Predstavljamo: Osnutek novega statuta, Tiskovna
konferenca PZS, Sodelovanje PZS s SPD Celovec,
Tekmovanje Mladina in gore, Popis divjih odlagališč,
Vrhunski dosežki v alpinizmu in športnem plezanju
…

Ljubljana,
15. februar 2011,
letnik 37, številka 1

VSEBINA
AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
PZS SPM predala dragocena arhivska gradiva
PZS in SPD Celovec zastavila dobra izhodišča za nadaljnje sodelovanje
Zmagovalci Slivniški Svizci
Mladina in gore 2011/12
Predsednik PZS na čelu Komisije za šport in okolje pri OKS
Odbor športa za vse
Popis divjih odlagališč
Sestanek Zveze društvenih organizacij Slovenije
Izhajanje Obvestil PZS v letu 2011
PZS na sejmu Alpe-Adria Turizem in prosti čas

3
4
5
6
6
7
7
8
8
8

DELO KOMISIJ PZS
Odbor za priznanja
Vodniška komisija
Komisija za alpinizem in Komisija za športno plezanje
Mladinska komisija
Koledar
Planinska založba

9
9
9
14
15
16

NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV
ZANIMIVOSTI
RAZNO
VABIMO

17
19
20
23

ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA NOVEGA STATUTA PZS

priloga
priloga

Izdajatelj Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9 (p. p. 214), 1001 Ljubljana, urednik Vladimir Habjan,
vladimir.habjan@pzs.si, tehnična urednica Hedvika Petkovšek, hedvika@pzs.si, tisk Tiskarna Schwarz d. o. o.,
naklada 680 izvodov, februar 2011.
Spletna stran www.pzs.si, facebook http://sl‐si.facebook.com/people/Planinska‐Zveza‐Slovenije/
Prispevke za objavo v Obvestilih PZS pošljite naslov obvestila@pzs.si
Na naslovnici: Andrej Grmovšek, Mina Markovič, Matic Obid, Martina Čufar in Klemen Bečan, foto: Bor Šumrada
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS.
Strokovna služba PZS (faks 01/ 43 45 690, info@pzs.si)
Uradne ure: ponedeljek 8.00–14.00, sreda 8.00–15.00, petek 8.00–14.00
Planinska založba: ponedeljek 8.00 –17.00, sreda 8.00–15.00, petek 8.00–14.00.
Odmor za malico: 10.30–11.00
Generalni sekretar 01/ 43 45 682
generalni.sekretar@pzs.si

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

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

KA, KOTG, KŠP, KTK, KTTK 01/ 43 45 686
matjaz.serkezi@pzs.si

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

KPP, GK, KVGN 01/ 43 45 682
danilo.sbrizaj@pzs.si

Obvestila, koledar, spletna stran 01/ 43 45 690
hedvika@pzs.si, obvestila@pzs.si

Blagajna, 01/ 43 45 688
katarina@pzs.si

Računovodstvo, Planinski vestnik 01/ 43 45 686
ursa@pzs.si, pv@pzs.si

Računovodkinja 01/ 43 45 692
vera.smid@pzs.si

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
kjer danes stoji Aljažev dom. Obe zemljišči je dragocenega gradiva v Slovenski planinski
PZS
od takratnih občin Dovje in Mojstrana kupil muzej pa se obvezujemo, da ga bomo hraJakob Aljaž. Obsežni del gradiva zajema 1195 nili, varovali, preučevali in interpretirali po
Slovenskemu
fotografij, nastalih iz posnetkov na steklenih pravilih stroke.«
Da bodo Slovenski planinski muzej podploščah iz obdobja med obema svetovnima
planinskemu
vojnama in v obdobju po letu 1945. Vsi ti pirali tudi v prihodnje, so se Ustanova Avgusta
drugih dokumentov Planinske Delavca, Triglavski narodni park in Planinska
muzeju predala inzvezeše nekaj
Slovenije so bili skupaj s prvo vpisno zveza Slovenije s podpisom aneksa k pogodbi
knjigo, ki jo je leta 1895 v Aljažev stolp položil zavezali k nadaljnjemu sofinanciranju Slodragocena
Jakob Aljaž, na ogled po slovenskih in dru- venskega planinskega muzeja. Župan občievropskih mestih (Gradec, Dunaj, Bern, ne Kranjska Gora Jure Žerjav je ob podpori
arhivska gradiva gih
Dubrovnik, Reka, Split, Berlin in Rim), je v partnerjev pri Slovenskem planinskem muZdenka Mihelič

V

prostorih Slovenskega planinskega
muzeja v Mojstrani je bila v četrtek, 3.
februarja, novinarska konferenca, ki sta jo
pripravila Slovenski planinski muzej in Planinska zveza Slovenije. Osrednji dogodek
je bila predaja še zadnjih arhivskih gradiv
Planinske zveze Slovenije v trajno hrambo
Slovenskemu planinskemu muzeju. Med
arhivskimi gradivi je Planinska zveza Slovenije predala tudi originalno kupoprodajno
pogodbo, s katero je Jakob Aljaž leta 1895
odkupil zemljišče vrh Triglava.
Planinska zveza Slovenije se zaveda, da
brez spoštovanja zgodovine, preteklosti in
svojih korenin ni ne sedanjosti ne prihodnosti. Ohranjanje planinskega zgodovinskega
spomina s pomočjo Slovenskega planinskega
muzeja, ki je bil odprt lanskega avgusta, je
pomembno področje. Predsednik Planinske
zveze Bojan Rotovnik je izrazil zadovoljstvo
ob predaji arhivskih gradiv Planinske zveze
Slovenije v trajno hrambo Slovenskemu planinskemu muzeju oz. Gornjesavskemu muzeju Jesenice: »Današnji Slovenski planinski
muzej ima ustrezne in s pravili stroke urejene
depojske prostore za hrambo muzejskega in
arhivskega gradiva. Zato je prav, da se taka
arhivska gradiva, kot jih danes predajamo v
trajno hrambo Slovenskemu planinskemu in
s tem Gornjesavskemu muzeju Jesenice, nahajajo tu, kjer bodo dobila primeren prostor,
kot jim gre – tako glede shranjevanja kakor
tudi glede planinske vrednosti in možnosti
vsem na ogled. Ob tem se za dobro sodelovanje zahvaljujem Slovenskemu planinskemu
muzeju in Gornjesavskemu muzeju Jesenice.
Naša današnja predaja arhivskega gradiva naj
bo vzpodbuda tudi ostalim, ki morda doma
hranijo zgodovinske eksponate, zanimive širši
javnosti, da sledijo našemu zgledu.«
Med predanim arhivskim gradivom sta
tudi – edinstveni in seveda originalni – pogodba (datirana 15. april 1895) o nakupu zemljišča na vrhu Triglava, kjer je Jakob Aljaž še
istega leta postavil Aljažev stolp, in pogodba
iz leta 1900 (17. januar) o nakupu zemljišča,
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obrazložitvi predaje gradiva razložila podpredsednica PZS Slavica Tovšak.
Že leta 1999 je Gornjesavski muzej Jesenice prevzel del gradiva oziroma predmetov
Planinske zveze Slovenije. Ta je eden od partnerjev, soustvarjalcev današnje stalne razstave v Slovenskem planinskem muzeju, ki sodi
pod okrilje Gornjesavskega muzeja Jesenice.
Ob podpisu pogodbe in predaji arhivskega gradiva Planinske zveze Slovenije je bila
zadovoljna tudi direktorica Gornjesavskega
muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič, ki je
med drugim v prihodnosti zagotovila ogled
dragocenih pogodb tudi širši javnosti: »Veseli nas, da bo kupoprodajna pogodba, ki je
nastala z lokalno občino Dovje - Mojstrana
in »domačim« župnikom pred več kot 115
leti, ponovno hranjena v domačem okolju,
kjer je nastala. Prevzeto gradivo bo na voljo
javnosti po Pravilniku o uporabi muzejskega
in arhivskega gradiva Gornjesavskega muzeja
Jesenice, ki omogoča javni dostop in primerno
uporabo gradiva. Planinski zvezi Slovenije,
njenemu vodstvu in organom se za izkazano
zaupanje iskreno zahvaljujem. S prevzemom

zeju dejal, da »pomen partnerskega podpisa
aneksa k pogodbi o sofinanciranju delovanja
Slovenskega planinskega muzeja za leto 2011
ni samo v finančnem vložku, ki seveda pomembno vpliva na kvaliteto delovanja SPM,
temveč tudi v zavedanju, da gre za vseslovenski muzej. Muzej si prav zaradi tega zasluži
mesto med muzeji državnega pomena.«
Direktor Triglavskega narodnega parka
Martin Šolar je poudaril, da Slovenski planinski muzej postaja tudi za njih pomembno
središče, prava info točka »ki se povezuje z
drugimi informacijskimi mesti TNP, hkrati
pa s programom dopolnjujemo vsebino Slovenskega planinskega muzeja – predvsem z
obogatitvijo programa dogodkov in prireditev
ter nudenja informacij obiskovalcem.«
Slovenski planinski muzej je svoja vrata
odprl sedmega avgusta lani in je z bogatim
programom zares dobro zaživel. Postaja informacijsko, učno in doživljajsko središče.
Kaj vse se je v muzeju zgodilo, na kaj so še
posebej ponosni, koliko obiskovalcev so imeli
in kakšne razstave, projekte so vse pripravili,
je predstavil vodja Slovenskega planinskega

Podpis pogodbe o predaji arhivskega gradiva PZS v trajno hrambo Slovenskemu planinskemu muzeju (SPM) oz. Gornjesavskemu muzeju Jesenice, pod katerega spada SPM. Podpisujeta predsednik
PZS Bojan Rotovnik in direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič,
foto Vladimir Habjan
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muzeja Miro Eržen. Prav tako je predstavil
načrte za 2011. Od odprtja do konca leta 2010
so zabeležili skoraj 15 tisoč obiskovalcev, od
tega kar 28 odstotkov mladih. Kot v lanskem,
programsko bogatem delu so si tudi za letošnje leto zadali smele načrte, številne razstave,
sodelovanja, zanimive in poučne dogodke,
prav tako pa nameravajo obogatiti uvodni film
k stalni razstavi z različicami v tujih jezikih.
Planinska zveza Slovenije z roko v roki
daje poudarek tako svoji planinski zgodovini kakor tudi prihodnosti. Svoje poglede
usmerja v nove projekte, čim bolj se približati
planincem in planinskim društvom. Prvič je
bil tako predstavljen nov tematski produkt,
ki nastaja s pomočjo finančne podpore Ministrstva za gospodarstvo RS in Evropskega
sklada za regionalni razvoj. V ta namen je bila
razvita aplikacija tridimenzionalnega prikaza
slovenskih planinskih poti GAEA+ in spletna
stran TopHikingAlps.com. Projekt, poimenovan 'Povečanje prepoznavnosti in uporabe
slovenskih planinskih poti in planinskih koč',
je predstavil strokovni sodelavec PZS Matjaž
Šerkezi. Projekt bo predvidoma zaživel konec
meseca junija 2011, njegovi glavni cilji pa so
promocija Slovenije, slovenskega planinstva z
več kot 8240 kilometrov slovenskih planinskih
poti, s 174 planinskimi kočami in bivaki, pa
tudi varnejše obiskovanje gora, promocija
štirih nacionalnih poti (Slovenska planinska
pot, Evropski pešpoti E6 in E7 ter Via Alpina)
ter vzpodbuda tistim, ki se zaradi različnih
razlogov še nikdar niso odpravili v hribe.
Ob koncu novinarske je predsednik
Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik
v prostorih Slovenskega planinskega muzeja simbolično odprl planinsko prodajalno:
»Planinska zveza Slovenije podpira Slovenski planinski muzej na vsaj štiri načine – s
sofinanciranjem, arhivskimi gradivi, stalno
promocijo in od danes naprej tudi s planinsko prodajalno. Slovenski planinski muzej
je poleg sedeža Planinske zveze druga točka
v Sloveniji, kjer bo moč kupiti vse planinske
edicije in produkte Planinske založbe.«

Predstavniki PZS in SPD Celovec
foto Zdenka Mihelič
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PZS in SPD
Celovec zastavila
dobra izhodišča
za nadaljnje
sodelovanje
Zdenka Mihelič

N

a sestanku, ki je bil 10. januarja 2011 v
Podljubelju, so se sestali predstavniki
Planinske zveze Slovenije (predsednik PZS
Bojan Rotovnik, podpredsednika Slavica
Tovšak in Tone Tomše, predstavnica PZS
za odnose z javnostmi Zdenka Mihelič) in
predstavniki Slovenskega planinskega društva Celovec (predsednik SPD Celovec Hanzej
Lesjak, Anton Starman, tajnik Rihard Brunik,
Hanzi Wieser, Hanzej Rehsmann).
Na začetku sta se obe delegaciji predstavili, predstavniki SPD Celovec so predstavili
tudi svoje delovanje (imajo 450 članov, po 14
letih so zopet člani PZS, spadajo pod MDO
PD Gorenjske, veliko je starejših v društvu,
mladih malo, težava z vodstvenimi kadri) in
položaj SPD Celovec v avstrijski planinski
organizaciji.
V čezmejno sodelovanje se PZS lahko
vključi preko obveščanja medijev (planinskih
in drugih), spletne strani PZS, pri sodelovanju
glede imenoslovja v edicijah (planinske karte,
vodniki …), pripravi ustreznega zavarovanja
članov. SPD Celovec pa sodeluje na ta način,
da se vključuje v naše aktivnosti, informiranje,
včlanjevanje svojih članov v PZS in naročanja na Planinski vestnik. Pomembni sta tudi
srečanje z zamejskimi planinskimi društvi
in srečanje planincev treh dežel. Prav tako so
skupna točka mladi – PZS bo pomagala kot
more, SPD se vključi po najboljših močeh.
Sklenjeno je bilo, da
• bo vezni člen med Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik oz. Odborom
za ledinska imena SPD Celovec in Planinsko
zvezo Slovenijo Anton Starman:
•
SPD Celovec čim prej zadolži enega
izmed svojih članov za kontaktno osebo in

prenos informacij do PZS (za namen informiranja, spletne strani, novic), prav tako pa
tudi za prenos informacij iz PZS v SPD;
• PZS do Občnega zbora SPD Celovec, 10.
februarja 2011, v Celovec pošlje čim več propagandnega materiala o Planinskem vestniku
in tudi Slovenskem planinskem muzeju;
• bo kontaktna oseba SPD Celovec do
MDO PD Gorenjske predsednik SPD Celovec Hanzej Lesjak.
• PZS imenuje osebo, ki bo pristojna za zamejska planinska društva, le-ta bo seznanjena
s problematiko in delom zamejskih društev in
bo vezni člen med PZS in zamejskimi PD-ji.
Prav tako bo vsako izmed zamejskih PD-jev
imenovalo kontaktno osebo, ki bo skrbela
za povezavo do osebe na PZS, zadolžene za
zamejska PD.
• bo vsako leto organizirano letno srečanje
zamejskih planinskih društev in vodstva PZS,
kjer bo obravnavana problematika zamejskih
planinskih društev, prav tako bodo vodstvo
PZS seznanjali s svojim delom.
• bo SPD Celovec posredoval vprašanja o
konkretnih primerih zavarovancev. PZS pa bo
na SPD posredovala tudi splošne informacije
o zavarovanju in članarini v letu 2011. Vsa
konkretna vprašanja in zagate ter odgovore
zavarovalnice Tilie bo PZS upoštevala tudi
pri načrtovanju članarine za leto 2012.
• bo PZS oz. Komisija za varstvo gorske
narave PZS pripravila stališče PZS pri varovanju narave, prav tako stališče glede morebitne
postavitve vetrnice na Peci.
• dvema mladima članoma SPD Celovec
PZS krije stroške udeležbe na programu neformalnega izobraževanja mladih v planinski
organizaciji »Mladinski voditelj«, usposabljanje Mladinske komisije PZS, ki bo v PUS Bavšica, 23. – 31. julij 2011, tudi z namenom,
da se vzpodbudi delo mladih in z mladimi v
SPD Celovec.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik se želi
spomladi sestati s predsednikom ÖAV glede
medsebojnega sodelovanja in drugih aktualnih stvareh, gostitelj tega srečanja bo SPD
Celovec.
Ob koncu je predsednik PZS še enkrat
poudaril, da za sodelovanje s PZS ni ovir in
so vedno dobrodošli.

Zmagovalci
Slivniški Svizci
Zdenka Mihelič in Manca Čujež

N

a OŠ Slivnica pri Celju v Gorici pri Slivnici je 15. januarja 2011 potekalo že 22.
Državno tekmovanje Mladina in gore. Največ
znanja so ponovno pokazali Slivniški svizci
(OŠ Slivnica pri Celju, PD Slivnica pri Celju)
in prepričljivo zmagali. V Gorici pri Slivnici
se je na tokratnem Državnem tekmovanju
Mladina in gore pomerilo 26 najboljših skupin
mladih planincev iz vse Slovenije, ki so se na
regijskih tekmovanjih 6. novembra 2010 najbolj izkazale. Tekmovanje Mladina in gore je
vedno organizirano pod okriljem Mladinske
komisije PZS, soorganizatorja zaključnega,
torej državnega tekmovanja pa sta planinsko
društvo in osnovna šola, od koder prihajajo lanskoletni zmagovalci, tokrat prvič PD
Slivnica pri Celju in OŠ Slivnica pri Celju.
Soorganizatorja sta bila še Zavod za šport RS
Planica in Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Med kulturnim programom, v katerem
so sodelovali člani domačega planinskega
društva, Mladinski pevski zbor OŠ Slivnica pri Celju in vokalna skupina Kresnice, so
mlade nadobudneže v imenu organizatorjev pozdravili predsednik PD Slivnica pri
Celju Matej Planko, predsednik Mladinske
komisije PZS Rok Kovšca in ravnateljica OŠ
Slivnica pri Celju Marjeta Košak, uspešno
tekmovanje, sproščeno druženje in varen
korak tudi v prihodnje pa so jim zaželeli še
avtor dodatnega gradiva o glasbi v gorah Uroš
Kuzman, koordinatorica tekmovanja Brigita
Čeh in predstavnica Občine Šentjur Judita
Šarlah Methans.
A mladi, polni znanja in željni izzivov,
so že komaj čakali, da začnejo pisati težko
pričakovane teste, na katere se niso pripravljali le zadnje tedne, temveč so svoje znanje
pridobivali na planinskih pohodih in skozi
celoletno delo v planinskih krožkih. Državno
tekmovanje Mladina in gore je bilo tokrat v
znamenju glasbe, saj so morali mladi planinci
poleg znanja iz Planinske šole pokazati svojo
domiselnost in znanje tudi o glasbi v gorah
in o besedilih pesmi z zgoščenke Mladinske
komisije PZS »Greva pod objem gora«. Ko
so sodniki ocenjevali njihove odgovore, je
organizator poskrbel za družabnost z igrami,
bansi in predavanjem o trekingu v Nepalu.
Koliko smeha in razigranih otrok, samo veselje! Največ smeha pa je požela zanimiva igrica
gostiteljev o dogajanju in vzdušju v planinskem taboru, ki je prijetno povezovala celotno
tekmovanje.
Najboljših sedem skupin se je uvrstilo v
finalni del tekmovanja. Za naslov državnih

prvakov so se potegovale ekipe Zabavno je biti
zelen (OŠ Trzin, PD Onger Trzin), Slivniški
svizci (OŠ Slivnica pri Celju, PD Slivnica pri
Celju), Houški jejži (OŠ D. F. Hoče, PD Fram),
Bergmandlci (OŠ Idrija, MO PD Idrija), Božje
štenge (OŠ Ruše, PD Ruše), Čvapčiči (OŠ Beltinci, PD Matica Murska Sobota) in Žlikrofi
(OŠ Idrija, MO PD Idrija). Finale je bil res
napet, mladi planinci (od 6. do 9. razreda) so
morali pokazati veliko gorniškega znanja, tudi
praktičnega, kar pa jim ni delalo preglavic.
Sploh pa ne domačinom Slivniškim svizcem,
ki so si prislužili že drugo zaporedno zmago.
Zmagovalci so za prvo mesto prejeli
udeležbo na planinskem taboru v Bavšici
v organizaciji Mladinske komisije PZS, vse
najboljše skupine pokale in medalje, preostali
pa praktične nagrade.
Zmagovalcem se je veselje videlo že na
obrazu, o tekmovanju in samem vzdušju v
Gorici pri Slivnici pa so povedali: »Občutki
so fenomenalni, saj že druge zmage nismo
pričakovali. Odlično je, da smo zmagali, saj
smo se veliko pripravljali, in vse priprave so
se obrestovale. Največ smo se učili doma in
se tudi dobili z mentorico, obiskali smo tudi
Slovenski planinski muzej v Mojstrani in predelali zadnje številke Planinskega vestnika.«
Med odmoroma v finalu so razglasili tudi
najboljše na glasbenem natečaju »Greva pod
objem gora« in nagrajenca nagradnega vpra-

šanja o poznavanju okolice kraja tekmovanja.
Na glasbenem natečaju so nagrado prejeli
idrijski planinci (združeni Bergmandlci in
Žlikrofi) s pesmijo Z roko v roki.
Za popotnico ob vrnitvi v domače kraje je
predsednik PZS Bojan Rotovnik vsem skupaj
zaželel, da bi jim »naučeno znanje čim bolje
služilo za varnejše in doživetij polno obiskovanje gora, ter da se v prihodnje čim večkrat
uresniči misel iz naslova dodatnega gradiva
letošnjega tekmovanja: »Greva skupaj pod
objem gora!«
Gostitelja, OŠ in PD Slivnica pri Celju,
sta se skupaj s številnimi prostovoljci odlično
izkazala. Mladim in njihovim mentorjem sta
pripravila zares prijeten in nadvse družaben
dan, ne samo izvrstno organizirano državno
tekmovanje. Takega dneva zlepa ne pozabiš,
so si bili enotni tekmovalci.

MESTO IME

ŠOLA

PD

1

SLIVNIŠKI SVIZCI

OŠ SLIVNICA PRI CELJU

SLIVNICA PRI CELJU

2

BOŽJE ŠTENGE

RUŠE

RUŠE

3

HOUČKI JEJŽI

D.F. HOČE

FRAM

4

ŽLIKROFI

IDRIJA

IDRIJA

5

ZABAVNO JE BITI ZELEN

TRZIN

6

ČVAPČIČI

7

BERGMANDELCI

IDRIJA

IDRIJA

8

NEPREDVIDLJIVE

BRASLOVČE

DOBROVLJE BRASLOVČE

9

MENINA

GORNJI GRAD

GORNJI GRAD

10

HRIBOLAZCI

GORJE

GORJE

11

ČOKOLADNE MURKE

PRESERJE

DOMŽALE

12

VIBRAM PODPLAT

ŽIRI

ŽIRI

13

LOKA

ČRNOMELJ

LOKA ČRNOMELJ

14

GREGOTOV HRAM

CENTER NOVO MESTO

NOVO MESTO

15

PLANŠARJI

VRANSKO TABOR

VRANSKO

16

OŽULJENI PLANINCI

GRIŽE

ZABUKOVICA

17

RODODENDRONČKI

PRESERJE

DOMŽALE

18

GORSKI ŠALABAJZERJI

SOSTRO

MATICA LJ

19

RUŠKE ČOKOLADICE

RUŠE

RUŠE

20

GORSKE DEKLICE

OREHEK KR

KRANJ

21

GORNJEGRAJCI

GORNJI GRAD

GORNJI GRAD

22

FUKS GRABA II

CANKOVA

MATICA MS

23

DRUŠTVO UPOKOJENIH
PLANINCEV

N.H.M.P. ČRNUČE

ČRNUČE

24

GRAŠČAKI

SEMIČ

SEMIČ

25

NE MOR´Š DA VERJAMEŠ

DRAGA BAJCA

VIPAVA

ONGER TRZIN
MATICA MS

* Ekipe ki so označeno odebeljeno, so se uvrstile v finalni kviz.		
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

5

Mladina in gore
2011/12
Brigita Čeh

2

2. državno tekmovanje Mladina in gore je
uspešno za nami. Pred nami pa v novem
šolskem letu 2011/12 že 23. državno tekmovanje. Regijska tekmovanja bodo potekala 5. novembra 2011 in sicer na naslednjih področjih:
1. regija – Podravje, Pomurje, Koroška, Savinjska dolina
Izvajalec: OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA,
PD MATICA MURSKA SOBOTA
2. regija - Primorska; Notranjska, Posočje
Izvajalec: OSNOVNA ŠOLA CERKNO, PD
CERKNO
3. regija – Ljubljansko območje, Gorenjska,
Dolenjska in Bela Krajina, Kamniško – bistriško območje, Zasavje
Izvajalec: OŠ NAR.HER. MAKSA PEČARJA
ČRNUČE, PD ČRNUČE
23. državno tekmovanje Mladina in
gore pa se bo pa odvijalo 14. januarja 2012
na OSNOVNI ŠOLI JANKA GLAZERJA V
RUŠAH. Za dodatne informacije se obrnite
na koordinatorico tekmovanja Brigito Čeh
041-977-469).
Veliko lepih gorniških užitkov in naj bo
vaš korak varen, kjer koli boste hodili po naših
in tujih gorstvih.

Zmagovalci Slivniški svizci z mentoricama, predsednikom MK PZS Rokom Kovšco, predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom in koordinatorico tekmovanja Brigito Čeh, foto Manca Čujež

Predsednik PZS
na čelu Komisije
za šport in okolje
pri OKS
Zdenka Mihelič

P

Razigrani Slivniški svizci, foto Manca Čujež
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redsednik Planinske zveze Slovenije Bojan
Rotovnik je nedavno postal vodja novoustanovljene Komisije za šport in okolje pri
Olimpijskemu komiteju Slovenije. Olimpijski
komite Slovenije - Združenje športnih zvez je
poleg komisije za šport in okolje ustanovilo še
nekaj novih komisij in skupin. Skupino, ki bo
preučila davčno problematiko športa, bo vodil
Ivan Simič, nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije in direktor davčne uprave
Slovenije. Etični komisiji pa bo predsedoval
Drago Kos, nekdanji nogometni sodnik.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je bil
sicer 7. decembra 2010 na volilni skupščini
Olimpijskega komiteja Slovenija izvoljen v
Izvršni odbor OKS. Za Rotovnika je to prvi
mandat v izvršnem odboru OKS. Pred tem
je bil 4 leta član skupščine in član odbora za
šport na lokalni ravni OKS. Mandat predsednika OKS je bil ponovno zaupan Janezu
Kocijančiču.

Odbor športa za
vse
Tone Tomše

V

torek, 18. januarja 2011, je bila v sejni
sobi Hale Tivoli 1. seja Odbora športa za
vse. Na začetku seje je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije mag. Janez Kocijančič
pozdravil prisotne člane Odbora športa za
vse in člane Odbora športa na lokalni ravni,
ter se jim zahvalil za njihovo pripravljenost
delovanja v novem mandatnem obdobju
2010 – 2014 in vsem zaželel uspešno delo.
Po uvodnem nagovoru sta oba odbora ločeno
nadaljevala vsak s svojo sejo.
Člani odbora športa za vse smo razpravljali o programu dela za leto 2010 – 2014, ki
ga je pripravila strokovna služba. Člani smo
se s programom strinjali, a smo predlagali še
sledeče dopolnitve:
- povečati konkurenčnost športnih društev ter ljudem približati športno aktivnost,
- izboljšati dostopnost športa za vse z
dejavnostjo športnih društev na aktivnostih:
Slovenija teče, Slovenija kolesari, Seniorji v
gibanju, Slovenija dežela aktivnega oddiha …,
- obstoječe projekte je potrebno nadgrajevati in razvijati nove,
- pomagati športnim društvom usmeriti
iz neorganizirane vadbe športno aktivnih v
organizirano vadbo,
- povečati število občasno in redno športno aktivnih ljudi v vseh starostnih obdobjih
ne glede na spol in v vseh letnih časih. Poseben
poudarek naj bo na vključevanju družin,
- povečati dostopnost športnih objektov
in narave kot največjega objekta za športno
rekreacijo v vseh letnih časih,
- izboljšati usposabljanje strokovnih kadrov na področju športa za vse,
- povečati število športno organiziranih
ljudi in število prostovoljcev, ki delujejo na
področju športa in s tem izboljšati kakovost
športa za vse.
Planinska zveza Slovenije bo v okviru
možnosti skušala pripraviti čim bolj pestro
ponudbo na področju planinske in gorniške
dejavnosti.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Popis divjih
odlagališč
Tone Tomše

A

kcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki je bila izvedena v lanskem letu je
bila zelo odmevna in prav zaradi skupnega
pristopa in sodelovanja skoraj vseh pomembnejših prostovoljskih organizacij tudi nekaj
posebnega. Sodelovalo je več kot 270.000
predstavnikov različnih organizacij in društev
iz vse Slovenije. Akcija je dokaz, da je še tako
zahteven problem s skupnimi močmi rešljiv.
Prostovoljske čistilne akcije pa kljub mnogim pozitivnim učinkom problematike divjih
odlagališč ne morejo trajno rešiti. Tudi če bi
akcijo ponavljali, bi problem ostajal. Odpadki
bi se vedno znova kopičili. Zato je potrebno
začeti delati na tem, da do nelegalnega odlaganja odpadkov sploh ne bo prihajalo - torej
na vzgoji. Prav s tem namenom je med lanskoletno aprilsko akcijo nastal prvi vseslovenski
register divjih odlagališč.
Čeprav so divja odlagališča zelo moteča
za vse nas, pred aprilom 2010 marsikatera
slovenska občina ni imela popisanih divjih
odlagališč na svojem območju, zato tudi ni
bilo mogoče pripraviti načrta za spopad z nelegalnim odlaganjem. Tako popis kot ustrezni
sanacijski načrt je za vse občine po zakonu
sicer obvezen, a je tako stanje razumljivo. Za
pripravo kakovostnega načrta je potrebno
redno popisovati divja odlagališča, to pa je
drago in zamudno. Redko katera slovenska
občina si to lahko privošči. In tu lahko na
pomoč priskočimo prostovoljci! S popisovanjem divjih odlagališč lahko pomagamo, da
se problematika divjih odlagališč končno reši.
Zato je bilo dne 17. januarja na sedežu
Okoljskega centra v Ljubljani srečanje partnerjev v novi vseslovenski akciji z naslovom:
Popis divjih odlagališč 2011. Srečanja se je kot

pomemben partner še iz lanskoletnega projekta udeležila tudi Planinska zveza Slovenije.
25. januarja je bil v Državnem svetu RS
posvet ZAKLJUČKI AKCIJE OČISTIMO
SLOVENIJO V ENEM DNEVU IN KAKO
NAPREJ, ki se ga je s strani PZS udeležil dr.
Milan Naprudnik.
Na novinarski konferenci, dne 26. januarja
je društvo Ekologi brez meja še bolj podrobno
predstavilo projekt popisa divjih odlagališč
v letu 2011 v okviru katerega bo od začetka
marca do sredine aprila potekal popis divjih
odlagališč po vseh občinah v Sloveniji. S tem
bomo prostovoljci dogradili in posodobili
prvi nacionalni register divjih odlagališč, ki
je nastal v letu 2010. V njem se je do danes s
pomočjo prijav prostovoljcev nabralo že preko 13.000 odlagališč, kar po ocenah snovalcev
projekta predstavlja okoli 30 do 40 % vseh
odlagališč v Sloveniji.
Prof. dr. Dušan Plut, redni univerzitetni
profesor za fizično in regionalno geografijo
na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, je razpršena divja odlagališča odpadkov zaradi velikega števila, lege,
sestave in nepolnega poznavanja označil kot
eno do ključnih okoljskih bremen slovenskih
pokrajin.
K popisu je vabljena vsa slovenska javnost.
Aktivno udeležbo v projektu pa je napovedalo tudi 15 ključnih partnerjev lanske akcije
Očistimo Slovenijo v enem dnevu med njimi
tudi Planinska zveza Slovenije. Seveda pa še
tako dobro pripravljene in izvedene akcije ne
bodo dosegle svojega namena če se v to ne bo
bolj aktivno vključila tudi država.
Več o poteku letošnje akcije lahko najdete
na spletni strani www.očistimo.si ali na www.
ekologibrezmeja.si
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Sestanek Zveze
društvenih
organizacij
Slovenije
Tone Tomše

V

četrtek, 27. januarja 2011 je bil v prostorih Olimpijskega komiteja Slovenije
sestanek Zveze društvenih organizacij Slovenije (ZDOS). ZDOS je krovna organizacija
za društva in organizacije, ki izraža skupne
interese čim večjega števila organizacij, kar
pomeni pomemben prispevek h krepitvi
civilne družbe, ki mora dobiti v naši državi bistveno večji pomen, kot ga ima sedaj.
Planinska zveza Slovenije kot ena od najbolj
množičnih prostovoljskih organizacij ima pri
tem vsekakor veliko vlogo.
Prisotne sta pozdravila predsednik ZDOS
Janez Matoh in glavni tajnik Mirko Vaupotič.
Po uvodni predstavitvi dosedanjega dela je
bil predstavljen program dela za leto 2011, ki
ima prav zaradi evropskega leta prostovoljstva
še poseben pomen. V okviru programa so
bile izpostavljene posamezne ključne točke:
• Informiranje članic preko spletne strani
www.zdos.si in časopisa Integrator.
• Vzpostavitev baze znanja in strokovnjakov, za različna področja, ki sta se že v
minulem obdobju izkazali kot primerno
orodje za članice.
• Organiziranje konferenc oziroma delovnih srečanj, namenjenih razpravi o vprašanjih skupnega pomena in interesa za članice
ZDOS ter priprav skupnih stališč, načrtovanju
potrebnih ukrepov za izboljševanje položaja ter njihovemu uresničevanju, zbiranju in
predstavljanju dobrih praks.
• Izkušnje in težave društvenih organizacij z zaščito avtorskih pravic, priprava izhodišč za morebitne spremembe oz. pogajanja
z združenjem SAZAS.
• Priprava publikacije Priročnik za delovanje društva. Vsebina priročnika bo obsegala
vprašanja, pomembna za uspešno in učinkovito delovanje društva (priprava ustreznih
aktov, materialno finančno poslovanje, zagotavljanje finančnih sredstev, javno koristno
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delovanje, prostovoljstvo, informiranje …).
Publikacija bo brezplačno na voljo društvom
v tiskani in elektronski obliki.
• Spremljanje zakonodajnih postopkov, ki
se tičejo in so pomembni za društveni sektor.
Pozornost bo namenjena zlasti naslednjim
zakonom, ki so že v proceduri:
a. Zakon o društvih
b. Zakon o prostovoljstvu
c. Zakon o socialnem podjetništvu
• Obeležitev Evropskega leta prostovoljstva 2011 z različnimi dejavnostmi, ki bodo
potekale v tem okviru.
• Sodelovanje v skupni akciji Popis divjih
odlagališč 2011.
• Skupna stran s pregledom vseh javnih
razpisov, ki se tičejo društev in panožnih zvez.
• Priprava pregleda dobrih praks v posameznih organizacijah in izoblikovanje
kriterijev vrednotenja prostovoljnega dela.

Izhajanje
Obvestil PZS v
letu 2011
Vladimir Habjan

O

bvestila Planinske zveze Slovenije v letu
2011 ne bodo več izhajala vsak mesec,
temveč osemkrat letno, predvidoma na mesec in pol. Del vsebine bo tudi v prihodnje
namenjen dejavnostim planinskih društev
in meddruštvenih odborov, zato prispevke še
naprej pošiljajte na e-naslov: obvestila@pzs.
si. Obenem vabim tudi komisije in odbore,
da nam prav tako še naprej pošiljate svoja
gradiva in prispevke za objavo.

PZS na sejmu
Alpe-Adria
Turizem in prosti
čas
Matjaž Šerkezi

O

d 27. do 30. januarja je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani sejem
Alpe-Adria: Turizem in prosti čas 2011. Na
njemu se je s svojo dejavnostjo predstavila tudi
Planinska zveza Slovenije. Prvič smo predstavili projekt virtualizacije planinskih poti
GAEA+ in nov tematski produkt, ki nastaja

s pomočjo finančne podpore Ministrstva za
gospodarstvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj, poimenovan »TopHikingAlps«.
Planinska zveza Slovenije, usposabljanja,
športne aktivnosti in dogodki v planinskih
društvih so bili obiskovalcem predstavljeni
z »multimedijo« na velikem platnu.

VODNIŠKA
DELO KOMISIJ PZS
KOMISIJA
Zato dajemo pobudo, da PD in MDO ter
ODBOR ZA
drugi planinski delavci sporočijo na PZS predloge za spremembe in dopolnitve Pravilnika
PRIZNANJA
o priznanjih PZS.
Registracija VPZS
Razmislite tudi o pojmu »izreden priPriznanja za
društveno delo
Jože Melanšek, predsednik odbora

K

o sem pripravljal to sporočilo, sem se
ponovno vprašal: kaj naj sporočim, da
ne bo zopet ponavljanje in opozarjanje društvenih delavcev. Precej je že bilo povedanega
v preteklih letih, o delu Odbora za priznanja
PZS, v poročilih za Skupščine PZS.
V tokratni številki Obvestil PZS želim
sporočiti, poleg stališč Odbora za priznanja
PZS, ob obravnavi predlogov za najvišja priznanja PZS, tudi o tem, na kar so opozorila
že Izhodišča za pripravo novega Statuta PZS
in da pripravljamo to problematiko za eno
izmed sejo UO PZS.
Na svoji 1. seji, dne 20. oktobra 2010 smo,
ob obravnavi predlogov za najvišja priznanja
PZS za leto 2010 (spominske plakete in svečane listine), ponovno prišli do spoznanja,
da je nujno opozoriti na pomanjkljivosti, ki
se pojavljajo pri predlogih za priznanja PZS.
ZATO SPOZNAJMO, DA SO PRIZNANJA PZS DOKAZ SPOŠTOVANJA IN
PRIZNANJE ZA PROSTOVOLJNO DRUŠTVENO DELO NAŠIM ODBORNIKOM
IN SODELAVCEM.
Postopki za predlaganje so takšni kot jih
predvidevajo določila Pravilnika o priznanjih
PZS (Obvestila PZS štev. 3/2005):
Opozarjamo na sprotno spremljanje dejavnosti društvenih delavcev v planinskih
društvih, da bo čim manj težav in pomanjkljivosti. Obrazec, ki je priloga Pravilnika in
ga je možno dobiti tudi na spletni strani PZS
(Predlog za planinsko priznanje) je pripomoček, da so na njem zbrani enotni, zahtevani
podatki, ki jih v MDO in v strokovni službi
PZS spremljajo ob predlaganju v potrditev
pristojnim organom, da ne bi prihajalo do
ponavljanj za iste predloge, napačne podatke, neustrezne predloge … Vodstva MDO so
dolžna opraviti prvo selekcijo in v predlogu
zapisati kaj več, kot samo soglasje!
S tem želimo doseči to, da se v predlogih
upošteva društveno delo v planinskem društvu, MDO in PZS, kar je pomemben podatek – utemeljitev za predlaganega kandidata.
UO PZS je dne 28. 10. 2010 na svoji 2.
seji sprejel sklep, da uvrsti na eno izmed sej
tudi problematiko planinskih priznanj kot
primere dobre prakse.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

spevek k razvoju planinske dejavnosti in
življenjsko delo«!
Predloge pošljite na PZS do 28. februarja
2011.
Namen vseh teh opozoril Odbora za
priznanja PZS je, DA PRIZNAMO NAŠIM
PROSTOVOLJNIM DRUŠTVENIM DELAVCEM, TO KAR JIM PRIPADA.
Upoštevajmo še naslednje napotke, s katerimi želimo:
* ponovno vzpodbuditi vodstva PD in
MDO, da posvetijo več pozornosti spremljanju dela društvenih delavcev, da bolj načrtno
pristopijo k predlogom za podelitev vseh priznanj in vrednotenju njihovega dela;
* da vodstva PD in MDO spoznajo, kaj
pomenijo planinska priznanja za aktivno,
večletno, prostovoljno, društveno delo;
* da vodstva PD in MDO zagotovijo tekoče vodenje evidence predlogov in se pravočasno odločajo za predlaganje, v skladu z
določili Pravilnika;
* da vodstva PD lahko prejmejo, na njihovo pisno željo izpis elektronsko obdelanih
evidenc dobitnikov priznanj na strokovni
službi PZS in to zato, da bo čim manj težav.
S tem sporočilom želimo, da bodo predlogi primerno vrednoteni in odraz dejanskega
stanja ter dela za predlaganega in motivacija
za mlajše, ki prevzemajo obveznosti v planinski organizaciji!
Vnesimo v naše predloge za priznanja več
pozitivne energije, prijaznosti, vzpodbud, pa
tudi strpnosti. To bo možno storiti tudi ob
javni obravnavi Osnutka Statuta PZS.
Z našimi vzpodbudami želimo, ponovno
»zbuditi« vodstva PD, da naj bo naše delo
korektno, v tesnem sodelovanju s PD in MDO,
v dobrobit članom, aktivnim društvenim
delavcem. Želimo, da prejmejo planinska
priznanja vsi tisti, ki so delavni že dalj časa,
ki so uspešni v planinskih društvih, meddruštvenih odborih in organih Planinske zveze
Slovenije, pa čeprav so morda neopazni in
zato neopravičeno prezrti!
Priznanje mora biti znak in odraz spoštovanja, do ustvarjenega, uspešnega dela,
planinske pripadnosti, predvsem pa odraz
naše trdnosti, medsebojnega spoštovanja, povezovanja in zaupanja! To je pa tudi edino, s
čimer lahko planinska organizacija pomembno vrednoti in da v zahvalo za opravljeno
prostovoljno delo!
Ob prehodu v leto 2011 želimo člani
Odbora za priznanja PZS vsem planincem
in obiskovalcem gora: mnogo zdravja, zadovoljstva, sodelovanja ter varno hojo v gore!

Vodniška komisija PZS

K

ot vsako leto je tudi letos potrebno do
28. februarja oddati poročilo o delu v
preteklem letu, na osnovi katerega bo potrjena
licenca za leto 2011. Poročilu priložite tudi
vodniško izkaznico, če ima vpisano letnico
2010 ali manj.

KOMISIJA ZA
ALPINIZEM
in KOMISIJA
ZA ŠPORTNO
PLEZANJE
Vrhunski dosežki
v alpinizmu
in športnem
plezanju 2010
Zdenka Mihelič

V

Kulturnem domu Franca Bernika v
Domžalah je 13. januarja 2011 potekala slovesna razglasitev vrhunskih dosežkov v
alpinizmu in športnem plezanju za leto 2010,
ki sta jo prvič skupaj organizirali Komisija
za alpinizem Planinske zveze Slovenije in
Komisija za športno plezanje PZS.
Prisotne so pozdravili predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, načelnik
Komisije za alpinizem PZS Miha Habjan,
načelnik Komisije za športno plezanje PZS
Tomo Česen in župan občine Domžale Toni
Dragar
Strokovno skupino za izbor najuspešnejših alpinistov so sestavljali Tone Škarja (Komisija za odprave v tuja gorstva PZS), Miha
Habjan (Komisija za alpinizem PZS), Tina Di
Batista, Tadej Debevec, Milan Romih, Urban
Golob in Peter Mežnar.
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Pri zbiranju, primerjavi in izboru najkvalitetnejših alpinističnih vzponov je vedno težka
odločitev, na koncu pa so izbrani najuspešnejši alpinisti dobili prepričljivo večino glasov.
»Pri fantih so bili vzponi dokaj izenačeni,«
pravi načelnik Komisije za alpinizem PZS
Miha Habjan, »prevladali so vnovična (kot
dolgoletna) premočrtna kvaliteta vzponov
ter kreativnost in uspešnost na odpravah.
Pri najbolj perspektivnih so bili vzponi tudi
dokaj izenačeni, pretehtala pa je visoka raven
kvalitetnih vzponov. Pri dekletih so, razen z
eno izjemo, kjer kvaliteta vzponov odstopa od
povprečja, najboljši vzponi dokaj primerljivi.«
Najuspešnejši alpinist v letu 2010 je
Andrej Grmovšek.
Najuspešnejša alpinistka v letu 2010 je
Martina Čufar.
Najperspektivnejši alpinist v letu 2010 je
Matic Obid.
Podeljene so bile tudi nagrade za posebne
dosežke v alpinizmu, prejeli so jih: Anastasija
Davidova, David Debeljak (za perspektivne
dosežke), Matjaž Jeran, Luka Kranjc, Tadej
Krišelj (za perspektivne dosežke), Luka Lindič, Nejc Marčič (za perspektivne dosežke)
in Neda Podergajs.
Obrazložitev izbora: Andrej Grmovšek
(AO Kozjak iz Maribora) - Najuspešnejši
alpinist za leto 2010
Andrejev vsakoletni seznam vrhunskih
vzponov je pravzaprav že dolgoletna stalnica.
Prosti vzponi v alpskih stenah ali najbolj odmaknjenih stenah različnih gorstvih so vedno
opravljeni na način, ki danes edino pomeni
vrhunskost. Andreja odlikujeta odlična psihična in fizična pripravljenost ter izjem-na
domiselnost pri izbiri ciljev na odpravah, kjer
redno uresničuje cilje na najvišji ravni. Leto
je začel z dvema dobrima prostima ponovitvama v Štajerski Rinki, nadaljeval s serijo
prostih ponovitev v alpskih stenah, odlično
bero vzponov pa končal na odpravi Cirque
of Unclimbables.
Seznam pomembnih vzponov v letu 2010:
• Via Sandro Pertini, Velika Cina, IX, 250
m, prva prosta
• Power of Silence, Middle Huey Spire, V,
5.12c (13a), 400 m
• Riders on the Storm, East Huey Spire,
V, 5.12d, 400 m
• Unforgiven, Mt. Yamnusk, 5.11c, 280
m, na pogled
• Via Cattedrale, Marmolada, X-, 650 m
• Brid klina, Anida Kuk, 7c, 350 m, na
pogled
• Obraz, Planja, VIII/VII+, 350 m, druga
prosta ponovitev
• Ledenka, Štajerska Rinka, M8, AI6, 550
m, druga ponovitev (prva v sezoni)
Martina Čufar (AO Mojstrana) - Najuspešnejša alpinistka za leto 2010
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Martina formalno še ni alpinistka, vsekakor pa lahko z veseljem zatrdimo, da so vzponi, ki jih opravlja v zadnjih letih še kako alpinistični. Zgodba Martine Čufar v športnem
plezanju je poznana. Njen visok športno plezalni nivo je v zadnjih letih prenesla v alpske
stene ter v stene nad dolino Yosemitov. Njeni
skalni vzponi, način in predvsem visok nivo,
postajajo nov standard v slovenskem ženskem
alpinističnem skalnem plezanju. To je dejstvo,
ki se ga moramo zavedati in ga ne smemo
prezreti. Pristopi v alpinizmu so različni in
edinstveni, prav tak je tudi pristop Martine
Čufar. Specifičen zaradi športnoplezalne poti,
pošten in vsega spoštovanja vreden.
Seznam pomembnih vzponov v letu 2010:
• Les dents de l'amer, Balme/Cluses, 7c+,
800 m
• Axe du mal, Tadrarat/Taghia, 7c, 500 m
• Babybel, Paroi de Cascade/Taghia, 8a,
300 m
• Super Dupont, Face Sude de L'aiguille
du Midi, 7b, 160 m
• Ligne blanche, La Chandelle, 7a+, 200 m
• L'echo des alpeges, Gran Capucin, 7a+,
400 m
• Duel, Balme/Cluses, 8a, 170 m
• Le Corazon, El Capitan, 8a (C2), 1000 m
Matic Obid (AO Nova Gorica), najperspektivnejši alpinist za leto 2010
Matic Obid pleza dobrih 5 let in v tem
obdobju je nanizal preko 300 alpinističnih
vzponov v domačih in tujih gorah. Alpinist
je postal leta 2009. Plezal je že v ZDA, perujskih Andih ter v Pakistanu. Matica odlikujejo
zagnanost in pravilen pristop, kar se že kaže
v njegovih vrhunskih vzponih. Odlikuje ga
visok športnoplezalni nivo, ki ga prenaša v
velike alpske stene. V letu 2010 je opravil
več težkih vzponov v ledu in v kombiniranih smereh nad Chamonixom, nadaljeval v
kopnih stenah domačih gora in v Dolomitih,
v plezališčih pa je plezal smeri težavnosti do
8b. Vsekakor se na Matica računa tudi v prihodnjih letih.
Seznam pomembnih vzponov v letu 2010:
• Late to Say I'm Sorry, Grande Rocheuse,
V,6,M7, 1000 m
• Vol de Nuit, Mt. Blanc du Tacul, IV, M8-,
450 m
• Irreale, Marmolada, 7a+, 1000 m
• Bergantova + Čopov steber, Triglav,
VIII+/IX-, VI, 1000 m
• Mali princ, Golarjeva peč, VIII+/IX-,
240 m
• Scotonata Galactika, Cima Scotoni, 7b+,
450 m, na pogled
• Brid klina, Anida Kuk, 7c, 350 m
• Rumeni strah, Anića Kuk, 7c, 350 m
• Membrana Direkt, Loška Stena, WI 7-,
120 m, prvenstven vzpon

Andrej, ki pleza že več kot dvajset let, je
po izboru v pogovoru spregovoril o svoji lanskoletni sezoni, o vtisih z atraktivne odprave
v odmaknjeni predel na severu Kanade, kjer
sta plezala z ženo Tanjo; kaj mu pomeni že
tretji naslov za najboljšega alpinista v preteklem letu, in tudi, kakšni so plani v prihodnje
(pripravil Bor Šumrada).
Martina je bila nad izborom presenečena,
saj uradno ni alpinistka, in je bila hkrati vesela,
da so opazili njene uspehe. Njeni lanskoletni
vzponi predstavljajo zelo visoke standarde v
slovenskem ženskem alpinističnem plezanju.
Prednost pred ostalimi alpinističnimi kolegicami ji daje verjetno športnoplezalska natreniranost iz preteklih let. »Seveda pa zelo
spoštujem vse druge alpinistke, ki se podajajo
v gore, kjer je sneg, led in zahtevni dostopi,
česar jaz zagotovo nikoli ne bom počela. Ostajam v suhih stenah na soncu.« Trenutno živi
v bližini Chamonixa. V slovenskih stenah ji
vzponi niso tako ljubi zaradi krušljive skale.
Najlepši spomin iz slovenskih sten pa ji je plezanje z Milo Valičem v Obrazu Sfinge. Takole
je v pogovoru dejala (pripravil Bor Šumrada).
Prav tako je bil presenečen in vesel izbora
za najperspektivnejšega alpinista Matic Obid
(AO Nova Gorica). Razvija se v vsestranskega vrhunskega alpinista, plezalca, najbolj pa
uživa v plezanju težkih skalnih smereh. V letu
2011 bi rad opravil predvsem kakšne težje
proste ponovitve v Dolomitih in v naših hribih. Več v posnetku (pripravil Bor Šumrada).
Razglasitev vrhunskih dosežkov v športnem plezanju
Komisija za športno plezanje PZS je
izbrala športne plezalce in plezalke, ki so s
svojimi doseženimi uspehi izstopali iz povprečja. Med dekleti je bila to Mina Markovič,
evropska prvakinja v kombinaciji in državna
prvakinja ter druga najboljša v lanskoletnem
svetovnem pokalu. Med dosežki plezalcev pa
je izstopala srebrna kolajna v kombinaciji na
evropskem prvenstvu Klemna Bečana, ki se
je tudi v svetovnem pokalu uvrstil v finale
tako v balvanskem plezanju kot v težavnosti.
Najuspešnejši plezalec v letu 2010 je
Klemen Bečan.
Najuspešnejša plezalka v letu 2010 je Mina
Markovič.
Priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih in za vzponu v naravnih plezališčih
v letu 2010 so prejeli: Natalija Gros, Jernej
Kruder, Domen Škofic in Maja Vidmar, ki
je kot prva Slovenka in ena redkih v svetu
uspela na pogled preplezati smer z oceno 8b+.
Priznanje za perspektivne dosežke na svetovnem mladinskem prvenstvu in evropski
mladinski seriji ter za vzponu v naravnih plezališčih v letu 2010 so prejeli: Martin Bergant,
Sergej Epih, Jera Lenardič, Gregor Vezonik,
Jure Raztresen, Gašper Pintar, Tina Šušteršič,
Urban Primožič in Izidor Zupan.

Obrazložitev izbora: Mina Markovič najuspešnejša športna plezalka
Njeni vrhunski rezultati, predvsem pa
čedalje večja zanesljivost, se vztrajno izboljšujejo iz leta v leto. Tudi ona je nastopila v
obeh disciplinah in se tudi povsod uvrščala
v finale. Z najpomembnejše tekme sezone,
evropskega prvenstva, se je vrnila z zlato kolajno v kombinaciji.
Kasneje je še trikrat stala na zmagovalnih
stopničkah. Nazadnje si je z drugim mestom
na finalu svetovnega pokala težavnosti v Kranju priborila tudi končno srebrno kolajno v
skupnem seštevku.
Tem rezultatom je dodala še prvi naslov
državne prvakinje v težavnosti, kar v Sloveniji
ob izredni konkurenci svojih reprezentančnih
kolegic vsekakor ni samo po sebi umevno.
Klemen Bečan - najuspešnejši športni
plezalec
Najboljši slovenski plezalec zadnjih let je
tudi v lanski sezoni nastopal tako v težavnosti kot tudi v balvanih. Višek sezone je bila
prav gotovo srebrna kolajna v kombinaciji
na evropskem prvenstvu.
V svetovnem pokalu je kot eden redkih
okusil finale v obeh disciplinah. To mu je na
koncu v skupnem seštevku svetovnega pokala
v kombinaciji prineslo odlično četrto mesto.
O dosežkih v športnem plezanju na tekmovanjih je predsednik Komisije za športno
plezanje PZS Tomo Česen dejal: »V času, ko si
je slovensko športno plezanje utiralo pot proti
svetovnemu vrhu, smo še kako radi zabeležili
vsako uvrstitev v najboljšo deseterico. Zdaj
že nekaj časa tega ne delamo več in sicer iz
preprostega razloga - bilo bi jih enostavno
preveč. Tako večinoma beseda teče le še o
zmagovalnih stopničkah in pričakovanja ter
želje vseh nas so čedalje večje. S tem sicer ni
nič narobe, vseeno pa ne smemo pozabiti, da
je tudi rezultat v deseterici vsega spoštovanja
vreden. Teh je bilo v minuli sezoni kar 46,
tistih z leskom medalje pa 9. Tako se je skupno število uvrstitev na stopničke na največjih
mednarodnih tekmah povzpelo na zavidljivo
številko 135!«
O vrhunskih vzponih v plezališčih pa Česen pravi: »Ob številnih vrhunskih uvrstitvah
je bilo v minulem letu opravljenih kar lepo
število vrhunskih vzponov v plezališčih. Med
njimi je treba brez dvoma izpostaviti prvi slovenski ženski vzpon na pogled (in eden redkih
tovrstnih v svetu) z oceno 8b+, pod katerega
se je podpisala Maja Vidmar.«

Izidor Zupan, Gregor Vezonik, Jure Raztresen, Tina Šušteršič, Urban Primožič, Jera Lenardič, Gašper
Pintar, Sergej Epih in Martin Bergant (od leve proti desni), foto Bor Šumrada

Andrej Grmovšek, Mina Markovič, Matic Obid, Martina Čufar in Klemen Bečan, foto Bor Šumrada

Najuspešnejši alpinist v letu 2010 Andrej
Grmovšek, najuspešnejša alpinistka Martina
Čufar in najperspektivnejši alpinist Matic Obid,
foto Jernej Arčon
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Ocena sezone 2010,
Komisija za alpinizem
PZS
Matej Kladnik,
član Komisije za alpinizem PZS

L

eto 2010 se je začelo s sanjskimi zimskimi razmerami v mnogih stenah. Odlični vzponi so se vrstili kot po tekočem traku.
Predvsem stene nad Logarsko dolino, pa tudi
Špik, Bovški Gamsovec, Prisojnik, itd so zaznamovali zimo. Opravljene so bile številne
prvenstvene smeri in številne težke zimske
ponovitve. Preplezanih je bilo tudi nekaj težkih slapov in kombiniranih smeri. Vsekakor
bi si takih sezon želeli večkrat, hkrati pa nas
lanska sezona zaradi razmer ne sme razvaditi.
Pohvaliti je treba posamezne alpiniste, ki še
imajo nekaj raziskovalnega alpinističnega
duha v sebi in odpirajo smeri v sezoni. Kar nekaj dobrih vzponov je bilo pozimi opravljenih
na utečeni akciji KA, taboru za perspektivne
alpiniste v Chamonixu.
Pomlad so zaznamovali predvsem vzponi
v Paklenici, in tudi drugje, kjer so posamezniki opravili kar nekaj prostih ponovitev
najtežjih smeri ter prvih prostih ponovitev.
Poletna sezona je bila v znamenju vrhunskih vzponov v Dolomitih (Cine, Marmolada)
ter v stenah nad Chamonixom. Če so bile še
pred letom ali dvema najtežje smeri rezervirane le za redke posameznike, se je v 2010
število alpinistov z najtežjimi smermi povečalo. Vsekakor spodbudno. Delček k temu je
pripomogla tudi izvedba poletnega tabora v
Dolomitih. Tabor je bil uspešen, odzivi so bili
dobri. Tudi doma je bilo poleti preplezano kar
nekaj kvalitetnih vzponov, nič pa ne posebej
pretresljivega.
Leto 2010 bi lahko označili kot leto s slabim izkupičkom na odpravah. Pravzaprav
so vse odprave v najvišjih gorstvih (Gašerbrum 1, Hardeol, Gaurišankar, Šiša Pangma,
Trango Tower) ostale brez osvojenih glavnih
ciljev. Vsem so bile skupne predvsem slabe
vremenske razmere. Na lanski osrednji odpravi PZS Gašerbrum 1 je naveza preplezala
prvenstveno smer na Hidden Sud (7109m),
druga naveza pa poizkusila na Gašerbrumu
VI in pod vrhom obrnila. Na odpravi Hardeol so opravili prvi pristop na Nital Thaur,
glavni cilj pa zaradi slabih razmer opustili.
Obe odpravi v Tibetu je zaznamovalo slabo
vreme, na odpravi Trango glavnih ciljev niso
uresničili, so pa preplezali nekaj krajših smeri.
Kot svetlo točko odprav lahko označimo
odpravo v ZDA in Kanado, kjer je naveza preplezala številne težavne in zanimive smeri v
različnih stenah. Prav tako svetla točka je bila
še ena odprava v kanadsko divjino, v stene
Cirque of Unclimbables, kjer je naveza prav
tako preplezala lepo število kvalitetnih smeri.
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Omeniti velja še prvenstveni vzpon naveze v južni stene Bisotoona v okviru plezalnega festivala v Iranu ter udeležbo naveze na
srečanju BMC v južnem Wales, sodelovanje
na lednem srečanju v Kanderstegu ter obisk
Norveške. Nekaj mlajših alpinistov se je odpravilo v Južno Ameriko, natančneje v Peru,
kjer pa niso posegali po odmevnejših vzponih.
Kaj bi lahko naredili, da se slovenski alpinizem vrne tja, kjer je bil in kamor spada,
je težko vprašanje. Merila in standardi v vrhunskem alpinizmu so danes visoko postavljeni in le načrtno ter predano dolgoletno
delo lahko pripelje do pravih rezultatov. Tu
je velika vloga matičnih odsekov in komisije
za alpinizem ter PZS kot krovne organizacije
nasploh. V preteklih letih je bilo veliko govora
o bolj sistematičnem delu z mladimi, a smo
danes verjetno le korak naprej. A le korak.
Današnji pristop do športne aktivnosti, med
katero lahko štejemo alpinizem, zahteva profesionalnost. Profesionalnost pa terja svoje.
Da se že uveljavljeni alpinisti, razen izjem, ne
udeležujejo odprav, je verjetno velik razlog
za manjše število kvalitetnih vzponov izven
Evrope, med mlajšimi alpinisti pa je le peščica
takih z vizijo in idejo, kako naprej. Gonilna
sila slovenskega alpinizma so posamezniki,
kar se kaže pri vzponih tako doma kot v tujini.
Za izboljšanje stanja bo potrebno kar nekaj tako osebnih odločitev kot tudi odločitev
na ravni odsekov, KA in PZS.

Ocena sezone 2010,
Komisija za športno
plezanje PZS
Tomo Česen,
predsednik Komisije za športno plezanje PZS

S

tatistično gledano in če upoštevamo število
uvrstitev na zmagovalne stopničke največjih tekmovanj, potem je bila sezona 2010
nekoliko slabša kot smo bili vajeni zadnjih
nekaj let. Brez dvoma pa jo seveda še vedno
lahko ocenimo kot zelo uspešno. V času, ko si
je slovensko športno plezanje utiralo pot proti
svetovnemu vrhu, smo še kako radi zabeležili
vsako uvrstitev v najboljšo deseterico. Zdaj
že nekaj časa tega ne delamo več in sicer iz
preprostega razloga - bilo bi jih enostavno
preveč. Tako večinoma beseda teče le še o
zmagovalnih stopničkah in pričakovanja ter
želje vseh nas so čedalje večje. S tem sicer ni
nič narobe, vseeno pa ne smemo pozabiti, da

je tudi rezultat v deseterici vsega spoštovanja
vreden. Teh je bilo v minuli sezoni kar 46,
tistih z leskom medalje pa 9. Tako se je skupno število uvrstitev na stopničke na največjih
mednarodnih tekmah povzpelo na zavidljivo
številko 135 !
Reprezentanca je na Evropsko prvenstvo
upravičeno odhajala z načrti po medalji. Domov so se vrnili s tremi in med temi je bila tudi
najbolj žlahtna - naslov evropske prvakinje v
kombinaciji. Tudi ostali dve srebrni v kombinaciji na nek način dokazujeta, da imamo
tekmovalce, ki so odlični v obeh glavnih disciplinah - težavnosti in balvanih.
Kot vsako leto je bil izredno razburljiv
tudi zaključek sezone v domačem Kranju, ki
je osrednji tovrstni dogodek v državi. Pred
domačo publiko je vedno najtežje nastopati,
vendar je ekipa kot celota prikazala odlične
predstave. Ne samo da smo imeli finaliste v
obeh konkurencah, nekaj mladih talentov v
ekipi je nakazalo, da znajo v prihodnje posegati zelo visoko. Po lanski zmagi je tudi tokrat Mina Markovič poskrbela, da je polna
dvorana videla na zmagovalnih stopničkah
domačega tekmovalca.
V skupnih seštevkih svetovnega pokala
so slovenski tekmovalci osvojili dve kolajni,
in sicer drugo mesto v težavnosti in tretje
mesto v kombinaciji.
V mladinski konkurenci je prav minula
sezona potrdila, da reprezentanca postaja
čedalje močnejša kot ekipa. Še nikoli doslej
namreč nismo imeli toliko dobrih končnih
uvrstitev kot prav tokrat. Največji dosežek je
prav gotovo naslov svetovnega mladinskega prvaka, ki ga je osvojil Jure Raztresen pri
kadetih. Poleg njega je bilo v finalu še sedem
tekmovalcev. V skupnem seštevku Evropske
mladinske serije, ki šteje za Evropsko prvenstvo, pa smo imeli v deseterici najboljših celo
10 tekmovalcev, kar je velik moštveni uspeh.
Ob številnih vrhunskih uvrstitvah je bilo
v minulem letu opravljenih kar lepo število
vrhunskih vzponov v plezališčih. Med njimi
je treba brez dvoma izpostaviti prvi slovenski ženski vzpon na pogled (in eden redkih
tovrstnih v svetu) z oceno 8b+, pod katerega
se je podpisala Maja Vidmar.

Programi
vrhunskih
alpinistov 2011

K

omisija za alpinizem PZS razpisuje oddajo programov za vrhunske alpiniste
za leto 2011.
Razpis je namenjen vsem vrhunskim
alpinistom (kategorizirani SR, MR, PR ter

drugi zelo kvalitetni alpinisti), da predstavijo
program svojih aktivnosti in glavnih ciljev
sezone v letu 2011.
Program mora vsebovati po obdobjih
(mesecih) opredeljen termin priprav, jasno
mora biti opredeljen glavni/ osrednji cilj sezone (lahko več) in vmesna obdobja. Za osrednji cilj sezone uporabite obrazec za prijavo
akcij in navedite vse zahtevane podatke (cilj,
slog, pregled, pretekli poizkusi, lokacija...).
Poleg tega finančno ovrednotite posamezna
obdobja - cilje in navedite, kdaj bi predvidoma
rabili sredstva. Sredstva bodo glede na kvaliteto in izvajanje programa lahko variirala.
Pogoj za koriščenje sredstev (za alpiniste,
ki ne planirajo izven evropskih odprav) je, da
opravljeni vzponi ustrezajo vsaj naslednjim
kriterijem:
M7 (dolgi ledni in kombinirani vzponi),
VIII+/IX- (ne navrtane smeri v gorah).
Potrebna sta dva vzpona, od tega le eden
športno plezalni (7c min.) ali kombinirani.
Sredstva je potrebno koristiti do 31. 12.
2011.
Rok za oddajo programov: do petka, 18.
februar 2011, do 14. ure.
Programe pošljite izključno po elektronski
pošti na elektronski naslov (zahtevajte potrditev sprejema pošte): alpinizem@pzs.si,
zadeva: program_11.
Več o razpisu, splošnih pogojih, programu in poročilih na spletni strani Komisije za
alpinizem http://www.ka.pzs.si/ in v razpisu.

Srečanje lednih
plezalcev - Ice
Climbing Meet,
Slovenija 2011

Srečanje
lednih
plezalcev
Kandersteg
2011
Tadej Krišelj in Rožle Repanšek

K

ot vsako leto je tudi letos v Kanderstegu
potekalo srečanje lednih plezalcev (Ice
climbing festival 2011), in sicer od 7. do 9.
januarja 2011. Festivala sva se udeležila Tadej Krišelj in Rožle Repanšek, oba člana AO
Kamnik. Na pot sva se odpravila iz Ljubljane,
6. januarja, in v Kandersteg prispela pozno
zvečer. Naslednje jutro sva bila presenečena
nad visokimi temperaturami (4 stopinje Celzija). Kmalu po osmi uri sva se iz trgovine, kjer
sva kupila vodniček in dobila par nasvetov,
odpravila proti slapovom za vasjo. Narejenih
je bilo kar nekaj slapov, vendar so bile ledne
sveče že zelo krhke. Varnih je bilo samo par
lažjih slapov, v katerih se je že plezalo, zato sva
se odločila, da nadaljujeva z iskanjem slapu.
Žal sva ostala praznih rok. Zvečer sva se skupaj
z veliko privrženci plezanja udeležila predavanja bratov Anthamatten. Na najino žalost
je predavanje potekalo v nemškem jeziku s
švicarskim prizvokom. Kljub nepopolnem
razumevanju nama bo predavanje še dolgo
ostalo v spominu.
V soboto, 8. januarja, sva obiskala kombinirano plezališče, kjer sva preplezala nekaj
smeri do ocene M6 oz. M7. Popoldan sva na

kvalifikacijah drytoolinga navijala za najboljše. V večernih urah sva se udeležila še enega
zanimivega predavanja bratov Favresse, ki je
tokrat potekalo v nama razumljivem jeziku,
angleščini. Navdušena nad slikami z njunih
plezalskih podvigov iz Grenlandije in še bolj
akcijskega filma z naslovom Asgard Jamming
sva odhitela na finalno tekmo drytoolinga.
Nedeljsko jutro je potekalo ob pripravah na
najin odhod nazaj domov. Razočarana nad
lednimi razmerami, pa vendar zadovoljna
z obiskom lednega festivala, sva v večernih
urah prispela domov.
Navezo Tadej Krišelj-Rožle Repanšek je
finančno podprla tudi Komisija za alpinizem
PZS, ki je decembra 2010 objavila razpis za
Srečanje lednih plezalcev v Kanderstegu 2011
s podporo dveh navez.

Dejan Koren

T

udi letos sem se udeležil festivala lednih
plezalcev v švicarskemu Kanderstegu
(7.-9. januar 2011). Z menoj je šla še Stanka
Vidmar. V petek sva še pravočasno prišla v
Švico in sva takoj opazila, da je bila temperatura zraka za kakih 20 °C višja od lanske.
A se nismo dali kar tako, zato sva se takoj
zapodila v navidez lepo narejen slap za vasjo (Stoferroute, II, WI6, 150 m). Sledilo je
zanimivo predavanje dobro uigranih bratov
Simona in Samuela Anthamatten s pravim
naslovom »Small Climbers, Big Mountains«.
Drugi dan, v soboto, sva s Klemnom
Premrlom (AO Tržič) zastopala barve naše

Zdenka Mihelič

V

soboto, 15. januarja 2011, se je s sprejemom v Slovenskem planinskem muzeju
(SPM) v Mojstrani uradno začelo Srečanje lednih plezalcev (15.–23. 1. 2011) v organizaciji
britanskega The Alpine Club. Glavna organizatorka srečanja je bila Francoise Call. Po
pozdravnih nagovorih Toneta Škarje v imenu
PZS in vodje SPM Mira Eržena so si plezalci
iz Velike Britanije, Francije, Romunije, Švice,
Poljske in Norveške skupaj s slovenskimi plezalci ogledali predstavitveni film o slovenskih
gorah, nato pa še muzej. Marko Prezelj jim je
predstavil tudi trenutne razmere v gorah ter
zanimiva območja za plezanje. Ob pogostitvi
se je razvilo prijetno druženje in navezovanje
stikov, prav tako pa tudi že sestavljanje prvih
navez za naslednji, prvi plezalni dan.
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Izstop Prontarske smeri, foto Domen Kastelic
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domovine na tekmi v drytoolingu. Oba sva se
prebila do polfinala, obema se je zdelo, da so
vsi sodelujoči (preko 70 fantov in 30 deklet)
precej bolj natrenirani kot lansko leto in za
preboj naprej ni zadostoval le vrh kvalifikacjiske smeri, potreben je bil tudi soliden čas.
Tretji dan, v nedeljo, na temperaturnem
nivoju ni bilo nič novega, a vseeno sva šla
plezati. Tako kot prvi dan naju je spet opralo,
da je bilo veselje, a vseeno sva preplezala lepo
klasiko (Blou Magic, IV, WI5+, 180 m).
Po takem festivalu (sploh nabito polna z
dogajanji je bila sobota) se človeku, ki so mu
take stvari blizu in ki rad pleza led, zazdi,
da je greh zamuditi take prireditve, ki so načrtovane na tako profesionalnem nivoju in
potem (kljub zelo visokim temepraturam in
neugodnim vremenom) odlično izpeljane.
Seveda, tu je treba poudariti, da za vsem tem
stojijo gigantje vrhunske alpinistične opreme,
kar se sredstev in opreme tiče: Petzl, Black
Diamond in sama turistična vas Kandersteg ...
Skratka, čeprav nam je termin, ko se je
v Švici odvijal festival, vreme zelo zagodlo,
je bilo kljub mokroti lepo - ter zagotovo, če
nama bo časovno dovoljevalo, se prihodnje
leto zopet vidimo.
V tem času sva preplezala:
1. dan, 7. 1. 2011: Stoferroute (II, WI6,
150m)
2. dan, 8. 1. 2011: nastopil na tekmi v okviru festivla, končal v polfinalu na 13. mestu
(ca. 75 tekmovalcev)
3. dan, 9. 1. 2011: Blou Magic (IV, WI5+,
180m)

MLADINSKA
KOMISIJA

ležilo pet ekip, ki so predložile prav toliko
besedil in štiri posnetke. Po izboru strokovne
komisije v sestavi Andrej Hočevar (producent
zgoščenke Greva pod objem gora), Domen
Strupeh (umetniški vodja Šaleškega študentskega okteta) in Blaž Lesnik (spiker na radiu
Ognjišče, voditelj oddaje Doživetja narave)
je prvo mesto osvojila pesem »Z roko v roki«,
katere avtorica je osnovnošolka Sara Kogej,
na posnetku pa je moč slišati člane Mladinskega odseka PD Idrija. Zmagovalna pesem
natečaja bo za nagrado posneta v studiu in
predstavljena na Zboru mladinskih odsekov.
Vse glasbene prispevke in besedila lahko slišite na http://www.planinske-pesmi.si/mladina-in-gore-glasbeni-natecaj. Kljub temu,
da je natečaj zaključen, predloge glasbenih
del še vedno zbiramo. Posredujete jih lahko
na mladinska.komisija@pzs.si. (Ta e-poštni
naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite
videti, omogočite Javascr!)

Glasbeni
natečaj za nove
planinske pesmi
Uroš Kuzman

V

Dejanovo navezo je finančno podprla tudi
Komisija za alpinizem PZS, ki je decembra
2010 objavila razpis za Srečanje lednih plezalcev v Kanderstegu 2011 s podporo dveh navez.

okviru 22. državnega tekmovanja Mladina in gore, ki je potekalo 15. januarja
2011 v Gorici pri Slivnici, je bil izveden tudi
glasbeni natečaj za nove planinske pesmi.
Učenci so bili pozvani, da skupaj s svojimi
mentorji pripravijo besedilo in glasbo, ali pa
se lotijo predelave kakšne znane skladbe s
tematiko gorskega sveta. Natečaja se je ude-

Blou Magic, IV, WI5+, 180 m,
fotoarhiv Dejan Koren

Mladi Idrijčani so dokazali, da se z roko v roki lahko tudi zmaguje,
fotoarhiv PD Slivnica pri Celju
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Izšlo prvo Glasilo
PO MO Podravja
in Pomurja
Izidor Furjan PD Ptuj,
vodja PO MO Podravja in Pomurja,
član UO MK

O

b ponovni izvolitvi vodstva Pokrajinskega odbora mladinskih odsekov Podravja
in Pomurja smo si zadali cilj: večja aktivnost
odbora na regionalni ravni, in večja vpetost
mladinskih odsekov v odbor in obratno.
Takoj za Posvetom mentorjev in vodnikov,
ki delajo z mladimi v Podravju in Pomurju,
novembra 2010, smo začeli razmišljat o morebitnih opcijah. Porodila se je ideja o Glasilu,
mesečnik, ki bo nekakšno online ogledalo
dogajanja v odboru, MK in društvih. Želja je,
da motiviramo mlade v mladinskih odsekih,
da pripravijo prispevke, fotografije, risbe in
druge vtise, ki so vredni pohvale in objave.
Prva številka je izšla konec meseca januarja,
februarska pa je v pripravi. Ob izidu prve številke so bila pričakovanja mešana, vendar že
po nekaj dneh prijetnih in pohvalnih odzivov
s strani mentorjev, vodnikov, društev, MDO
Podravja in Mladinske komisije smo vedeli,
da smo naredili prav korak naprej. Upajmo,
da se bo ideja in zamisel dodobra prijela in
obogatila nišo v delu z mladimi v planinstvu
tako v Podravju in Pomurju kot tudi drugje.

KOLEDAR

in zahodne meje kot del slovenskega nacionalnega ozemlja.
Prosimo Vas za dostavo največ 20 diapozitivov oz. fotografij do 01. 03. 2011 na naslov:

Razpis za
fotografije
Tone Tomše
Za planinski koledar 2012 potrebujemo
diapozitive ali digitalne fotografije. Izbranih
bo 13 za vodilne fotografije in 20 – 30 za spremljevalne.
Poleg same lepote naj bo vodilo pri predlogah tudi človek v gorah, živi gorski svet,
planinska dejavnost (tabori, alpinizem, vodenje, koče, markiranje poti,…), zimske posebnosti, itd. Ob »obveznih« Kamniških in
Julijskih Alpah naj bodo tudi Karavanke ter
primorski in štajerski gorski svet, Notranjska
in Dolenjska pa tudi predeli onstran severne
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Planinska zveza Slovenije
Dvorakova ulica 9
p. p. 214
1001 Ljubljana
s pripisom za koledar 2012
Diapozitivi oz. fotografije naj bodo opremljeni z imenom fotografa, oštevilčeni in z
opisano vsebino (podrobnejšo na spisku),
kar bo olajšalo izbor in zmanjšalo možnost
zamenjav. Digitalne fotografije naj bodo v
formatu 300x200 in ločljivost vsaj 300 DPI.
Cena za odkup posamezne fotografije je
26,00 € bruto.
Izbrane fotografije bomo po dogovoru z
avtorji uporabili tudi za izdelavo novoletnih
čestitk PZS.
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Vladimir Habjan, ČEZ ROB
PLANINSKA ZALOŽBA
pred zaključkom redakcije smo izvedeli, da je izšla knjiga kratkih
Nove knjige in zemljevidi Tikhribovskih
zgodb z naslovom Čez rob avtorja Vladimirja Habjana.
Izšle so nova planinska karta Slovenska
Istra – Čičarija – Brkini – Kras, planinski
vodnik Karavanke in knjiga Čez rob

P

laninska založba obvešča, da je izšla nova planinska karta v merilu
1:50 000: Slovenska Istra - Čičarija - Brkini - Kras. Karta je v formatu 100 x 70 cm in obsega na zahodu celotno slovensko Primorje na
severu seže do Brestovice, Vremščice na jugu pa do meje s Hrvaško.
Vodnik Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras, ki je v izdelavi in
bo izšel v letu 2011, bo prilagojen novi karti.

N

Knjigo je avtor posvetil v spomin prijateljem, alpinistom in gorskim reševalcem: Mateju Mošniku – Matotu, 1975–2004, Klemenu
Mikliču – Benkotu, 1974–2010 in Dušanu Podbevšku – Duletu,
1958–2010.
V prednaročilu do 31. marca 2011 bo knjiga na voljo po ceni
14,00 €, nato 16,90 €.
Št. strani: 152
Vezava: italijanska vezava
Format: 14 x 20,5 cm

VLADIMIR

Čez rob

HABJA N

V LAD I M I R

H A B J A N

Čez rob

a novo je izšel planinski vodnik Karavanke avtorja Klemna Janše.
Janša si je zadal zelo zahtevno nalogo: napisati enciklopedično
širok planinski vodnik po 120 km dolgi gorski verigi Karavank, ki
so med planinci zelo priljubljene in jih radi obiskujejo v vseh letnih
časih. Več o vodniku si lahko preberete v spletni trgovini, kjer vodnik
lahko tudi naročite.

Zgodbe, ki jih držiš v roki, te bodo vodile v neki poseben svet. Svet,
ki ga morda nisi vajen. Svet, kjer ni televizije, filmov, računalnikov in
interneta, kjer pot ni tlakovana, ni hitrih avtomobilov, ni betona, cest
in javne razsvetljave, ni finih restavracij, kjer ti strežejo. Odšel boš v
neki drug svet, kjer ne boš srečal prav veliko ljudi, kjer boš pil vodo iz
gorskega izvira, kjer boš jedel tisto, kar boš prinesel s sabo, kjer na poteh
ne boš imel markacij, kjer bodo pred tabo strme pregrade in stene, kjer
so neobičajno prostrani razgledi, kjer ima narava svojo dušo in kjer boš
morda spoznal, kje so tvoje meje. Narava skriva svoje lepote in takrat,
ko se odloči, da jih razkrije, moraš biti pripravljen, da jih ujameš.
Odlomek iz Prologa avtorja Vladimirja Habjana.

16,90 €

Planinska založba

AKCIJA – NAJVIŠJI
VRHOVI V ALPAH
Visoke in najvišje gore so neustavljivo
privlačne. Skoraj vsi vemo, da je najvišji vrh
Alp Mont Blanc. Katera pa je druga najvišja
gora, katera tretja?
Opisi v knjigi so napisani z najboljšim
namenom ponuditi slovenskim planincem, alpinistom in drugim zanimiv izbor
vzponov, ki jih lahko v izbrani družbi, s
primernim tehničnim znanjem, telesno pripravljenostjo, dobrim zdravjem, opremo in
pogumom opravijo sami ali pa z gorskim
vodnikom.
V prvem, splošnem delu vodnika je nekaj osnovnih podatkov o Alpah. Glavni del
vodnika sestavljajo opisi vzponov. Na koncu
je dodano nekaj preglednic in seznamov.
Večinoma so opisani običajni pristopi
na vrhove in le redki vrhovi (na primer Mt.
Blanc, Grossglockner, Grossvenediger) so
bili deležni tolikšne pozornosti avtorjev, da
so opisali več smeri pristopa nanje.
Do sredine marca 2011 je vodnik na
voljo s 50 % popustom – 13,55 €.
Format: 12,5 x 21 cm
Obseg: 280 strani
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NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV
PD NOVA
GORICA
Sto let Goriške
podružnice SPD

G

oriška podružnica SPD je bila ustanovljena 28. januarja 1911. Glavni pobudnik
je bil dr. Henrik Tuma, alpinist, kulturni in
politični delavec, pedagog in pisatelj, dotedanji zaupnik Soške podružnice s sedežem v
Tolminu, za Gorico. Za prvega predsednika
je bil izvoljen prof. Jaka Zupančič, profesor
in tudi poverjeni ravnatelj na goriški realki.
Uspešno in razvejano dejavnost podružnice
je po dobrih treh letih prekinila prva svetovna
vojna. Z velikimi težavami so se v letih po
vojni trudili obnoviti delovanje. V tem času
je v Ljubljani, med tamkajšnjimi goriškimi in
primorskimi izseljenci delovala ljubljanska
podružnica, bolj težavna je bila pot obnovitve v Gorici. Zadnji predsednik, pred uradno
razpustitvijo društva, je bil Nande Rolich.
Planinska ideja je, kljub prisilni ukinitvi
društva, živela naprej, čeprav v neorganizirani obliki.
Že jeseni leta 1945 je skupina nekdanjih
članov, med njimi je bil tudi Nande Rolich,
in mlajših ljubiteljev gora in gorske narave
sprožila pobudo za obnovitev društva. Decembra je bil sklican obnovitveni občni zbor.
Predsedniške dolžnosti so zaupali Lambertu
Mermolji.
Društvo od tedaj deluje neprekinjeno.
Danes ima sedež v KB Centru na Verdijevem
korzu. in šteje okrog 500 članov. Pred dvema
letoma je bilo spet sprejeto v Planinsko zvezo
Slovenije.
Osrednja slovesnost ob naši stoletnici bo
v soboto 2. aprila 2011 v Kulturnem domu v
Gorici. Na kulturnem srečanju bomo prehodili pot, ki nas povezuje z našimi koreninami
in bomo skupaj razmišljali o vlogi in pomenu
planinstva danes. Kulturni spored bomo sooblikovali skupaj z mešanim pevskim zborom Hrast iz Doberdoba, ki ga vodi dirigent
Hilarij Lavrenčič. Pomemben jubilej bo tudi
priložnost, da se bomo zahvalili s podelitvijo posebnih priznanj najzvestejšim članom
našega društva. Isti večer bomo v predverju
Kulturnega doma otvorili tudi fotografsko
razstavo. Na črnobelih fotografijah - večina
jih je iz društvenega arhiva - bo predstavljena dejavnost, od izletov do družabnosti in
kulturnih dogodkov ter tekmovanj, od obno-
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vitve društva, v decembru 1945, do sredine
devetdesetih let prejšnjega stoletja.
Med pobude vključene v sklop praznovanja naše stoletnice uvrščamo tudi Čezmejno pokrajinsko smučarsko prvenstvo. Letos
bo šlo že za sedmo izvedbo mednarodnega
tekmovanja, na katerem nastopajo najboljši
goriški smučarji z obeh
strani nekdanje meje.
Samo tekmovanje, ki ga
naše društvo prireja v
sodelovanju z goriškim
pokrajinskim odborom
italijanske smučarske federacije FISI, bo potekalo
na Piancavallu v nedeljo,
20. marca. Dan prej pa
bodo program dvodnevne
manifestacije dopolnile še
nekatere druge pobude z
zaključnim skupnim praznovanjem. In prav v tem
družabnem trenutku in v
iskanju dialoga med tu živečima narodoma,
sloni največji uspeh te prireditve, ki postaja
iz leta v leto pomembnejša.
Predvidoma v marcu bo izšel anastatični ponatis zanimive in danes že zelo redke
knjižice geologa in prirodoslovca Ferdinanda Seidla Geološki izprehodi po Goriškem.
Knjižica je izšla že leta 1913. Avtor - profesor na državni goriški realki - na preprost in
dojemljiv način opisuje nastanek kamnin in
neprekinjeno preoblikavanje površja v našem
ožjem prostoru - na Goriškem. Knjižici bo
priložen kratek uvod v treh poglavjih: o utripu

Gorice v obdobju pred prvo svetovno vojno,
o življenju in delu prof. Seidla (1856-1942),
ocena prof. dr. Rajka Pavlovca. Ferdinand
Seidl je od leta 1887 do prve svetovne vojne
poučeval na goriški realki. Poleg pedagoškega
in znanstveno- raziskovalnega dela je aktivno
sodeloval v kulturnem in družbenem življenju

Slovencev v Gorici in na Goriškem. Bil je med
ustanovnimi člani Goriške podružnice SPD.
Spodbuda za pripravo planinskega, kolesarskega in kajakaškega vodnika po Goriškem
je izšla iz spoznanja, da v dobi globalizacije
našo neposredno okolico pravzaprav vse manj
poznamo in da istočasno tudi spodbudimo
zanimanje za aktivno preživljanje prostega
časa in gibanja v naravi. Vodnik, ki bo izšel v
drugi polovici leta, je namenjen nedeljskim
izletnikom, družinam, ljubiteljem gorskega
kolesarjenja in vodnih športov. Vodnik opisuje sedem planinskih izletov v neposredni
goriški okolici - različno zahtevnih
glede na čas trajanja in zahtevnost
- tri izlete namenjene kolesarjem in
tri vodne poti (spust s kajakom) po
Soči in Vipavi. Vodnik bo dvojezičen
z besedilom v slovenščini in italijanščini in v žepnem formatu.
Med 25. junijem in 3. julijem prirejamo planinsko-turistični izlet v
Bolgarijo. V načrtu imamo vzpon
na tri zanimive vrhove, med temi
tudi na najvišji vrh Balkana, Musal
ter Vitoso in Vihren. Predviden pa je
tudi ogled bolgarske prestolnice Sofije ter drugih kulturnih zanimivosti
dežele. Izletniki si bodo lahko tudi
ogledali Beograd, kjer je predvidena
dvojna nočitev.

Člani SPD Gorica na Triglavu,
27. avgusta 1961, fotoarhiv SPD
Gorica
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Iščemo
najemnika
planinskega
doma

P

laninsko društvo Nova Gorica vabi k sodelovanju oskrbniško osebje (oskrbnikem/ž, kuharje-m/ž, pomožno osebje-m/ž) za
oskrbo planinskih postojank v sezoni 2011:
Planinski dom pri Krnskih jezerih, Dom dr.
Klementa Juga v Lepeni, Gomiščkovo zavetišče na Krnu.
Od kandidatov pričakujemo izkušnje pri
delu v planinskih kočah ali gostinstvu, prilagodljivost, veselje do dela z ljudmi. Sezona
traja predvidoma od 1. 6. do 30. 9. 2011.
Pisne prijave z osebnimi podatki in opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite
na naslov: Planinsko društvo Nova Gorica,
Bazoviška 4 5000 Nova Gorica ali preko e-pošte: planinskod.novagorica@siol.net do 25.
februarja 2011. Več informacij na 05 30 23
030 oz. na razgovorih.

PD CERKNO
Razpis za
oskrbnika in
kuharja
Damjana Čadež, predsednica

P

laninsko društvo Cerkno išče oskrbniško
ekipo (oskrbnika ali oskrbnico in kuharja ali kuharico) za oskrbovanje planinskega
doma na Poreznu v sezoni 2011, od sredine
junija do sredine septembra. Prijavite se do
15. februarja na naslov: Planinsko društvo
Cerkno, p.p. 17, 5282 Cerkno. Za dodatne
informacije pokličite na tel. 031 687 256.
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OPD KOPER

PD ČRNOMELJ

Orientacijsko
tekmovanje v
Krkavčah

Iščemo
najemnika

Tanja Brstilo

M

ladinski odsek Obalnega planinskega
društva Koper je v soboto, 20. 11. 2010,
organiziral že 8. tradicionalno orientacijsko
tekmovanje za osnovnošolske otroke. Na
tekmovanju so sodelovali učenci in učenke
iz osnovne šole Dekani, Dušana Bordona,
Koper in Prade, s podružnico Sveti Anton.
Pridružili so se jim tudi starši in skupaj so
s pomočjo zemljevida, kontrolnih točk in
različnih namigov vsi prispeli pravočasno
in srečno na cilj. Mentorice in vodniki so v
času tekmovanja zasedli svoje »položaje« na
živih točkah, kjer so se skupine spoprijele z
različnimi nalogami na temo planinske šole.
Rešiti so morali različne naloge v zvezi s prvo
pomočjo, vozli, orientacijo po vidnih točkah
in na karti, vremenoslovjem, prvinami varnosti in obnašanja na gozdnih in planinskih
poteh, geografskimi in zgodovinskimi značilnostmi kraja, razvijanjem naravovarstvene zavesti s pravilnim odnosom do rastlin
ter živali. Ob koncu tekmovanja je seveda
sledila sprostitev z igrami, tako da je čas še
prehitro minil. Otroci so resnično uživali, saj
se s tako obliko preživljanja prostega časa le
redkokje srečajo, vedno uživajo v odkrivanju
in spoznavanju novih krajev, zato so bili že ob
odhodu radovedni, kakšno presenečenje jih
čaka na prihodnjem tekmovanju. Seveda smo
vsi ostali skrivnostni ... bo pa presenečenje
zato toliko večje!

P

D Črnomelj, ul. Staneta Rozmana 30,
Črnomelj išče najemnika za planinski
dom na Mirni gori. Interesenti naj pošljejo vloge na zgornji naslov. Informacije 040
643 520.

PD INTEGRAL
LJUBLJANA
Iščemo
oskrbniško ekipo

P

D Integral Ljubljana išče oskrbniško ekipo
za kočo na Planini pri Jezeru v planinski
sezoni od 1. 6. do 30. 9. 2011. Ekipo sestavljajo: oskrbnik ali oskrbnica s kuharico ali
kuharjem ter pomožno delavko. Vabimo zainteresirane z ustrezno ekipo, da do 31. 3. 2011
oddajo vlogo na naslov: PD Integral Ljubljana,
Celovška 160, z oznako RAZPIS. V vlogi opišite svojo kvalifikacijo -izobrazbo, izkušnje na
področju oskrbništva in svojo ekipo.

ZANIMIVOSTI
Informacije Zavoda
Center za informiranje,
sodelovanje in razvoj
nevladnih organizacij –
CNVOS

Stroški prevoza
in nočitev

Č

e nevladna organizacija sklene avtorsko
pogodbo in v njej določi avtorjev honorar, hkrati pa sama plača avtorju tudi stroške
prenočitve v hotelu, je potrebno avtorju obračunati akontacijo dohodnine tako od honorarja, kot od stroškov, ki so mu bili plačani.
Davčna uprava Republike Slovenije
(DURS) je v svojem pojasnilu št. 4210170/2013-3 z dne 30. 11. 2010 podrobneje
pojasnila davčno obravnavo plačila stroškov
namestitve in prevoza, ki jih naročnik (npr.
nevladna organizacija) plača osebi, s katero
ima sklenjeno avtorsko pogodbo. Kot avtorsko pogodbo sicer praviloma razumemo pogodbo o naročilu avtorskega dela, pogodbo o
izvedbi avtorskega dela ali pogodbo o prenosu
avtorskih pravic.
Če nevladna organizacija sklene avtorsko
pogodbo in v njej določi avtorski honorar, je
pri obračunu akontacije potrebno upoštevati
ali je avtor iz tega razmerja morda pridobil
še kakšne druge dodatne ugodnosti. Če je
namreč nevladna organizacija avtorju poleg
honorarja plačala še kaj drugega (npr. stroške
prevoza, prenočitve, materialov in podobno),
se takšni stroški v davčnem pogledu vštevajo v
davčno osnovo za odmero dohodnine avtorja.
Povedano drugače, če nevladna organizacija sklene avtorsko pogodbo za izvedbo
predavanja v znesek 100,00 EUR bruto, pri
tem pa sama krije predavatelju še stroške prenočitve v hotelu v znesku 50,00 EUR, mora
v takem primeru avtorjevo akontacijo dohodnine obračunati od osnove 150,00 EUR.
Normirani stroški, ki so v primeru avtorske
pogodbe 10 %, se tako obračunajo od seštevka
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vseh dohodkov (izplačil in povračil stroškov)
in torej od 150,00 EUR. Od tako dobljene
osnove (150,00 EUR – 10 % = 135,00 EUR)
pa se obračuna 25 % akontacija dohodnine.
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 namreč
šteje dohodek iz avtorske pogodbe kot dohodek iz zaposlitve (2. odst. 35. člena ZDoh-2),
četudi oseba z naročnikom ni v delovnem
razmerju. Dohodek iz zaposlitve v davčnem
smislu pa vključuje vsako izplačilo, ki ga oseba
dobi, kot tudi vsako boniteto, ki je povezana z zaposlitvijo. Kaj vse se šteje za boniteto
določa 39. člen ZDoh-2 in sicer je to vsaka
ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge
ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu (avtorju)
ali njegovemu družinskemu članu zagotovi
delodajalec (naročnik) ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo, kot so namestitve, popusti,
izobraževanja in podobno.
Povedano velja tako v primeru, če je strošek prenočitve že vključen v sam honorar po
avtorski pogodbi, kot tudi, če ni vključen v
avtorsko pogodbo, pa ga nevladna organizacija avtorju vseeno plača. Četudi se račun za
namestitev v hotelu glasi na nevladno organizacijo (in ne na avtorja), namen te storitve
pa je bila prav prenočitev avtorja, se takšen
strošek namestitve všteva v avtorjev honorar.
Pri sklepanju avtorske pogodbe in dogovarjanju o višini honorarja je tako potrebno
imeti v mislih tudi dejstvo, da bo avtor plačal dohodnino od celotnih dohodkov (torej
tudi od morebitnih drugih stroškov, ki mu
jih plača nevladna organizacija), nevladna
organizacija pa bo morala plačati tudi temu
primerno višjo akontacijo.
V vsakem primeru pa ima avtor možnost,
da od DURS zahteva obračun dohodnine z
upoštevanjem dejanskih stroškov. To lahko
avtor uveljavlja v ugovoru zoper informativni
izračun dohodnine (1. odst. 289. člena Zakona
o davčnem postopku – ZDavP-2).
DURS bo namreč dohodnino obračunal
od celotnega dohodka, tako da bo upošteval
zakonsko predpisane 10 % normirane stroške.
Če pa je imel avtor višje stroške kot te, lahko poda ugovor zoper informativni izračun
dohodnine in v njem navede, da je dejanska
osnova za plačilo dohodnine nižja – da je torej
imel več kot le 10 % stroškov. Tako se bo dohodnina odmerila od nižjega zneska, saj bo
tudi osnova zaradi višjih dejanskih stroškov
nižja. Če je bil v informativnem izračunu dohodnine dohodek iz avtorske pogodbe vpisan
v višini 150,00 EUR avtor pa bo dokazal, da
je imel npr. še 50,00 EUR dodatnih stroškov,

se mu davčna osnova zniža še za ta dodaten
znesek in bo tako tudi dohodnino plačal od
nižje osnove, kot sicer.
Avtor (zavezanec za plačilo dohodnine)
mora poleg ugovora zoper informativni izračun dohodnine v takem primeru priložiti tudi
ustrezna dokazila – praviloma bo to avtorska
pogodba, iz katere bo razvidna obveznost avtorja in obračun dejanskih stroškov (npr. opis
poti za potne stroške).
Pri tem velja opozoriti, da zakon takšen
obračun dejanskih stroškov omogoča le za
stroške prevoza in nočitev, ki morajo biti seveda povezani z izdelavo ali z izvedbo avtorskega
dela. Omejena pa je tudi višina teh stroškov, in
sicer do višin, kot jih določa Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Morebitni drugi materialni stroški kot so stroški opreme, potrebne za izdelavo avtorskega
dela, tako ne pridejo v poštev.
Pri tem naj zgolj opozorimo še to, da
opisan postopek ugovora zoper informativni izračun dohodnine velja le za tiste davčne
zavezance, ki so rezidenti Republike Slovenije.
Nerezidenti lahko dejanske stroške uveljavljajo v sedmih dneh od izplačila dohodka,
in sicer s pisnim zahtevkom, ki ga oddajo pri
davčnem organu (1. odst. 289. člena ZdavP-2).

Objavi svojo
prostovoljsko
izkušnjo

O

b evropskem letu prostovoljstva deluje
tudi evropska spletna stran. Prostovoljstvo.org vabi, da svojo prostovoljsko izkušnjo
doma ali v tujini podelite s prostovoljci iz cele
Evrope. Le-to lahko objavite tudi v slovenščini, več 'bralcev' pa boste dobili, če boste svojo
zgodbo objavili v jeziku, ki ga razume več
Evropejcev. Slovensko različico zgodbe bodo
objavili tudi na spletni strani Prostvoljstvo.org
ter v Prostovoljskih e-novicah. Zgodbe pošljite na novice@filantropija.org. Predlagajo
vam, da se postavite tudi v vlogo reporterja
in zapišete zgodbo kolega ali kolegice, ki se
vam zdi zanimiva in za katero se vam zdi prav,
da o njej berejo tudi drugi.
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RAZNO
Sklepanja
avtorskih
pogodb

Sprejet Zakon o
prostovoljstvu

Jure Gregorčič, Urban Golob
Vir: prostovoljstvo.org.

S

1. januarjem 2011 delodajalcem (tudi nevladnim organizacijam) ni več potrebno
Zavodu za zaposlovanje sporočiti potrebe po
sklenitvi avtorske pogodbe, niti ne pošiljati
poročila o opravljenem delu prek avtorske
pogodbe.
S 1. 1. 2011 je pričel veljati Zakon o urejanju trga dela - ZUTD, ki je med drugim na
novo uredil tudi izvajanje storitev na področju
zaposlovanja, z istim dnem pa je prenehal
veljati Zakon o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti – ZZZPB, ki je to
področje urejal do sedaj.
ZZZPB je namreč določal, da morajo
organizacije in delodajalci (in torej tudi nevladne organizacije) Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje posredovati obvestilo
o potrebi po sklenitvi podjemne pogodbe ali
pogodbe naročilu avtorskega dela najpozneje
v osmih dneh po tem, ko potreba nastane.
Prav tako je delodajalcem nalagal, da morajo Zavodu za zaposlovanje posredovati tudi
poročilo o opravljenem delu po podjemni
pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega
dela do 15. januarja za preteklo leto (9. člen
ZZZPB).
Sedaj veljavni ZUTD pa je te obveznosti
omilil in določil, da morajo delodajalci Zavodu za zaposlovanje poslati zgolj še prijave
prostega delovnega mesta oziroma vrste dela,
v kateri določijo tudi pogoje za opravljanje
dela. Delovno mesto oziroma vrsta dela pa se
določijo s pogodbo o zaposlitvi po Zakonu o
delovnih razmerjih – ZDR in ne z avtorsko
ali podjemno pogodbo. Te obveznosti tako za
delodajalce ni več in nevladnim organizacijam ni potrebno Zavodu za zaposlovanje več
posredovati obvestil o potrebi po sklenitvi
avtorske ali podjemne pogodbe in obvestil
o takšni sklenjeni pogodbi.

Poslanke in poslanci so 3. februarja soglasno brez glasu proti sprejeli dolgo pričakovani
Zakon o prostovoljstvu. Že na drugem branju
so vse stranke pozdravile in podprle sprejem
zakona, ki prvič sistemsko ureja področje prostovoljstva. Največ razprav je ta dan potekalo o 5. členu, ki pravi, da se v prostovoljsko
delo ne šteje brezplačno opravljanje dela, ki
je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih
interesov članov v članski organizaciji in niso
v splošno družbeno korist ter o 9. členu, ki
govori o organiziranem prostovoljstvu. Zakon
opredeljuje prostovoljstvo kot družbeno koristno brezplačno delo, prostovoljci pa bodo o
pridobljenem znanju prejeli potrdilo. Novost,
ki se uvaja v pravni red na obravnavanem
področju, je poenotenje in sistematično vodenje evidenc o prostovoljcih in opravljenem
prostovoljskem delu.
Kaj sledi? Pripravil se bo uradni čistopis
zakona glede na zadnje sprejete amandmaje v tretjem branju. Medresorska delovna
skupina, ki je pripravljala besedilo zakona,
bo v kratkem pripravila tudi podzakonske
akte. Zakon začne veljati 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS, ki bo v naslednjih dneh.
Na Slovenski filantropiji, nosilki Slovenske
mreže prostovoljskih organizacij, pa napovedujemo predstavitev besedila zakona v več
krajih v mesecu februarju, da se seznanimo
s prednostmi in izzivi zakona.

Franček , Silvo in Janez Jeglič - Johan na Fitz
Royu leta 1983, arhiv Silva Kara
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Odlikovanje
Frančka Kneza in
Silva Kara

S

lovenska alpinista svetovnega formata
Franček Knez in Silvo Karo sta 22. decembra 2010 iz rok predsednika Republike
Slovenije dr. Danila Türka prejela visoko državno odlikovanje red za zasluge. Predsednik
je alpinista odlikoval za dosežke v slovenskem
alpinizmu in za prispevke k ugledu slovenskega alpinizma v svetu ter k večji prepoznavnosti
Slovenije.
Po nešteto preplezanih višinskih kilometrih, po skupnih prezebanjih na mrzlih
varovališčih velikih sten, pa tudi po plezalskih
zabavah v baznih taborih in predvsem po več
kot treh desetletjih izjemnega alpinističnega
opusa sta v predsedniški palači z ramo ob
rami znova stala ''mušketirja'' Franček Knez
in Silvo Karo.
Takoj po uradni prireditvi je pregovorno
skromni guru slovenskega alpinizma Franček
Knez v svojem slogu skomignil z rameni in
odlikovanje pospremil z besedami: ''Ja, bilo
je veliko lepih trenutkov. Žal mnogih, ki bi si
ravno tako zaslužili tako odlikovanje, danes
ni več med nami. To ni samo moja zgodba …
Ne vem, kaj bi rekel. Nimam nekega velikega
komentarja.'' Na malce šaljivo vprašanje, kaj
je lažje, splezati težko poč oziroma previs ali
pa se udeležiti protokolarnega sprejema, se je
le hudomušno nasmehnil in povedal: ''Lažje?
Prvo je boljše, zagotovo.''
Tudi Silvo Karo, ki je ravno ta dan praznoval 50. rojstni dan, je ob navzočnosti svojega dolgoletnega soplezalca spomine obudil
predvsem ob fotografiji, ko na vrhu gigantske
poči patagonskega Fitz Roya nasmejani sedijo
»trije mušketirji«: ''Kako zelo lepo bi bilo, če bi
danes tukaj bil z nami tudi Janez Jeglič - Johan
in še kakšen as iz generacije osemdesetih, ki
smo po zaslugi Frančka, ki je nedvomno malce
bolj »močan motor« in je pognal »voz naprej«,
plezali in ustvarjali slovensko alpinistično pot,
zgodovino. Vsaka generacija je imela nekoga,
ki je zadevo potegnil, dvignil višje, na višji
nivo … Pred nami, pred Frančkom, je bil to
Nejc Zaplotnik.''
Zanimiv pa je tudi Knezov odgovor na
vprašanje o alpinistični anekdoti, ko je v viharju v steni Fitz Roya brez čelade, s kučmo
na glavi varoval Silva in mu je na glavo priletel
kamen, ki ga bojda sploh ni zmotil. ''Zakaj pa
bi me,'' je odgovoril vedno skrivnostni Fran-

ček. Silvo seveda ob tem odgovoru ni skrival
smeha in je zadevo pojasnil: ''Ja, spomnim
se, da ko sem se spustil k Frančku, je bilo ob
njem na varovališču vse krvavo, ampak zaradi
mraza verjetno sploh ni čutil tistega močnega
udarca.'' Franček pa je ob tem našem pogovoru in obujanju spominov zopet le skomignil
z rameni in zaključil s preprostim: ''Seveda.
Ampak nič hudega.''
Po končani slovesni prireditvi je Silvo še
povedal: ''Vse tole me je kar malce presenetilo, kako se je vse zgostilo v eno obdobje in
prelomnico, tudi časovno … Ja, v bistvu sem
vesel, da je pač ta trud, ki smo ga v alpinizem
vložili v teh treh desetletjih, saj smo slednje
delali s srcem in z zavestjo, da počnemo dobro
tudi za narod, državo, prepoznavnost …, bil
sedaj odlikovan.''
Odlikovana alpinista sta bila osrednja
akterja zlate dobe slovenskega alpinizma v
osemdesetih in devetdesetih letih. Slovita kot
drzna plezalca velikih sten in za seboj imata
izjemno statistiko vzponov (njuna skupna
plezalska vsota obsega skoraj 7000 smeri),
pri kateri v oči še posebej bode Frančkovih
neverjetnih 729 prvenstvenih vzponov, kar je
brez kančka dvoma elitni oziroma rekordni
dosežek na svetovni ravni tega športa. Franček
Knez in Silvo Karo v svetu modernega vrhunskega alpinizma veljata za nesmrtni ikoni, za
znanilca hitrega alpskega sloga plezanja in za
alpinistična vizionarja, ki sta svoje športne
motive iskala v strmih, ekstremno težkih
smereh v velikih stenah sveta.
Plezalski začetki obeh alpinistov segajo v
sedemdeseta leta. Podobne želje, vertikalni
izzivi in kakovost so bili motivi, da sta se leta
1982 navezala na skupno vrv. Navezi se je
pridružil tudi pokojni Janez Jeglič - Johan in
slovenski alpinizem je dobil svoje »tri mušketirje«, ki so v svet svetovnega alpinizma ponesli jasno sporočilo o neustrašnih slovenskih
alpinistih, ki so v divjih in krušljivih smereh
domačih gora izpilili gorniške občutke, intuicijo in pogum. Tudi zaradi treh mušketirjev je
v tradicionalnih plezalskih nacijah završalo,
saj so se v francoskih, angleških, italijanskih in
drugih tujih medijih začele pojavljati zgodbe
o pogumnih plezalcih s sončne strani Alp,
ki se v steni ne obračajo, četudi slednjo bičajo patagonski viharji ali pa vrvi zmrzujejo
v strupenem mrazu Himalaje. Na vrhuncu
moči je bila trojna naveza Knez, Karo in Jeglič
prav gotovo najmočnejša tovrstna naveza na
svetu, ki je postavila mnoge, še danes obstoječe standarde v alpinizmu. Trije mušketirji
slovenskega alpinizma so tako v pičlih dveh
dneh v Julijskih Alpah skupaj preplezali neverjetnih 19 prvenstvenih smeri. Odmevne
alpinistične vzpone svetovnega merila pa
so skupaj opravili v patagonskih granitnih
velikanih, kjer so podpisani pod skorajda
neponovljivimi prvenstvenimi vzponi, pravimi patagonskimi klasikami v Fitz Royu in
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Cerro Torreju (Hudičeva zajeda, Peklenska
diretissima …).
Od Makaluja leta 1975 in višinskega
rekorda brez uporabe dodatnega kisika do
Zahodnega grebena Everesta, ki je leta 1979
osupnil svet, pa preko Peklenske diretissime v
viharni vzhodni steni Cerro Torreja leta 1986
je slovenska gorniška tradicija rasla in bogatila
zgodovino z mnogimi neverjetnimi zgodbami, drznimi vzponi in pustolovščinami, ki
so vsaka v svojem času pomenile presežek v
osvajanju sten in strmih vršacev.

Franček in Silvo na vrhu Torre Eggerja,
arhiv Silva Kara

Franček Knez, foto Silvo Karo

Evropohod 2011
»Pešpoti in voda«
Komisija za evropske pešpoti
http://eupoti.com/, tel.: 041 657 560

U

stanoviteljice KEUPS: Zavod za gozdove
Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Zveza gozdarskih
društev Slovenije
Trajanje projekta Evropohod 2011
Evropohod 2011 traja eno leto
9. oktober 2010 - 16. oktober 2011
Glavna tema dogodka Evropohoda 2011 je
»Pešpoti in voda«
Voda je element življenja, ki ne pozna
meja. Je pomlad življenja, hkrati pa prometna
pot in vir energije. Je sreča vsakega sprehajalca, na primer v obliki jezera, reke, ledenika.
Ljudje morajo z njo ravnati zavedno in jo zaščititi pred onesnaženjem. Voda lahko zaradi
klimatskih sprememb postane omejeno blago
in je ključnega pomena za življenje.
Voda začne svojo pot v izvirih. Brez njih
ni življenja, ni kulture, ni zdravja.
Z geslom »Pohodi po E-poteh in k E-potem« bodo evropski pohodniki s sabo nosili
idejo skozi celotno Evropo do Andaluzije.
Na vseh dogodkih, ki bodo organizirani v
sklopu dogodkov EVROPOHOD 2011, se bo
simbolično zajemala voda v posebnih lesenih
posodah, kar simbolizira Gozd in vodo, ki sta
življenjsko povezana. Slovenski gozdovi so
nedvomno enkratni v Evropi. Ta zajeta voda
se bo prenesla v Španijo.
Na zaključnem dogodku v Alhambri, Granadi, v Španiji 15. oktobra 2011, se bodo vedra
z vodo spraznila v pripravljene amfore. Voda
iz teh amfor bo stekla v levji vodnjak (Fuente
de los Leones) na dvorišču v Alhambri. Iz tega
vodnjaka, ki ga nosi dvanajst levov, bo izbruhnil izvir življenja, ustvarjalna moč vode.

Organizacija dogodkov v Sloveniji
Dogodki v domeni soustanoviteljic KEUPSa
V Sloveniji bo vsaka soustanoviteljica Komisije za evropske pešpoti (Keups) organizira
svoj dogodek v letu 2011.
1. Turistična zveza Slovenije,
bo organizirala slavnostno zajemanje vode iz
jezera in morja, ob Jezerskih dnevih na Kanalu
ob Soči. 21. maja 2011
2. Planinska zveza Slovenije bo organizirala slavnostno zajemanje vode rek in edenika,
ob Dnevu slovenskih planincev, 4. junija 2011
na Jeruzalemu.
3. Zveza gozdarskih društev Slovenije

Silvo Karo, foto Marko Prezelj
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bo organizirala slavnostno zajemanje vode
iz podzemnih voda.
4. Zavod za gozdove Slovenije
bo organiziral slavnostno zajemanje vode iz
vodnih zajetij v Gozdu, 9. septembra 2011
Vsaka organizacija bo posvetila temu
dogodku večjo pozornost, kajti voda je nedvomno tista, ki postaja vse bolj pomembna
strateška komponenta življenja na Zemlji.
Kolesarski maraton iz Slovenije v Španijo
V sklopu EVROPOHODA 2011 pa bo za
popularizacijo kolesarjenja, popotništva,
pohodništva, VODE in naše države, kakor
evropskih pešpoti, ultramaratonski kolesar
Hilari, Radovan Skubic, prekolesaril E7 iz
Slovenije do Španije in tam simbolično zlil
vodo iz naše države. Pot bo pričel iz Geossa,
iz središča Slovenije, iz Srca Slovenije,
1.10. 2011.
Foto natečaj in literarna dela
Na temo »Pešpoti in voda« bo KEUPS v letu
2011 organiziral več natečajev za različne
ciljne skupine.
Srečanje na GEOSSU v srcu Slovenije
Iz vseh štirih posod z zajeto vodo, bomo ob
prisotnosti predsednika države Slovenije,
dr. Danila Turka, v soboto 1. oktobra 2011,
napolnili skupno posodo z vodo, katera bo
romala v Španijo, v Granado, na osrednji
dogodek skupnega zlitja vode in pospremili
Hilarija na kolesarski maraton v Španijo ter
podelili priznanja za prehojene evropske
pešpoti v letu 2011.
Obisk Španije
Keups bo objavil razpis za obisk Španije za čas
zaključne svečanosti, od 12. do 16. oktobra
2011, tako z avtobusom kot letalom.
Pohodi po E6
Pohodi po E6, z vodnikom Radovanom Skubicem in KEUPS- om.
Datum
16. 4. in
17.4.11

Tura

Čas
hoje
Ivnik – Kopa -Sleme18 ur

7. 5. in 8. 5.11

Sleme – Koča na Čre- 14 ur
ti – Trojane
11. 6. in 12. 6.11 Trojane – Janče - 14 ur
Grosuplje
24. 6. in 25. 6.11 Grosuplje – Selo – 14 ur
Stari trg pri Ložu in pol
9. 7. in 10. 7.11 Stari trg pri Ložu – 14 ur
Mašun - Kozlek
23. 7.in 24. 7. Kozlek – Dimnice - 15 ur
2011
Kubed
in pol
6. 8. 2011
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Kubed - Strunjan

7 ur

Pohodi po E7
Vsako prvo soboto v mesecu z vodniki
KEUPS-a. Prvi pohod Krško, 8. januarja 2011.
Pohod ob Dnevu slovenskih planincev po
E7 SLO
Datum

Tura

Čas
hoje
(ur)
Ptujska 7

28.5.2011 Rogatec –
Gora
29.5.2011 Ptujska Gora - Podleh- 5
nik
30.5.2011 odlehnik – Formin (Go- 6
rišnica)
31.5.2011 Formin - Ormož
5
1.6.2011 Dan za počitek
2.6.2011
3.6.2011
4.6.2011

Hodoš – Moravske To- 9
plice
Moravske Toplice - Lju- 7
tomer
Ljutomer – Jeruzalem 2
(Dan slovenskih planincev)

Igra Transalpin
Povzeto po http://www.alpconv.org/

Č

e želite prejeti igro »Transalpin«, ki jo je
izdal Stalni sekretariat Alpske konvencije
in za ostale dodatne informacije, se prosimo
obrnite na naslednji e-mail naslov: transalpin@alpconv.org
(dokler jo imamo na zalogi).
»Transalpin« je učni pripomoček in
strateška igra, katere namen je pokazati soodvisnost razvoja prometa, gospodarstva in
turizma, ter ponazoriti kakšne učinke imajo
vsi trije dejavniki na okolje v Alpah. Poleg
tega se igralci seznanijo z možnimi ukrepi za
uravnavanje prometa. Igralci lahko v razvoj
sistema prometa, gospodarstva, turizma in
okolja posežejo zrazličnimi ukrepi. Učitelji
lahko uporabljajo igro Transalpin v srednjih
šolah, kadar želijo obravnavati tematiko Alp,
ter mobilnosti in prometa znotraj tega območja.
Učni pripomoček so pripravili strokovni
sestavljavci iger, preizkušen in izpopolnjen je
bil na šolah na Tirolskem, Južnem Tirolskem,
kakor tudi v kantonu Uri, v sodelovanju z Alpsko pobudo. Izdelavo igre so posebej podprle
Švica (Zvezni urad za prostorski razvoj ARE),
Slovenija in dežela Tirolska.
Kot pomoč pri pripravi različnih faz igre
je mogoče najti dodatne informacije v prvo
Poročilu o stanju v Alpah, ki obravnava področje “prometa in mobilnosti v Alpah”.

Seznam
slovenske
planinske
literature
Ciril Velkovrh

K

ot vsako leto bom tudi za leto 2010 pripravil seznam slovenske planinske literature,
ki bo na razpolago vsem interesentom vsaj
v Obvestilih Planinske zveze Slovenije. Zato
vas vljudno vabim, da mi pošljete vse vaše
publikacije, ki ste jih izdali v letu 2010 ali pa
mi sporočite natančne podatke o njih:
- Avtor ali avtorji s priimkom in imenom
- Naslov in podnaslov
- Če je to zemljevid, tudi merilo
- Izdaja
- Urednik
- Prevajalec
- Ilustrator
- Kraj
- Založba
- Leto
- Število strani (številka zadnje odtisnjene
strani)
- Priloge in če so v knjigi fotografije.
Ciril
Velkovrh,
1000
Ljubljana, Ziherlova c. 10, (040) 258 992,
e-pošta ciril.velkovrh@siol.net.

Slovenski
planinski muzej

P

rireditve v okviru Meseca planinske literature v Slovenskem planinskem muzeju

•
17. 2. 2011 - predavanje dr.Tea Kolar
Jurkovšek »Dolomiti v dediščini Unesca –kaj
pa Julijske Alpe?«
•
28. 2. ob 17.00 uri – okrogla miza«
Posvet o planinskem leposlovju« in podelitev
nagrad učencem osnovnih šol za najboljše
literarne prispevke na temo« Moje največje
veselje je v gorah«
Možne so spremembe ure prireditve, zato
priporočamo spremljanje prireditev na koledarju SPM –www.planinskimuzej.si.

VABIMO
Napovednik dogodkov v organizaciji PD in MDO
19.02.2011 11. nočni pohod na Javornik iz Črnega Vrha

PD Javornik - Črni Vrh nad Idrijo

26.02.2011 Tradicionalni pohod po Šisernikovi poti

PD Slovenj Gradec

Hartman Ivan 031 609 831

26.02.2011 15. Pohod Franca Štrusa

PD Litija

Marijan Jug 041 382 849

27.02.2011 Memorialni pohod Avgusta Delavca

PD Matica Murska Sobota

Jože Ružič 02 54 21 053, 041 614 672

MAREC
marec
2011

Tekma za zahodno ligo, tekma v športnem plezanju

ŠPO PD Radovljica

Pavel Škofic 031 658 105

marec
2011

Pokal regij RCC 2011, mednarodna tekma bv športnem
plezanju

ŠPO PD Radovljica

Pavel Škofic 031 658 105

05.03.2011 Jurčičev pohod

PD Polž

Kastelic Rok 041 751 238, Erjavec Aleš 041 746 825

05.03.2011 Meddruštveni zimski pohod po Žerdonerjevi poti

PD Ojstrica Celje

pd-ojstrica@t-1.si, 03 490 04 42

05.03.2011 14. zimski rekreacijski pohod »Čez Blegoš na Lubnik«

PD Škofja Loka

04 512 06 67, info@pd-skofjaloka.com, www.pdskofjaloka.com

06.03.2011 Tradicionalni pohod za danžena na Hleviše

PD Idrija

Zoran More 041 415 001

06.03.2011 Pohod ob Dnevu žena

PD Zabukovica

Jože Jančič 041 200 196

06.03.2011 Trška Pot

PD Šoštanj

Jurij Drev 041 776 269, www.pd-sostanj.si

12.03.2011 8. turni smuk Soriška planina - Ratitovec - Prtovč

PD za Selško dolino Železniki

Alojz Lotrič 031 613 426

12.03.2011 Bistrški vintgar - Urh - Sl. Bistrica (v okviru občin. praznika)

PD Slovenska Bistrica

Leopoldina Lorenci 051 749 041

12.03.2011 Pohod ob dnevu žena

PD Lenart

Franc Meke 031 755 610

13.03.2011 Mučeniki na Bukovici

PD Žalec

Vlado Rojnik 041 705 738

19.03.2011 Po obronkih Graške gore

RPD Dolga pot Dravograd

Horjak Drago 041 764 012

19.03.2011 Memorial Marije Wild

PD Mura

Franc Donša 02 52 21 036, 041 854 058

19.03.2011 Spominski pohod padlim na Resevni

PD Šentjur

Miro Rožej 041 359 447

20.03.2011 Marčevski pohod na Šmohor

PD Laško

Cveto Brod 031 376 389

20.03.2011 Izlet žena

PD Velenje

Marjan Skaza 040 128 081

Tradicionalni pohod v Jelenov žleb (ob 68. obletnici bitke v
26.03.2011 18.
Jelenovem žlebu)

PD Ribnica

Gregor Češarek 031 538 005

26.03.2011 Po vinskih goricah na Boč -1. del, (Ljubično – Lovnik – Boč)

PD Poljčane

Jože Težak 031 623 901, Boris Blažič 041 660 151

26.03.2011 Pohod po stopinjah Valentina Staniča

PD Valentin Stanič Kanal

26.03.2011 Huljev pohod

PD Kobarid

27.03.2011 Po Bričevi poti; Trstelj - Fajti hrib

PD Nova Gorica

27.03.2011 36. zimski pohod na Porezen

PD Cerkno

27.03.2011 27. pohod po Brežiški poti

PD Brežice

Tone Jesenko 051 323 335, tone.jesenko@siol.net

27.03.2011 Pohod po poti Srečka Kosovela Sežana - Tomaj

PD Sežana in Zavod za šport
Sežana

Rojc Bogdan 041 477 128, 05 73 00 114

PD Nova Gorica, SPD Gorica, PD
Brdo, CAI Gorica, PD Kanal

05 30 23 030 planinskod.novagorica@siol.net

02.04.2011 Planinsko orientacijsko tekmovanje

PD Ptuj

Jože Dajnko 040 754 499

02.04.2011 Pohod v spomin umrlih planincev

PD Zabukovica

Jože Jančič 041 200 196

02.04.2011 100-letnica ustanovitve SPD GORICA

SPD Gorica

Vlado Klemše

akademija ob 110 letnici Podravkega SPD in PD
08.04.2011 Slavnostna
Ruše

PD Ruše

Iztok Urlavb 040 706 032

09.04.2011 Ojstrškov pohod

PD Hrastnik

Marjan Pergar 031 539 945

09.04.2011 Sloven'c tvoj rod je hodil tod …

PD Železničar Celje

Alojz Ornik 041 431 264

16. ali 17.
4. 2011

PD Bohinjska Bistrica

Borut Gogala 041 843 270

16.04.2011 Čistilna akcija: Čiščenje poti na Krim

PD Krim

Vodnik Punkart Janko, janko.purkat@gmail.com

16.04.2011 Štampetov most

PD Železničar Ljubljana

031 280 415

16.04.2011 Pohod po Meškovi poti

PD Slovenj Gradec

Hojnik Ivan 051 310 913

16.04.2011 Planinsko orientacijsko tekmovanje

PD Poljčane

Gvido Španring

16.04.2011 10. pohod po poteh Celjskih grofov

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031 382 591

17.04.2011 Kamniški memorial za smučko in cepin

AO Kamnik

Franc Miš 041 734 749 franc.mis@siol.net pdkamnik@
siol.net

Anton Harej 05 30 18 741, PD 05 30 23 030 planinskod.
novagorica@siol.net

APRIL
april ali
maj

Družinske planinske poti

Turni smuk Rodica - Suha - (planina Suha)

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Ročne GPS naprave Garmin
Slovenski meniji, enostavna uporaba,
prednaložena osnovna verzija TOPOGRAFSKE
kartografije Slovenije.

Za več informacij obiščite www.garmin.si.

REVIJA ZA VAS,
LJUBITELJE GORA
Naročite se na Planinski
vestnik in spoznajte gore z
najstarejšo revijo v Sloveniji!
www.planinskivestnik.com,
pv@pzs.si, 080 1893
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JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA NOVEGA STATUTA PZS
V maju 2010 je bilo na skupščini izvoljeno novo vodstvo organizacije, ki si je v potrjenem programu dela za eno temeljnih nalog zadalo
prilagoditev delovanja in poslovanja Planinske zveze Slovenije zahtevam in potrebam sedanjosti. Osebno sem mnenja, da je naša organizacija predolgo počivala na lovorikah preteklih uspehov in se zanašala na razširjenost in množičnost planinstva. In ravno množičnost
planinstva je tista, kjer se odsotnost stalnega prilagajanja razmeram v naši družbi najbolj pozna. V sredini 90. let je bilo v planinsko organizacijo vključenih preko 100.000 članov, danes le malo več kot polovica tega števila oz. 57.000 članov. Drug zaskrbljujoč podatek je, da
se obisk planinskih koč, ki predstavljajo jedro planinskega gospodarstva, zmanjšuje ne glede na to, da se obisk gora povečuje. Če k tema
dvema dejstvoma dodamo še vedno manjši interes mladih po prevzemu aktivne vloge znotraj naše organizacije, potem lahko zaključimo, da
moramo v planinski organizaciji nekaj temeljito spremeniti. S spremembami poskušamo tudi bolj povezati društva in zvezo, saj je prisotna
prevelika odtujenost oz. vtis, da zveza ne zadovoljuje potreb društev.
Temelje delovanja in poslovanja Planinske zveze Slovenije predstavlja statut, ki bi mu lahko rekli tudi ustava naša organizacije. V zadnjih
desetih letih je bil statut večkrat deležen popravkov, a temeljite prenove žal ni bil deležen. V letu 1999 je skupščina po dolgoletni razpravi
sprejela Vodila pri delu PZS in PD, v okviru katerih so bila sprejete tudi vsebine, ki bi jih bilo potrebno prenesti v statut, a to ni bilo nikoli
izvedeno (nestrankarskost delovanja, mladi kot temelj in prihodnost planinske organizacije, enotna evidenca članov, delovanje čim večjega
števila celovitih planinskih društev, avtonomnost delovanja dejavnosti …).
Poleg internih potreb po prilagoditvah, so se v zadnjih letih pojavili tudi zunanji vzroki, ki posegajo v temelje delovanja planinske organizacije, kot so: osamosvojitev GRS, zaostritev pogojev glede pridobitne dejavnosti, odprtje Slovenskega planinskega muzeja in sprejetje
zakona o planinskih poteh, zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju ter zakona o prostovoljstvu.
Zaradi vseh naštetih vzrokov smo se lotili priprave novega statuta in pri tem uporabili različne metode za njegovo čim širšo javno obravnavo. V nasprotju z dosedanjo prakso sprejemanja pravnih aktov smo se odločili za pot v dveh delih. Pripravili smo vsebinska izhodišča
za nov statut in s tem v drugi polovici leta 2010 odprli razpravo o temeljnih usmeritvah naše organizacije. Po razpravah v organih PZS ter
izvedenih jesenskih posvetih v vseh meddruštvenih odborih smo o izhodiščih razpravljali tudi na izredni skupščini, ki je bila 4. decembra
2010 v Celju. Na skupščini je bilo, prav tako v nasprotju z dosedanjo prakso sprejemanja pravnih aktov, izvedeno tajno glasovanje o štirih
vsebinah, ki so bile na jesenskih posvetih deležne deljenih mnenj. Z izvedenim tajnim glasovanjem se je v praksi izkazalo, da lahko PD tudi
na takšen neposreden, nedvoumen in jasen način odločajo o pomembnih usmeritvah naše organizacije.
Po izvedeni splošni razpravi so bila na izredni skupščini z veliko večino sprejeta vsebinska izhodišča za nov statut in imenovana delovna
skupina za pripravo novega statuta. S tem se je začel drugi del naše poti do novega statuta. Delovna skupina je pripravila osnutek novega
statuta, ki ga je obravnaval upravni odbor PZS na svoji 3. seji, ki je bila 3. februarja 2011 v Mojstrani. Splošna ugotovitev upravnega odbora
je bila, da je osnutek statuta realen odraz sprejetih vsebinskih izhodišč in kot takšen primeren za nadaljnjo javno obravnavo.
Zato skladno s sklepi skupščine in upravnega odbora odpiram javno razpravo o osnutku statuta PZS, ki bo odprta do petka, 11. marca
2011, do 12. ure. V tem času bodo izvedeni tudi posveti po meddruštvenih odborih in sicer na način, da bodo javne obravnave združene za
dva meddruštvena odbora skupaj. S tem želimo doseči večjo stopnjo prenosa mnenj in stališč med planinskimi društvi ter racionalizirali
postopke javne obravnave.
Kvalificirane predlagatelje, to so planinska društva, meddruštveni odbori in komisije PZS prosim, da pisna dopolnila z obrazložitvami
(upoštevajte navodila v 5. točki gradiva o osnutku statuta) posredujete na:
•
el. naslov: info@pzs.si z naslovom sporočila »Dopolnila k osnutku statuta PZS« ali
•
naslov: Planinska zveza Slovenije, Delovna skupina za pripravo statuta, p.p. 214, 1001 Ljubljana
Po izvedeni javni razpravi bo vsa pridobljena pisna dopolnila z obrazložitvami obravnavana delovna skupina za pripravo statuta, se do
njih opredelila in za 4. sejo upravnega odbora pripravila prvi predlog statuta PZS. Po obravnavi na seji upravnega odbora bo predlog statuta
objavljen v gradivu za skupščino, kjer bo tudi določen postopek, kvalificirani predlagatelji in terminski roki za posredovanje amandmajev.
O amandmajih in o celotnem besedilu novega statuta boste društva odločala na skupščini, ki bo 7. maja 2011 v Kočevju.

Lep planinski pozdrav!
V Šoštanju, 10. februar 2011 							
										

Bojan Rotovnik
predsednik

STATUT PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
osnutek, 10. 2. 2011
1. Naslov
Pravni akt se imenuje Statut Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: statut), osnutek (10. 2. 2011).
2. Uvod
Izredna skupščina Planinske zveze Slovenije v Celju je sprejela sklep št. S/486-2010 (6. 12. 2010) o imenovanju delovne skupine za
pripravo novega statuta. Delovna skupina v sestavi Borut Peršolja (PD Domžale), vodja in člani Miro Eržen (PD Dovje Mojstrana), Jože
Melanšek (PD Velenje), Jurček Nowakk (PD Moravče), Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo) in Borut Vukovič (PD Litija) se je sestala na
sedmih sejah in je v obsežnih in poglobljenih razpravah oblikovala besedilo osnutka statuta. Delovna skupina je delovala s skoraj 100 %
prisotnostjo članov in sklepčnostjo.
Delovni skupini so kot osnova za delo služili sklepi, sprejeti na Skupščini PZS (8. 5. 2010), posebej izpostavljenih pet programskih točk
novega predsednika PZS Bojana Rotovnika; nato sklepi in stališča na 1. seji upravnega odbora PZS (17. 6. 2010), na obravnavah Izhodišč
za nov statut PZS, s posveta z načelniki komisij in vodji odborov PZS, sprejeti zaključki na posvetih po MDO-jih, sklepi in stališča na 2.
seji upravnega odbora PZS (28. 10. 2010) ter dokončno sprejeto besedilo Izhodišč in sklepi sprejeti na Izredni skupščini PZS (4. 12. 2010).
Na podlagi dostopnega gradiva (preko 200 strani predlogov in pripomb v javni razpravi) smo opravili analizo, kjer smo poleg na organih
sprejetih sklepov, smiselno upoštevali pripombe in predloge, ki so jih dali posamezniki in društva ter razpravo, ki je bila opravljena po MDOjih. Ob obravnavi predlogov javne razprave smo tehtali, kaj velja upoštevati in česa ter zakaj ne? Zato je bil potreben odprt konstruktiven
dialog, pošten in spoštljiv odnos do posredovanih pripomb v javni obravnavi in medsebojni izmenjavi mnenj na sejah delovne skupine.
Do rešitev in predlogov v sprejetih Izhodiščih je delovna skupina zavzela izrazito pozitiven odnos. To med drugim pomeni, da smo
izhodišča razumeli kot obvezujočo rešitev, pa tudi kot smer, v kateri je treba iskati rešitev (če je bila ta v izhodiščih samo nakazana) oz. smo
v njih prepoznali rešitve, ki jih bomo vključili v programska vodila, v častni kodeks ali druge pravne akte. Po mnenju delovne skupine so
izhodišča s tem besedilom izčrpana.
Poleg poslanstva, vizije in ciljev PZS smo za oblikovanje novega statuta PZS upoštevali obvezne naloge (to kar nam nalaga veljavni
Zakon o društvih), ob upoštevanju posebnosti slovenske planinske organizacije. Sproti so nastajali zapisi pojmov, ki jih obravnavamo v
statutu, kar smo upoštevali tudi za pripravo komentarja posameznih členov. Pripravili smo številne analize (analiza ciljev, nalog in pristojnosti posameznih organov PZS, analiza dejavnosti društev in PZS, analiza velikosti društev ...) in v delo vključevali zunanje sodelavce.
Upoštevali smo tudi zakon o prostovoljstvu, zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju ter predlog novega zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o društvih – predlog za obravnavo (14. 1. 2011, v medresorskem uskaljevanju).
Kot metode dela smo v delovni skupini upoštevali: skupinsko delo, sodelovanje, tvoren odnos, doseganje ciljev, aktivno in samostojno
pisanje osnutka. Vsak izmed nas je bil zadolžen za določeno poglavje, pripravil je svojo zamisel, ki je bila potem obravnavana in skupinsko
usklajena. Člani delovne skupine smo pripravili tudi komentar k celotnemu besedilu statuta po posameznih poglavjih.
Besedilo osnutka, ki ga je delovna skupina sprejela soglasno na 6. seji, 24. 1. 2011 je posredovala predsedniku PZS v obravnavo na 3.
seji upravnega odbora PZS (3. 2. 2011). Delovna skupina je v osnutku (v luči tudi drugih določb statuta, zlasti glede organiziranja in nalog
MDO) upravnemu odboru predložila dve različici 32. člena in obe rešitvi ob upoštevanju prednosti in slabosti predstavila upravnemu
odboru in sicer:
•
RAZLIČICA 1, usklajena s sprejetimi izhodišči: UO PZS sestavljajo predsednik PZS, podpredsedniki PZS, do deset članov (od
tega vsaj dve ženski) izvoljenih na skupščini ter predsedniki MDO izvoljeni na skupščini.
•
RAZLIČICA 2, malo spremenjeno dosedanje stanje: UO PZS sestavljajo predsednik, podpredsedniki in do štirje člani (od tega
vsaj ena ženska) izvoljeni na skupščini ter predsedniki MDO.
Po razpravi se večina članov upravnega odbora ni strinjala z različico 1. Upravni odbor je zaobšel sklep izredne skupščine in sprejel
drugačno rešitev. Sklepi skupščine PZS so obvezni za vse organe planinske organizacije in ker ima delovna skupina mandat skupščine PZS
je delovna skupina v končnem besedilu osnutka upoštevala sklep skupščine PZS in ne upravnega odbora PZS.
V splošni razpravi pa so bila dana stališča in predlogi, ki so v posameznih delih izboljšali prvotno besedilo in so v skladu s sprejetimi
izhodišči na skupščini PZS. Delovna skupina je na podlagi razprave in dobljenih pisnih predlogov na 3. seji upravnega odbora PZS opravila še 7. sejo (10. 2. 2011), na kateri se je opredelila do teh predlogov in SOGLASNO pripravila končno besedilo osnutka statuta PZS, ki je
objavljeno na spletnem mestu PZS in v Obvestilih PZS št. 1/2011.
3. Kratek komentar osnutka Statuta Planinske zveze Slovenije
PREAMBULA
Preambula je uvod v statut PZS in zato ni sestavni del statuta v pravno-tehničnem pomenu. Preambula izraža vrednostne razloge in
doseženo raven razvoja planinske organizacije in iz tega izhajajoča zavezo (nadaljujemo delo in tradicijo Slovenskega planinskega društva),

ki naj usmerja uporabo statuta. Vrednostni razlogi imajo tehtno vlogo, ko statut in njemu podrejene pravne akte razlagamo, praktično
gledano pa je razlagalno sporočilo preambule zlasti simbolne narave, ker je njena vsebina splošna in načelna. To pa pomena preambule
nikakor ne zmanjšuje.
Osrednji del statuta je njegov normativni del v katerem so statutarne določbe oblikovane kot členi. Normativni del statuta Planinske
zveze Slovenije obsega 71 členov, razvrščenih v 16 poglavij. Vsako poglavje in vsak člen je oštevilčen in naslovljen.
A. SPLOŠNE DOLOČBE
V splošnih določbah opredeljujemo Planinsko zvezo Slovenije, njeno ime in sedež, statut, najpogostejše izraze, poslanstvo in vrednoto
ter pravno osebnost PZS. S temi določbami sledimo Zakonu o društvih (v nadaljevanju: zakon), ki v 9. členu določa obvezne vsebine temeljnega akta društva/zveze. Določanje poslovnega naslova PZS (ulica s poštno številko) je prenešeno v pristojnost UO PZS, določen pa
je sedež PZS v Ljubljani. Na novo sta opredeljena kot del osebne izkaznice tudi spletni in e-naslov.
Ne glede na dosedanje različno poimenovanje članov PZS (društva, klubi), uporabljamo v skladu z zakonom splošen izraz društvo. S
pojmom središče PZS prvič poimenujemo ožji del PZS (organe in strokovno službo PZS) za razliko od PZS v širšem pomenu, to je hierarhične planinske organizacije od posameznika, društva in organov PZS. Prvič doslej določamo poslanstvo planinske organizacije kot
najširši skupni imenovalec in temelj našega delovanja, določamo Častni kodeks slovenskih planincev kot vrednoto planinske organizacije
ter določamo sedem načel delovanja organov in strokovne službe PZS.
B. CILJI IN NALOGE PZS
V tem poglavju opredeljujemo cilje, varovanje gorske narave, javni interes, naloge, programska vodila, prenos nalog PZS na MDO in
pridobitno dejavnost. Sledili smo načelu, da cilje dosegamo z uresničevanjem nalog, ki jih izvajajo organi PZS. Na področju varovanja gorske
narave kot strokovna izhodišča opredeljujemo tudi Alpsko konvencijo ter določila Tirolske deklaracije o dobri praksi v gorskih športih,
ki je bila sprejeta leta 2002 v Innsbrucku (dostopna je na spletnem naslovu http://kvgn.pzs.si/files/File/dokumenti/Tirolska_deklaracijaslov.%20prevod.pdf). Prvič doslej opredeljujemo področja PZS, na katerih le-ta deluje v javnem interesu. Opredeljujemo tudi, da je na teh
področjih nujen dialog PZS z vsemi obiskovalci gora in ne samo z društvi in posamezniki, ki so člani planinske organizacije. Jasno pa je,
da morajo za vključitev v posamezne programe vsi udeleženci izpolnjevati posebne pogoje, ki so določeni za vsak program posebej. Programska vodila bodo postala samostojen in obvezen dokument PZS in bodo zamenjala obstoječa Vodila za delo PZS in planinskih društev
iz leta 1999. Rok za sprejem vodil je opredeljen v prehodnih določbah. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih
predvideva, da bodo morala društva in zveze svojo pridobitno dejavnost opredeliti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti, zato smo
pripravili tem zahtevam ustrezen predlog.
C. SIMBOLI PZS
Simboli PZS ostajajo enaki kot doslej, le da je dosedanji znak postal grb PZS.
D. SODELOVANJE PZS Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
PZS je že sedaj članica domačih in mednarodnih organizacij. Jasneje je opredeljen način vključevanja, način imenovanja delegatov in
strokovnjakov iz vrst PZS ter določanje usmeritev za njihovo delo. Uvedeno je razlikovanje, da delegate na ravni PZS imenuje UO PZS,
delegate v posameznih komisijah teh organizacij (na primer v CAA in UIAA) pa predsedstvo PZS. Jasno je tudi opredeljeno, kdo usmerja
njihovo delo.
E. ČLANSTVO V PZS
K zahtevam, ki jih predvideva zakon, je ob včlanitvi društva v PZS uvedeno dve letno mentorstvo. Med pravicami je izpostavljena
pravica kandidiranja svojih članov v organe, med dolžnostmi pa udeležba na skupščini in poročanje o delu. Na novo je urejena možnost
vključevanja pridruženih društev, ki na skupščini PZS nimajo glasovalne pravice. Podrobneje so opredeljene naloge, ki jih društva zaupajo
PZS in MDO. Med nalogami PZS je tudi vzpostavitev centralnega imenika društev in posameznikov. Društva lahko na MDO v skladu z
medsebojnim dogovorom društev prenesejo še katero drugo nalogo, saj smo sledili načelu samoorganiziranja. Pri prenehanju članstva in
izključitvi so upoštevane določbe zakona, hkrati pa so dodane posebnosti planinske organizacije.
F. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA
Člani društev so posamezniki, člani PZS pa so društva. Posamezniki, ki so člani društev, plačujejo članarino, od katere del ostane
društvu, del pa PZS. Kategorije članstva posameznikov bo urejal poseben pravilnik, ki ga bo sprejel UO PZS po obvezni predhodni javni
obravnavi med društvi in v MDO.
G. ORGANI PZS
Glavne novosti v poglavju o organih PZS, ki vsebuje določbe glede mandatne dobe, skupščine, predsednika in podpredsednika, upravnega odbora, komisij, nadzornega odbora, MDO in varuha pravic gora, so naslednje:
V skladu z izhodišči za spremembo statuta ima vsak delegat na skupščini PZS toliko glasov, kot je število članov njegovega društva, po stanju 31. 12. v letu pred skupščino. S to določbo ne posegamo v načelo enakopravnosti, saj je ta zagotovljena s tem, da lahko vsa
društva sodelujejo na skupščini PZS. Preučili smo tudi tehnične možnosti za izvedbo javnih in tajnih glasovanj po tem načelu in ponudniki
teh storitev zagotavljajo možnost izvedbe. Tudi velikostna analiza društev glede na članstvo pokaže, da ni mogoče, da bi ena velikostna ali
interesna skupina društev lahko v celoti prevzela vpliv na delovanje PZS:

O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z A S L O V E N I J E - J AV N A O B R AV N AVA O S N U T K A N O V E G A S TAT U TA P Z S

3

število članov
0
1–100
101–200
201–300
301–400
401–500
501–600
601–700
701–800
801–900
901–1000
1001–
SKUPAJ

število društev
15
77
75
31
27
16
6
2
1
4
3
4
261

delež
5,7
29,5
28,7
11,9
10,3
6,1
2,3
0,8
0,4
1,5
1,1
1,5
100,0

skupno število članov
0
4027
11373
7381
9469
7195
3416
1352
783
3404
2860
6377
57637

delež
0
7,0
19,7
12,8
16,4
12,5
5,9
2,3
1,4
5,9
5,0
11,1
100,0

Natančneje so opredeljene pristojnosti skupščine PZS, dodane so tudi nekatere nove naloge: po veljavnem statutu je bil za ustanavljanje komisij in odborov PZS pristojen UO PZS, sedaj je to pristojnost skupščine.
Pristojnosti in odgovornosti predsednika PZS so natančneje opredeljene. Večino teh pristojnosti je predsednik imel že doslej
neposredno na podlagi zakona, nova pa je pristojnost, da ob predhodnem soglasju UO PZS imenuje in razrešuje generalnega sekretarja
PZS. Ta pristojnost izhaja iz analize dosedanje ureditve ter odgovornosti predsednika PZS za delovanje zveze in za zakonitost njenega
poslovanja.
Jasneje je opredeljen prenos pooblastil na podpredsednike PZS. Predsednika PZS v primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomešča
podpredsednik, na katerega je predsednik prenesel pooblastilo, če pa tega ni storil, pa najstarejši podpredsednik.
Nova je določba, ki zagotavlja, da bo PZS vselej imela vsaj eno podpredsednico.
Pristojnosti predsedstva PZS v statutu doslej niso bile urejene, zato jih je bilo potrebno našteti. Pri tem smo izhajali iz dosedanje
prakse in izhodišč za spremembo statuta. Redno poročanje o delu predsedstvo PZS zagotavlja s sprotnim posredovanjem zapisnikov UO
PZS. Stalno sodelovanje pomeni prisotnost na vseh sejah predsedstva, redeno pomeni pri vseh zadevah, ki se dotikajo tega področja.
Zmanjšuje se število članov v UO PZS. Načelniki komisij, ki imajo zbore niso več člani po položaju (gre za dosledno uveljavitev
naćela, da PZS vodijo njeni ustanovitelji, torej društva), seveda pa še naprej sodelujejo pri delu predsedstva in UO PZS (še posebej, ko se
obravnava problematika, ki jo pokriva posamezna komisija), nimajo pa pravice glasovanja.
Z izvolitvijo vodij MDO na skupščini PZS bomo dosegli poenotenost madatov izvoljenih organov PZS, večjo preglednost postopka
izvolitve in s tem povečano večjo legitimnost vodij, ki bodo okrepili svojo moč ob dejstvu, da v upravnem odboru ne bo več načelnikov
komisij. Vodje MDO bodo volili delegati društev posameznih MDO na ločenih listah,
Naloge UO PZS so bile navedene v različnih poglavjih statuta, sedaj so združene na enem mestu.
Povsem nove pristojnosti UO PZS so odločanje o načrtu upravljanja s premoženjem PZS in o merilih za razvrščanje društev v
prednostne skupine in seznamov razvrščenih društev, ter določanje pravilnika o raziskovalni dejavnosti.
Zmanjšujemo število komisij, kot samostojne komisije prenehajo delovati: komisija za odprave v tuja gorstva, komisija za gorsko
popotništvo, komisija za tekmovalno turno smučanje in komisija za gorsko reševanje. Mladinska komisija je na prvem mestu navedena
simbolno, s čimer izražamo pripravljenost za posebno skrb za delo otrok, mladostnikov in mladih.
Komisija za planinske poti in koče pokriva dejavnost dosedanjih dveh komisij: gospodarske komisije in komisije za planinske
poti. Gre za uresničitev že dalj časa sprejete odločitve v Vodilih PZS (1999), pa tudi za upoštevanje ureditve v primerljivih planinskih organizacijah v sosedstvu.
Bolj je poudarjena samostojnost delovanja komisij (zlasti v luči zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju). Vse komisije,
katerih delo temelji na usposabljanju strokovnih delavcev v športu, imajo zdaj zbore, določena je ločenost strokovnega dela od vodstvenega
dela, poeenoteno je izrazje – vse komisije imajo načelnike, namesto upravnih odborov imajo izvršne odbore. Nekdanje komisije, ki nimajo
lastnih zborov dejavnosti in še nadaljujejo z delom, so opredeljene kot stalni odbori oz. drugi organi (za usposabljanjem in preventivo, za
članstvo, za pravne zadeve, za založništvo in informiranje, za sodelovanje z gorsko reševalno zvezo Slovenije – gore in varnost). Na kratko
je opredeljeno tudi delovno področje vsakega od teh odborov.
Nova je (vsaj v statutarnem smislu) opredelitev MDO kot organa v sestavi PZS. Sedanji predsedniki MDO postanejo vodje MDO
s čimer se zagotavlja enotnost in preglednost poimenovanj v PZS. Ostale organe in način dela, vodenja MDO prepuščamo v smislu samoorganizacije društvom, ki bodo delo MDO prilagodili krajevnim posebnostim.
Nov organ – varuh pravic gora je opredeljen v skladu z izhodišči za spremembo statuta. Varuh pravic gora je zagovornik narave,
torej živali, rastlin in neživega svta. Zato je funkcijo varuha pravic gora treba razumeti kot poslanstvo in ne kot funkcionarsko nalogo, kot
protiutež črkobralskemu in golo formalističnemu odnosu do prava, kot odločen nadzor nad delom vseh, ki posegamo v gorski prostor, kot
nalogo pogumnega, ustvarjalnega in razvojnega branja statuta PZS. Njegovo delo je treba razumeti kot priložnost za empatijo oziroma
sposobnost vživeti se v položaj posameznika – pritožnika in povzročitelja. In nenazadnje, kot funkcijo, ki je ne smejo zasesti posamezniki,
ki se s svojim preteklim delom niso dokazali kot suvereni poznavalci problematike gora ali kot ljudje s primernim poklicnim in intelektualnim odnosom do prava.
H. POSTOPKI
V tem poglavju so zbrani postopki, ki urejajo delo organov PZS, kandidiranje, sklepčnost in odločanje. S temi vsebinami je zagotovljena
enotnost delovanja organov PZS, podana je tudi možnost, da zmanjšamo število sedanjih poslovnikov različnih organov ali vsaj zmanjšamo
njihov obseg in prenormiranost PZS. Na novo je opredeljena določba, da društva posredujejo spremembe svojih pravil predhodno v pregled
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MDO, s čimer bodo MDO-ji poskrbeli za izmenjavo primerov dobre prakse med društvi. Urejena je tudi rešitev kadrovske popolnitve
organov PZS v primeru, da se član organa neopravičeno ne udeležuje sej. pri volitvah predsednika in podpredsednikov je izpeljan mandatarski princip predlaganja in voljenja, kar je v skladu s sprejetimi izhodišči. Prvič doslej je urejena tudi možnost vsebinskega dopolnjevanja
letnega programa ob pogoju, da so za to zagotovljena finančna sredstva.
I.
PREMOŽENJE IN POSLOVANJE PZS
V poglavju so opredeljene vrste in viri premoženja, upravljanje s premoženjem ter finančno in materialno poslovanje. Med vrstami
premoženja izpostavljamo dve vrsti premoženja, katerih pomen narašča: neopredmeteno premoženje (blagovne znamke, avtorske, moralne
in druge pravice ter znanje iz dejavnosti PZS) in naložbeno premoženje, ki izhaja iz solastninskih deležev na stavbah, zemljiščih oziroma
predstavlja solastniški ali ustanoviteljski delež v ustanovah. Vse premoženje, s katerim razpolaga in upravlja PZS, ter presežek prihodkov
nad odhodki iz poslovanja, je namenjeno izključno dejavnosti PZS.
Pomembno je, da upravljanje tega premoženja temelji na načrtu upravljanja, katerega sprejetje in izvajanje je naloga UO PZS. Izdelava
takšnega načrta bo zahtevalo sodelovanje vseh organov PZS in strokovne službe, kjer se posamezne vrste premoženja pojavljajo. Opredeljeno je tudi lastništvo premoženja in kako je z njim v primeru prenehanja delovanja PZS. To določilo je eno izmed ključnih pri registraciji
statuta pri upravnem organu oz. s temi določbami sledimo zakonu.
J.
REŠEVANJE SPOROV
Določba do sedaj veljavnega statuta, da je v sporih med PZS in njenimi člani izključena sodna pristojnost, ni bila v skladu z zakonom,
zato smo jo nadomestili z določbo, da izpodbijanje odločitve organov PZS pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bila izkoriščena
možnost arbitraže.
Z novim statutom se ukinja častno sodišče PZS, saj lahko obstoječi organi v okviru svojih pristojnosti ustrezno reagirajo na morebitne
kršitve statuta PZS in častnega kodeksa PZS. Tudi praksa ne potrjuje, da bi takšen organ PZS potrebovala.
K. GENERALNI SEKRETAR IN STROKOVNA SLUŽBA
To poglavje ne vsebuje bistvenih sprememb glede na dosedanje določbe statuta. Poudarjena je odgovornost za delo in vezanost mandata
generalnega sekretarja na mandat predsednika PZS. Vse to ima za posledico, da si mora GS kot dober vodja pridobiti spoštovanje, z ustvarjanjem pozitivnega vzdušja v delovnem kolektivu strokovne službe PZS in do funkcionarjev PZS, MDO ter PD. Pri členitvi strokovne službe
se na novo uvaja učno središče. S tem se daje večji poudarek na kakovosti dela in organiziranosti ter odgovornosti strokovnih sodelavcev.
L. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE
V tem delu ni posebnih sprememb v primerjavi z obstoječim stanjem.
M. SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
S tem poglavjem prvič in na novo urejamo razmerja do Slovenskega planinskega muzeja. Ta ima med profesionalnimi izvajalci planinske
kulture pomembno mesto, saj je bil zgrajen in vsebinsko postavljen tudi s sodelovanjem PZS oziroma njenih članov (planinskih društev).
Zaradi pomembnosti, ki jo ima SPM na področju ohranjanja bogate kulturne dediščine, popularizacije planinstva in usposabljanja mladih, je PZS opredeljena kot soustanoviteljica, ki ima pravice in dolžnosti sodelovanja pri njegovem upravljanju pa tudi pri zagotavljanju
pogojev za njegovo delovanje in razvoj.
N. RAZISKOVALNA DEJAVNOST
S tem poglavjem prvič in na novo opredeljujemo možnost izvajanja raziskovalne dejavnosti PZS. Pogoje zanjo bo določil UO PZS. Z
raziskovalno dejavnostjo omogočamo nadaljnji razvoj planinske stroke in lažje vključevanje v nekatere mednarodne aktivnosti.
O. PRIZNANJA
Obstoječa ureditev se dopolnjuje z omejitvijo lastnih priznanj komisij PZS in z natančnejšo ureditvijo statusa častnega člana PZS.
P. PRENEHANJE DELOVANJA PZS
Na novo – v skladu z zakonom – se ureja prenehanje PZS in prenos njenega premoženja v tem izjemnem primeru.
R. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V prehodnih in končnih določbah urejamo začetek veljavnosti statuta, uskladitev obstoječih pravnih aktov z novimi rešitvami in določamo vsebine ter roke za izvedbo vsebin, ki jih predvideva besedilo statuta.
4. Besedilo Statuta Planinske zveze Slovenije, osnutek, 3. 2. 2011
Besedilo osnutka Statuta Planinske zveze Slovenije, 3. 2. 2011
PREAMBULA
Ob upoštevanju:
- in spoštovanju pobude, ki jo je dalo gorsko društvo Triglavski prijatelji leta 1876 v Bohinju za ustanovitev društva z namenom »zanimanje za gorske izlete buditi in jih olajšati«,
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- ustanovitve Slovenskega planinskega društva leta 1893 v Ljubljani »da bi ohranili slovensko lice slovenskim goram« in njegovega
nasledstva,
- da je planinstvo del identitete in tradicije slovenske nacije,
- 4., 7., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/2006, Uradni list RS št. 58/2009 in Uradni list RS št. 91/2009) in 40. člena
statuta Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, 10. 9. 2007)
sprejema Skupščina Planinske zveze Slovenije
STATUT PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ki je vpisana v register društev pri Upravni enoti Ljubljana pod zaporedno številko 1041.
A.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(opredelitev PZS)
(1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju: PZS) je prostovoljna zveza društev, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja društva,
katere glavna dejavnost je povezovanje društev in zagotavljanje pogojev za planinstvo v Sloveniji ter mednarodnem prostoru, ki goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in ki deluje kot del civilne družbe, v javnem interesu in kot nacionalna panožna zveza
s področja planinstva.
2. člen
(ime in sedež)
(1) Ime zveze je Planinska zveza Slovenije, kratica pa PZS.
(2) Sedež PZS je v Ljubljani. Spletni naslov PZS je http://www.pzs.si, elektronski naslov PZS pa info@pzs.si.
3. člen
(predmet statuta)
(1) Ta statut ureja delovanje PZS in razmerja do društev, ki so njeni člani.
4. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem statutu, imajo naslednji pomen:
(2) planinstvo je športna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, zaščitno reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost povezana z gorsko naravo in povezuje planinstvo/gorništvo, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje in druge gorske
športe, prostovoljno vodništvo, gradnjo, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč, plezališč in plezalnih
sten, založništvo, informiranje, arhivsko ter muzejsko dejavnost in druge dejavnosti v gorah (v nadaljevanju: dejavnost),
(3) planinske akcije (v nadaljevanju: akcije) so sprehodi, izleti, pohodi, ture, tabori, alpinistični, športno plezalni, turno kolesarski in
planinsko orientacijski vzponi ter spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji in usposabljanja, odprave v tuja gorstva, delovne akcije, prireditve,
razstave, predavanja in srečanja,
(4) planinsko društvo (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja
društva, katerega glavna dejavnost, opredeljena v njegovem temeljnem aktu, je planinstvo ali njegov del iz drugega odstavka tega člena,
kar je razvidno tudi iz imena društva in je član PZS,
(5) središče PZS so organi ter strokovna služba PZS in
(6) planinska organizacija so med seboj organizacijsko povezani posamezniki, društva in središče PZS.
5. člen
(poslanstvo in vrednota)
(1) Poslanstvo planinske organizacije je: Planinstvo kot način življenja.
(2) Častni kodeks slovenskih planincev (v nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje celotna planinska organizacija.
(3) Načela delovanja središča PZS so zlasti:
- celovito planinstvo in njegova promocija,
- usmerjenost k društvom,
- usposabljanje za varnejše gibanje v gorah,
- varovanje gorske narave,
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- strokovnost in sodelovanje,
- preglednost delovanja in
- vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.
6. člen
(pravna osebnost)
(1) PZS je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava.
(2) PZS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.
(3) PZS lahko sklepa pogodbe s tretjimi osebami v imenu in na račun posameznih društev in drugih organizacij, vendar le na podlagi
njihovega pisnega pooblastila.
B.

CILJI IN NALOGE PZS

7. člen
(cilji)
(1) PZS deluje tako, da:
- izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter planinstvo in planinske akcije iz 4. člena tega statuta,
- deluje v dobro društev, obiskovalcev gora in gorske narave ter
- je njeno delovanje tudi v javnem interesu.
8. člen
(varovanje gorske narave)
(1) Poleg ustavnih in zakonskih določil, Alpske konvencije ter lastnih strokovnih izhodišč upošteva PZS pri delovanju na področju
varstva gorske narave tudi določila Tirolske deklaracije o dobri praksi v gorskih športih.
9. člen
(javni interes)
(1) Z delovanjem v javnem interesu na področju športa, varstva narave, humanitarnih dejavnosti, v mladinskem sektorju ter na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami PZS omogoča vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društva, udeležbo
na akcijah, planinskem usposabljanju ter preventivnih programih varnosti v gorah, souporabo planinskih poti, planinskih koč, plezalnih
sten ter plezališč, dostop do rezultatov, ki so ustvarjeni z javnimi sredstvi in sodelovanje pri oblikovanju odločitev.
(2) Delovanje PZS v javnem interesu je njen prispevek k blaginji prebivalcev Slovenije.
10. člen
(naloge)
(1) PZS:
- izvaja učinkovito vodenje središča PZS in organizira strokovno službo,
- izvaja naloge in storitve, ki so jih nanjo prenesla društva,
- izvaja članski servis za uresničevanje pravic in obveznosti društev in posameznikov,
- izvaja program, v katerem se vsebine 1. člena ter drugega in tretjega odstavka 4. člena tega statuta dopolnjujejo in prepletajo,
- spremlja, vrednoti in odloča na podlagi dejstev ter pregledno poroča o svojem delu,
- razvija športne zvrsti in izvaja planinske športne panoge,
- izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje,
- prepoznava različne motive za ukvarjanje s planinstvom ter za njihovo uresničevanje oblikuje partnerstva in mreže,
- celovito skrbi za Planinsko, Alpinistično in Športno plezalno šolo,
- prepoznava dejavnike tveganja v gorah in skrbi za preventivne programe varnosti v gorah, za ozaveščevalne programe zdravstveno
ogroženih obiskovalcev gora in organizira akcije za osebe s posebnimi potrebami,
- izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake,
- informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev,
- upravlja s premoženjem,
- usposablja za delo v planinski organizaciji in za varnejše obiskovanje gora,
- izvaja znanstveno-raziskovalne naloge s področja planinstva,
- skrbi za varovanje gorske narave,
- skrbi za kulturno, založniško, arhivsko in muzejsko dejavnost in
- opravlja še druge naloge, ki jih sprejme skupščina PZS (v nadaljevanju: skupščina).
11. člen
(programska vodila)
(1) PZS cilje in naloge uresničuje tudi na podlagi programskih vodil.
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12. člen
(prenos nalog PZS na MDO)
(1) PZS deloma ali v celoti prenese na meddruštvene odbore planinskih društev (v nadaljevanju: MDO) svoje naloge, ki se izvajajo na
območju, ki ga pokriva MDO:
- spremljanje, usklajevanje in pospeševanje dela društev,
- svetovalna in mentorska vloga društvom, ki se vključujejo v PZS,
- zastopanje PZS na občnih zborih in prireditvah društev po predhodnem pooblastilu predsednika PZS.
13. člen
(pridobitna dejavnost)
(1) PZS ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti.
(2) PZS po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti
določa zakon:

Šifra
46.190
47.610
47.640
47.910
47.990
55.204
55.210
58.110
58.120
58.130
58.140
58.190
58.290
59.110
59.120
59.130
59.200
63.120
63.990
79.110
79.120
79.900
84.250
85.510
85.590
85.600
88.991
88.999
91.040
92.623
92.623
93.110
93.120
93.190
94.120
94.999
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Naziv dejavnosti
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Dejavnost avtokampov, taborov
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
Druge športne dejavnosti
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost športnih klubov
Druge športne dejavnosti
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

C.

SIMBOLI PZS

14. člen
(simboli)
(1) Simboli PZS so: grb PZS, zastava PZS, prapor PZS in himna PZS.
(2) Prapor PZS in himna PZS sta svečana simbola PZS.
15. člen
(grb, zastava, prapor in himna)
(1) Grb PZS je silhueta Jalovca, ki jo obkroža moder trak v obliki podkve z napisom Planinska zveza Slovenija. Spodaj je moder trak
povezan z belim trakom, na katerem je letnica 1893, ko je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. Na vozlišču je bel trak oblikovan
s pentljo, v kateri je kratica SPD.
(2) Zastava PZS je modre barve z grbom PZS.
(3) Prapor PZS je modre barve, obrobljen je z zlatim trakom. Na čelni strani prapora je grb PZS. Na hrbtni strani prapora je v središču
prapora šesterokotnik, v katerem je upodobljen pogled na Triglav z juga. Šesterokotnik je obrobljen z belim okvirom, v središču je zavita
zlata nit. Pod šesterokotnikom je napis PZS z zlatimi črkami.
(4) Himna PZS je prva kitica pesmi Oj Triglav, moj dom skladatelja Jakoba Aljaža in pesnika Matije Zemljiča Slavina.
D.

SODELOVANJE PZS Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

16. člen
(sodelovanje z drugimi organizacijami)
(1) PZS pri doseganju ciljev in nalog sodeluje z domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami. PZS se lahko včlani vanje, če je
njihovo delovanje v skladu z interesi PZS in pravnim redom Republike Slovenije. Sklep o vključitvi sprejme skupščina.
(2) PZS z organizacijami iz prejšnjega odstavka usklajuje svoj interes ter se z njimi dogovarja in sporazumeva o skupnem delovanju in
nastopanju. V njihovo delo se lahko vključujejo delegati in strokovnjaki iz vrst PZS. Imenovanje delegatov je naloga predsedstva PZS in
upravnega odbora PZS (v nadaljevanju: UO PZS), sprejem usmeritev za njihovo sodelovanje pa naloga predsedstva PZS.
E.

ČLANSTVO V PZS

17. člen
(včlanitev društva v PZS)
(1) Društvo postane član PZS na podlagi sklepa občnega zbora če:
- izrazi pisno zahtevo za članstvo,
- izpolnjuje zahteve četrtega odstavka 4. člena tega statuta,
- ima s pravili določeno spoštovanje statuta PZS in drugih splošnih aktov PZS, upoštevanje kodeksa in zahteve drugega odstavka 28.
člena tega statuta,
- sprejme obveznost za redno plačevanje dela članarine PZS in
- so njegova pravila usklajena s tem statutom.
(2) Nova društva se po včlanitvi vključijo v program uvajanja, ki traja dve leti in poteka pod mentorstvom društva iz krajevno pristojnega MDO.
18. člen
(pravice in dolžnosti društva)
(1) Pravice društev so predvsem, da v skladu s tem statutom in kodeksom:
- imenujejo delegate za skupščino,
- kandidirajo svoje člane v organe PZS,
- sodelujejo pri delu organov PZS,
- imajo vpogled v dokumentacijo PZS,
- sodelujejo z drugimi društvi v PZS in
- izvajajo še druge pravice, za katere se v PZS dogovorijo.
(2) Dolžnosti društev so predvsem, da v skladu s tem statutom in kodeksom:
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- izvajajo in promovirajo planinstvo v svojem okolju,
- v PZS delujejo redno, aktivno in odgovorno,
- se njihovi delegati obvezno udeležujejo skupščine,
- izvršujejo sklepe skupščine ter program PZS,
- PZS redno odvaja del članarine,
- seznanjajo MDO s spremembami svojih pravil pred potrditvijo na upravnem organu,
- o svojem delu vsako leto najkasneje do 31. 3. poročajo PZS ter MDO in
- opravljajo še druge dolžnosti, za katere se v PZS dogovorijo.
19. člen
(včlanitev in delovanje pridruženega društva v PZS)
(1) Pridruženi član PZS lahko postane društvo ali druga organizacija iz prvega odstavka 16. člena tega statuta na podlagi sklepa svojega
najvišjega organa če:
- izrazi pisno zahtevo za članstvo in
- je njegova dejavnost povezana s planinstvom in planinskimi akcijami iz 4. člena tega statuta in ni v nasprotju s tem statutom.
(2) Pridruženi član PZS sodeluje pri delu PZS in sodeluje na skupščini, nima pa glasovalne pravice. Posamezniki, ki so člani pridruženega člana PZS, ne uživajo pravic iz pravilnika iz prvega odstavka 24. člena tega statuta.
(3) Višino članarine za pridružene člane določi UO PZS in ne sme biti manjša od petkratnika najvišje članarine posameznika po pravilniku iz drugega odstavka 24. člena tega statuta.
20. člen
(prenos nalog društev na PZS)
(1) PZS za skupno uresničevanje nalog, ki se izvajajo na območju celotne države ali katerih uresničevanje je vzajemno povezano za
doseganje boljših rezultatov dela zagotavlja:
- oblikovanje sistemskih rešitev kakovostnega planinstva,
- sodelovanje pri pripravi zakonov in drugih pravnih aktov, ki zadevajo planinstvo,
- zastopanje interesov društev in PZS pred državnimi organi in v mednarodnih organizacijah,
- oblikovanje enotnega informacijskega spletnega sistema,
- oblikovanje kategorij članstva posameznikov in vodenje centralnega imenika društev in posameznikov po pravilniku iz drugega
odstavka 24. člena tega statuta ter izvedbo ugodnosti in zavarovanja posameznikov,
- analizo in uporabo podatkov o delu društev,
- usposabljanje strokovnih delavcev in vzpostavitev planinskih učnih središč,
- izvajanje preventivnih programov varnosti v gorah in skrb za varovanje gorske narave,
- promocijo planinstva, kulturo, muzealstvo in založništvo,
- sprejem standardov za planinske koče in njihovo razvrščanje ter določitev najvišjih cen osnovne oskrbe in prenočevanja,
- vzpostavitev enotnega registra nepremičnin v vrednosti nad 5.000 € v lasti društev,
- vzpostavitev enotnega vrednotenja prostovoljnega dela v planinski organizaciji,
- vzdrževanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta,
- podeljevanje najvišjih planinskih priznanj in
- druge naloge, ki jih prenese skupščina.
(2) PZS vzpostavi centralni imenik iz pete vrstice prvega odstavka 20. člena v skladu s tem statutom in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
21. člen
(prenos nalog društev na MDO)
(1) MDO za skupno uresničevanje nalog, ki se izvajajo na območju, ki ga pokriva MDO, zagotavlja:
- koordinacijo izhodišč in dialog pri oblikovanju ciljev in nalog PZS,
- koordinacijo in izvedbo akcij ter posameznih projektov Alpske konvencije in projektov obmejnega sodelovanja,
- skupno vzdrževanje izbranih lahkih poti, medobčinskih obhodnic in tematskih poti na podlagi vsakoletnega načrta in
- druge naloge, ki jih prenesejo društva v MDO.
22. člen
(prenehanje članstva v PZS)
(1) Društvo preneha biti član PZS:
- ob upoštevanju razlogov v skladu z zakonom, ki ureja društva,
- po volji najvišjega organa društva z izstopom,
- z izbrisom, če društvo šest mesecev po koncu poslovnega leta ne odvede PZS dela članarine PZS ali dve leti zapored ne posreduje
poročila iz drugega odstavka 18. člena,
- z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva.
(2) O sklepu najvišjega organa društva, da društvo izstopa iz članstva PZS, mora društvo v petnajstih (15) dneh obvestiti UO PZS.
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23. člen
(izključitev iz PZS)
(1) Društvo, ki ne izpolnjuje pravic in dolžnosti iz 18. ali 19. člena tega statuta ali ne posluje v skladu s tem statutom, kodeksom in sklepi
skupščine ali sicer s svojim delovanjem škoduje ugledu planinske organizacije, lahko UO PZS izključi iz članstva ali pridruženega članstva PZS.
(2) Zoper sklep UO PZS lahko društvo v mesecu dni po prejemu pisnega sklepa o izključitvi iz članstva vloži ugovor na skupščino, ta
pa o njem dokončno odloči.
F.

ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA

24. člen
(članstvo v društvih)
(1) Društva svoje članstvo posameznikov urejajo z lastnim temeljnim aktom. Članstvo v društvu v skladu s kodeksom ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.
(2) Kategorije članstva morajo biti usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme UO PZS po predhodni javni obravnavi.
25. člen
(članarina)
(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela in iz dela PZS. Znesek članarine iz
dela PZS določi UO PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS.
(2) Po vzpostavitvi centralnega imenika iz pete vrstice prvega odstavka 20. člena lahko posameznik vplača celotno članarino PZS. PZS
odvede društveni del članarine društvu.
G.

ORGANI PZS

26. člen
(mandatna doba)
(1) Mandatna doba članov organov PZS iz tega poglavja je štiri leta.
27. člen
(skupščina)
(1) Skupščina je najvišji organ PZS in jo sestavljajo delegati vseh društev. Delegati so praviloma predsedniki društev.
(2) Vsak delegat ima za odločanje na skupščini toliko glasov, kot je število posameznikov v njegovem društvu po stanju 31. 12. v letu
pred skupščino.
28. člen
(pristojnosti skupščine)
(1) Skupščina:
- sprejema in spreminja statut, kodeks, programska vodila in druge splošne akte, če za to ne pooblasti UO PZS,
- ustanovi in spreminja komisije in odbore PZS,
- odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu,
- odloča o nepremičnem premoženju vrednem več kot 25.000 €,
- voli in razrešuje predsednika PZS, podpredsednike PZS ter člane UO PZS, vodjo in člane NO, varuha pravic gora,
- potrjuje programske smernice predsednika PZS,
- odloča o predlogih, vlogah, ugovorih in pritožbah društev zoper odločitve organov PZS,
- odloča o vključevanju v druge organizacije,
- sklepa o prenehanju PZS in
- odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in tega statuta.
(2) Sklepi skupščine so obvezni za društva in za središče PZS.
29. člen
(predsednik PZS)
(1) Predsednik PZS:
- samostojno zastopa in predstavlja PZS,
- izvaja vsebinski in finančni program dela PZS,
- odgovarja za delovanje PZS v skladu z zakonom in s tem statutom,
- predlaga skupščini v izvolitev podpredsednike PZS,
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- sklicuje skupščine ter skrbi za izvrševanje sklepov skupščine,
- sklicuje in vodi seje UO PZS in predsedstva PZS ter skrbi za izvrševanje sklepov UO PZS in predsedstva,
- zagotavlja javnost dela središča PZS,
- redno poroča UO PZS o svojem delu,
- imenuje generalnega sekretarja PZS (v nadaljevanju: GS) ob predhodnem soglasju UO PZS in ga razrešuje,
- pooblašča in imenuje za izvajanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti druge sodelavce ter
- odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, tega statuta in drugih aktov PZS.
30. člen
(podpredsedniki PZS)
(1) PZS ima največ štiri podpredsednike PZS, od tega vsaj eno podpredsednico PZS. Podpredsedniki PZS pomagajo predsedniku PZS
pri njegovem delu in v dogovoru z njim opravljajo posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
(2) Če je predsednik PZS odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik PZS, ki ga je določil predsednik PZS. Če predsednik PZS ni
določil podpredsednika PZS, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku PZS preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši podpredsednik PZS.
31. člen
(predsedstvo PZS)
(1) Predsedstvo PZS sestavljajo predsednik PZS in podpredsedniki PZS. Člani predsedstva PZS so za svoje delo odgovorni skupščini
in UO PZS.
(2) Pri delu predsedstva PZS stalno sodeluje GS PZS, redno načelniki komisij, občasno pa tudi vodje organov PZS, sodelavci strokovne
službe in drugi.
(3) Predsedstvo PZS:
- odloča o operativni izvedbi vsebinskega in finančnega programa PZS, sklepov skupščine in sklepov UO PZS,
- skrbi za enotno delovanje in poslovanje PZS,
- odloča o koordinaciji dela organov PZS,
- skrbi za izvedbo programskih smernic predsednika PZS,
- pripravlja gradiva za sejo UO PZS,
- redno poroča o svojem delu UO PZS,
- odloča o izvrševanju finančnega programa za posamezno programsko sestavino do višine 5.000 €,
- odloča o imenovanju revizorja v skladu z zakonom, ki ureja društva,
- odloča o upravljavcih za objekte, ki so v lasti PZS,
- odloča o podelitvi častnih znakov PZS,
- določa sistemizacijo delovnih mest strokovne službe,
- odloča o drugih aktih, ki niso v pristojnosti skupščine, UO PZS ali komisij in
- odloča o predlogih za imenovanje iz drugega odstavka 16. člena tega statuta na predlog komisij in daje soglasje k drugim imenovanjem.
32. člen
(upravni odbor PZS)
(1) UO PZS upravlja PZS med dvema skupščinama in izvršuje njene sklepe.
(2) UO PZS sestavljajo predsednik PZS, podpredsedniki PZS, do deset članov izvoljenih na skupščini ter vodje MDO izvoljeni na skupščini.
33. člen
(pristojnosti upravnega odbora)
(1) UO PZS:
- odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiv, ki jih sprejema skupščina,
- spremlja uresničevanje sklepov skupščine,
- daje soglasje k vodstvom komisij in imenuje člane odborov iz 36. člena tega statuta ter druge organe,
- imenuje delegate in strokovnjake iz drugega odstavka 16. člena tega statuta,
- odloča o znesku članarine iz prvega odstavka 25. člena tega statuta,
- določa vsebino poročila iz drugega odstavka 18. člena tega statuta,
- določa pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju PZS iz prvega odstavka 55. člena tega statuta,
- določa pravilnik o članstvu posameznikov iz prvega odstavka 24. člena tega statuta,
- določa območje MDO iz 50. člena tega statuta,
- določa spremembo poslovnega naslova PZS,
- določa pravilnik o raziskovalni dejavnosti iz 64. člena tega statuta,
- daje soglasje k predlogu za imenovanje GS,
- izvršuje ustanoviteljske pravice v ustanovah in javnih zavodih,
- daje soglasje k pravilnikom komisij iz prvega odstavka 35. člena tega statuta,
- enkrat letno odloča o sprejemu društev v članstvo PZS,
- odloča o načrtu upravljanja s premoženjem PZS iz četrtega odstavka 54. člena tega statuta,
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- odloča o podelitvi spominske plakete, svečane listine in nazivu častni član PZS,
- odloča o izbrisu in o izključitvi društev iz PZS,
- odloča o poroštvih društvom po predhodnem soglasju nadzornega odbora PZS (v nadaljevanju: NO),
- odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in seznamu razvrščenih društev in
- odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in tega statuta.
(2) UO PZS sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki ter ukrepi za
zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja PZS.
34. člen
(poslovnik in odgovornost za delo)
(1) UO PZS lahko določi poslovnik o svojem delu.
(2) UO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini.
35. člen
(komisije)
(1) PZS ima:
- mladinsko komisijo (kratica: MK),
- komisijo za alpinizem (kratica: KA),
- komisijo za gorske športe (kratica: KGŠ),
- komisijo za planinske poti in koče (kratica: KPPK),
- komisijo za športno plezanje (kratica: KŠP),
- komisijo za turno kolesarstvo (kratica: KTK),
- komisijo za varstvo gorske narave (kratica: KVGN) in
- vodniško komisijo (kratica: VK).
(2) Komisije imajo lastne zbore dejavnosti na katerih volijo načelnika in izvršni odbor, sprejemajo lasten pravilnik, s katerimi uredijo
svojo organiziranost in odgovornost organov ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Komisije delujejo
samostojno v okviru na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa.
(3) Načelniki redno sodelujejo v delu predsedstva PZS in UO PZS in imajo pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega
vsebinskega in finančnega programa. Načelniki so odgovorni za namensko porabo finančnih sredstev.
(4) Upravni odbori komisij štejejo do enajst (11) članov. Komisije imajo lahko do tri (3) strokovne odbore z do sedmimi (7) člani, ki jih
vodijo vodje odborov. Članstvo v upravnem odboru je nezdružljivo s članstvom v strokovnem odboru.
36. člen
(stalni odbori in drugi organi)
(1) PZS ima odbore:
- za usposabljanje in preventivo,
- za članstvo,
- za pravne zadeve,
- za založništvo in informiranje,
- za sodelovanje z Gorsko reševalno zvezo Slovenije – Gore in varnost.
(2) Odbor vodi vodja, ki ga člani izvolijo izmed sebe na predlog predsednika PZS.
(3) Odbor za usposabljanje in preventivo je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah.
(4) Odbor za članstvo je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju članstva, prostovoljnega dela,
usposabljanja za organizacijsko delo v planinski organizaciji in priznanj.
(5) Odbor za pravne zadeve je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih aktov in se
opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na središče PZS.
(6) Odbor za založništvo in informiranje je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju založništva
in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo ter programske zasnove.
(7) Odbor Gore in varnost je strokovno telo, ki skrbi za uresničevanje dogovora o sodelovanju med PZS in Gorsko reševalno zvezo
Slovenije.
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37. člen
(nadzorni odbor PZS)
(1) NO ima vodjo in štiri člane.
(2) NO spremlja in nadzoruje delo središča PZS, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno delovanje PZS ter ugotavlja skladnost
delovanja z zakonom, tem statutom in drugimi akti.
(3) Člani NO imajo pravico in dolžnost biti navzoči na skupščini, na sejah predsedstva PZS, UO PZS, komisij in odborov ter morajo
imeti na voljo vsa gradiva.
(4) NO poroča o svojih ugotovitvah skupščini in o njih redno obvešča predsedstvo PZS in UO PZS.
(5) NO je za svoje delo odgovoren skupščini PZS.
38. člen
(meddruštveni odbor planinskih društev)
(1) PZS ima do dvanajst MDO, ki so organ v sestavi PZS. MDO je oblika dela in forum za izmenjavo mnenj središča PZS in društev.
(2) MDO sestavljajo po en predstavnik vsakega društva s sedežem na območju MDO in vodja MDO.
(3) MDO o svojem delu vsako leto najkasneje do 31. 3. poročajo društvom in PZS.
(4) MDO je za svoje delo odgovoren društvom in UO PZS.
39. člen
(vodstvo MDO)
(1) MDO vodi vodja, ki ga praviloma izmed sedanjih ali bivših predsednikov društev, povezanih v MDO, izvolijo delegati z območja
tega MDO, prisotni na skupščini.
(2) Vodja MDO je predstavnik vseh vključenih društev in mora na UO PZS praviloma predstaviti stališča in interese vseh v MDO
vključenih društev.
(3) Vodja MDO ima namestnika, ki ga društva izvolijo na prvi seji MDO izmed prisotnih delegatov. Če vodji MDO preneha mandat
ga do izvolitve novega nadomešča namestnik.
(4) Finančna sredstva v okviru letnega vsebinskega in finančnega programa PZS zagotavlja in vodi PZS.
40. člen
(varuh pravic gora)
(1) Varuh pravic gora je od središča PZS neodvisen strokovnjak. V imenu PZS se odziva na nedovoljene ali sporne dejavnosti in posege
v gorah. Varuh pravic gora je za svoje delo odgovoren skupščini PZS.
(2) Središče PZS zagotavlja varuhu pravic gora na njegov poziv strokovno pomoč in odzivnost.
H.

POSTOPKI

41. člen
(delo organov PZS)
(1) Organi PZS, razen skupščina, so sklepčni, če je navzoča več kot polovica glasov za odločanje.
(2) Članstvo v organih iz 35. in 36. člena tega statuta, razen načelniku in voljenim članom, samodejno ugasne ob neopravičeni neudeležbi zaporedoma na treh sejah.
(3) Organi PZS, razen skupščina, si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z glasovanjem z večino
prisotnih glasov.
(4) O sejah organov PZS se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji. Sklepi organa PZS veljajo takoj.
(5) Organi PZS lahko poslujejo v e-obliki in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev.
(6) Organi PZS odgovarjajo na prejete zadeve praviloma v tridesetih dneh od prejema zadeve.
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42. člen
(ugotavljanje ustreznosti društvenih pravil)
(1) Usklajenost temeljnega akta društva, ki se želi včlaniti v PZS, s statutom PZS, preveri krajevno pristojni MDO. Strokovno pomoč
MDO zagotavlja odbor PZS za pravne zadeve.
(2) MDO spremlja tudi usklajenost spremenjenega in dopolnjenega temeljnega akta društva, ki je član PZS, s statutom PZS, pred
potrditvijo na upravnem organu.
43. člen
(obveznost poročanja društev)
(1) Na podlagi poročila, ki je bilo sprejeto na občnem zboru, društva enkrat letno poročajo PZS na enotnem obrazcu.
44. člen
(sklic skupščine)
(1) Skupščino skliče predsednik PZS vsaj enkrat letno. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradiva in predloge sklepov, morajo biti društva
obveščena vsaj trideset (30) dni pred sklicem.
(2) Društva vlagajo pisna dopolnila k objavljenim sklepom do deset (10) dni pred sklicem. Do dopolnil se opredeli predsedstvo PZS in
vsaj pet (5) dni pred sklicem objavi dopolnila in stališča na spletnem mestu PZS.
(3) Predsednik PZS mora sklicati skupščino tudi kadar to zahteva več kot tretjina društev ali NO, če je ta zahtevo sprejel soglasno. Če
predsednik PZS tega ne stori v roku trideset (30) dni od prejema pisne zahteve, jo skliče predlagatelj sklica.
(4) Skupščino vodi predsednik skupščine, ki ga izvoli skupščina. Najprej se glasuje o predlogih predsednika PZS.
(5) Če skupščina ne izvoli predsednika PZS ali več kot polovice članov UO PZS, nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik
PZS v roku šest (6) mesecev skliče volilno skupščino.
45. člen
(sklepčnost skupščine)
(1) Skupščina veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina glasov za odločanje. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje
več kot polovica prisotnih glasov.
(2) O nepremičnem premoženju iz četrte vrstice 28. člena tega statuta odloča skupščina z dvotretjinsko večino vseh prisotnih glasov.
46. člen
(kandidacijski postopki)
(1) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev v organe PZS začnejo teči najprej šest (6) mesecev pred iztekom mandata. Kandidacijski
postopek za predsednika PZS in podpredsednike PZS se konča najkasneje devetdeset (90) dni pred iztekom mandata.
(2) Kandidate za organe PZS predlagajo društva.
(3) Kandidatura za predsednika PZS ali podpredsednika PZS izključuje kandidaturo za člana UO PZS.
(4) Funkcija voljenega ali imenovanega funkcionarja organov PZS je nezdružljiva z voljeno ali imenovano funkcijo v organih političnih
strank na državni ravni.
(5) Pri kandidaturah v organe PZS društva sledijo načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov.
47. člen
(volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS)
(1) Kandidat za predsednika PZS ob vložitvi kandidature predloži:
- predlog programskih smernic in
- v roku sedmih (7) dni po koncu kandidacijskega postopka listo kandidatov za podpredsednike PZS.
(2) Za predsednika PZS ali podpredsednika PZS lahko kandidira član društva, ki:
- ima praviloma univerzitetno izobrazbo,
- je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta vodstvenih izkušenj pri delu
središča PZS in
- govori katerega izmed svetovnih jezikov.
(3) Glasuje se tajno.
(4) Predsednik PZS je lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
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48. člen
(dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa PZS)
(1) Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa PZS lahko poteka sproti z odločitvijo predsedstva PZS in soglasjem UO PZS na prvi
naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva.
49. člen
(sklic upravnega odbora in odločanje)
(1) UO PZS skliče predsednik PZS vsaj štirikrat letno in vsaj štirinajst (14) dni pred sklicem.
(2) Ob sklicu predsednik PZS pošlje gradivo, izjemoma je lahko gradivo na voljo šele sedem (7) dni pred sklicem.
(3) UO PZS veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj polovica članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov.
(4) Če preneha mandat člana UO PZS pred potekom mandatne dobe, zasede njegovo mesto naslednji z liste kandidatov z največjim
številom prejetih glasov.
50. člen
(območje MDO)
(1) UO PZS v sodelovanju z društvi oblikuje območja MDO, ki lahko obsegajo le pokrajinsko sklenjeno ozemlje.
51. člen
(volitve varuha pravic gora)
(1) Za varuha pravic gora lahko kandidira član društva, ki:
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
- je uveljavljen strokovnjak s področja varstva narave ali sorodnih področij in
- ima vsaj pet let izkušenj dela v društvih ali središču PZS.
I.

PREMOŽENJE IN POSLOVANJE PZS

52. člen
(vrste premoženja)
(1) PZS ima:
- neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter kulturno-umetniških
delih, znanje iz dejavnosti PZS,
- opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva,
- naložbene nepremičnine: solastninski deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah,
- dolgoročne finančne naložbe: solastniški deleži v družbah, ustanoviteljski deleži v ustanovah, vrednostni papirji in drugi finančni
instrumenti.
53. člen
(viri premoženja)
(1) PZS pridobiva vire premoženja s/z:
- članarino društev in posameznikov,
- prostovoljnim delom,
- dotacijami in donacijami,
- prijavami na javne razpise in pozive,
- zapuščinami, darili ter volili in
- pridobitno dejavnost PZS iz dejavnosti 13. člena tega statuta.
54. člen
(upravljanje premoženja)
(1) PZS upravlja s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.
(2) Premoženje PZS je nerazdelno in si ga društva ne morejo razdeliti med seboj.
(3) Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov premoženja se uporabi izključno za uresničevanje
ciljev in izvajanje nalog PZS.
(4) S premoženjem PZS upravlja UO PZS na podlagi načrta upravljanja s posameznimi vrstami premoženja (v nadaljevanju: načrt
upravljanja).
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(5) V primeru prenehanja delovanja društva, v katerem ima PZS premoženje, in v skladu s temeljnim aktom tega društva, njegovo premoženje preide v lastništvo pravnega naslednika oz. drugega društva, ki je član PZS, PZS pa obdrži svoje premoženje tudi v tem društvu.
55. člen
(finančno in materialno poslovanje)
(1) PZS izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva in v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju PZS, ki ga sprejme UO PZS.
(2) Finančno in materialno poslovanje PZS vodi strokovna služba PZS.
J.

REŠEVANJE SPOROV

56. člen
(arbitraža)
(1) Spori med PZS in društvi ter spori v središču PZS se rešujejo sporazumno. Če sporazumna rešitev ni dosežena, obe strani v roku
enega leta od sprejetja dokončne odločitve, ki so bile sprejete v nasprotju s tem statutom ali zakonom, določita arbitražo, tako da vsaka
imenuje po enega arbitra, skupaj pa izberejo tretjega člana – predsednika arbitraže.
(2) Arbitraža si določi pravila postopka.
(3) Odločitev arbitraže je dokončna.
(4) Izpodbijanje odločitve organov PZS pred sodiščem ni dopustna, če pred tem ni bila izkoriščena možnost arbitraže.
K.

GENERALNI SEKRETAR IN STROKOVNA SLUŽBA

57. člen
(generalni sekretar PZS)
(1) GS je vodja strokovne službe in je za svoje delo odgovoren predsedniku PZS in UO PZS.
(2) Mandatna doba GS je štiri leta oz. do prenehanja mandata predsednika PZS, ki ga je imenoval. Po izteku te dobe je lahko GS znova
imenovan.
(3) Ob koncu mandata oz. po izvolitvi novega predsednika PZS opravlja GS svoje naloge kot vršilec dolžnosti do imenovanja novega GS.
58. člen
(naloge GS)
(1) GS:
- vodi in organizira strokovno službo,
- v okviru svojih pristojnosti odgovarja za zakonito poslovanje središča PZS,
- skrbi za operativno izvajanje nalog po sklepu predsedstva PZS in UO PZS,
- pripravlja gradiva in stalno sodeluje na skupščini, sejah UO PZS in predsedstva PZS brez glasovalne pravice.
59. člen
(strokovna služba)
(1) Strokovna služba opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela za središče PZS ter skrbi za centralni imenik iz pete vrstice
prvega odstavka 20. člena tega statuta.
(2) UO PZS potrdi sistemizacijo delovnih mest v strokovni službi (v nadaljevanju: sistematizacija), delovna razmerja delavcev strokovne
službe pa se uredijo v skladu s predpisi, splošnimi akti PZS in kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
(3) Strokovna služba se členi na učno središče in administrativni ter tehnični del.
(4) Strokovni sodelavci v učnem središču morajo imeti poleg ustrezne splošne izobrazbe, ki jo določa sistemizacija delovnih mest v
strokovni službi tudi ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca 3 v športu (na ravni inštruktorja), ki si jo pridobi najkasneje
v treh letih po zaposlitvi.
(5) Strokovni sodelavci v učnem središču so po položaju člani upravnega odbora komisije, za katero izvajajo strokovna dela, vendar
brez glasovalne pravice.
(6) Strokovna služba odgovarja na prejete zadeve iz njenega ožjega delokroga praviloma v sedmih (7) dneh od prejema zadeve.
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L.

JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE

60. člen
(javnost dela)
(1) Delo središča PZS je javno.
(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov PZS javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju vsebin, ki jih je
predsedstvo PZS označilo s stopno zaupnosti.
(3) Središče PZS obvešča javnosti v glasilih PZS in s spletnim mestom. Delovanje glasil je urejeno s pravilnikom v skladu z zakonom,
ki ureja medije.
61. člen
(glasila PZS)
(1) Obvestila PZS so uradno glasilo PZS.
(2) Planinski vestnik, ustanovljen leta 1895, je kulturno, strokovno in poljudno-znanstveno glasilo PZS.
M.

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ

62. člen
(Slovenski planinski muzej)
(1) PZS je soustanoviteljica Slovenskega planinskega muzeja (v nadaljevanju: SPM). Upravljavske pravice PZS izvršuje z imenovanjem
predstavnikov v organe upravljanja SPM.
(2) PZS je SPM izročila v hrambo predmete, dokumente, fotografije in drugo muzejsko ter arhivsko gradivo, ki je sestavni del nacionalne
planinske muzejske zbirke.
(3) PZS finančno podpira delovanje in razvoj SPM na podlagi vsakoletne pogodbe.
63. člen
(prenos nalog PZS na SPM)
(1) PZS je deloma ali v celoti prenesla na SPM svoje naloge:
- načrtno zbiranje, varovanje in predstavitev gradiva z vseh dejavnosti in druge kulturne dediščine iz dejavnosti PZS, ki ima zgodovinsko
vrednost in je pomembno za slovensko planinstvo,
- organizacijo razstav, srečanj in dogodkov, ki promovirajo slovensko planinstvo in PZS.
N.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

64. člen
(raziskovalno delo)
(1) PZS izvaja raziskovalno dejavnost, ki jo vodi, koordinira in izvaja raziskovalna skupina PZS.
(2) Raziskovalno dejavnost in delo raziskovalne skupine ureja pravilnik, ki ga sprejme UO PZS.
O.

PRIZNANJA

65. člen
(priznanja)
(1) PZS podeljuje društvom, posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju planinske dejavnosti, priznanja:
- za razvoj množičnega planinstva,
- za življenjsko delo in za dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji,
- za zasluge pri širjenju planinske ideje in
- za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini.
(2) Posamezne komisije iz 35. člena tega statuta podeljujejo omejeno število samo najvišjih priznanj za dolgoletne in izjemne dosežke
na področju, ki ga pokriva komisija.
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66. člen
(častni član)
(1) Častni član je najvišje priznanje, ki ga lahko PZS podeli posamezniku iz društva, ki je že prejel svečano listino PZS in nekdanjemu
predsedniku PZS za izjemne zasluge za delo v planinski organizaciji.
(2) Sočasno ima lahko PZS največ pet (5) častnih članov. PZS podeli to priznanje na skupščini PZS.
P.

PRENEHANJE DELOVANJA PZS

67. člen
(prenehanje delovanja)
(1) PZS preneha obstajati po sklepu skupščine, po samem zakonu ali če število društev pade pod tri. O prenehanju delovanja PZS in
razdelitvi premoženja morata glasovati dve tretjini vseh delegatov.
(2) V sklepu o prenehanju skupščina določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi
cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev, prenese premoženje PZS.
(3) Ob prenehanju delovanja PZS brez sklepa skupščine pripade njeno premoženje članom PZS po ključu, ki ga določi likvidacijska
komisija, sestavljena iz predstavnikov članov PZS.
R. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
68. člen
(veljavnost statuta)
(1) Statut PZS začne veljati 8 dni po objavi v Obvestilih PZS. Statut PZS se objavi v roku 30 dni po tistem, ko pristojni organ ugotovi, da
je v skladu z zakonom, ki ureja društva.
(2) Z dnem veljavnosti novega statuta PZS preneha veljati statut PZS sprejet 19. 5. 2007.
69. člen
(obvezna razlaga)
(1) Obvezno razlago posameznih členov statuta PZS daje skupščina.
70. člen
(uskladitev s statutom)
(1) Vse pravne akte središča PZS je treba uskladiti s tem statutom v roku šestih (6) mesecev od njegove uveljavitve.
(2) Društva morajo svoje temeljne akte uskladiti s tem statutom v roku dveh let od njegove uveljavitve.
(3) UO PZS imenuje organe iz svoje pristojnosti v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega statuta. Do imenovanja novih organov
opravljajo delo sedanji organi.
71. člen
(priprava pravnih aktov)
(1) PZS sprejme programska vodila iz 11. člena tega statuta najkasneje v roku enega (1 ) leta od njegove uveljavitve.
(2) PZS vzpostavi enotni informacijski sistem iz 20. člena tega statuta najkasneje v roku dveh (2) let od njegove uveljavitve.
(3) PZS sprejme pravilnik iz prvega odstavka 24. člena tega statuta v roku šest (6) mesecev od uveljavitve tega statuta.
(4) PZS Vzpostavi centralni imenik društev in posameznikov po pravilniku iz prvega odstavka 24. člena tega statuta v roku dveh (2)
let od uveljavitve tega statuta.
(5) PZS vzpostavi enotni register nepremičnin iz 20. člena tega statuta v roku dveh (2) let od uveljavitve tega statuta.
5. Postopek in način obravnave
Upravni odbor PZS je na 3. seji (3. 2. 2011) sprejel naslednje sklepe:
1. Upravni odbor PZS potrjuje osnutek besedila Statuta PZS s predlogi v razpravi in ga posreduje v javno obravnavo do 11. 3. 2011.
2. Upravni odbor PZS potrjuje predlog rokovnika za izvedbo:
- 3. 2. 2011
seja UO PZS
- 17. 3. 2011 oddaja gradiva za 4. sejo (14 dni prej)
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- 31. 3. 2011 4. seja UO PZS
- 7. 4. 2011
oddaja gradiva za skupščino (30 dni prej)
- 7. 5. 2011
skupščina PZS
3. Delovna skupina PZS sprejema pisna dopolnila k objavljenemu osnutku besedila, do katerih se pisno in obrazloženo opredeli.
K temu rokovniku delovna skupina daje naslednje pojasnilo: upravni odbor PZS z omenjenim rokovnikom sledi statutarnim in poslovniškim rokom. Med obema sejama upravnega odbora PZS (gre za 56 dni) bodo sledila naslednja opravila:
- izid Obvestil PZS z objavljenim besedilom osnutka (javna razprava) – 11. 2. 2011,
- javna razprava (pisna dopolnila) po društvih in v MDO (šest srečanj, po 2 MDO skupaj) – do petka, 11. 3. 2011 do 12. ure,
- opredelitev delovne skupine do pisnih predlogov prejetih v javni razpravi – sestanek delovne skupine (6 dni, 11. 3. do 17. 3. 2011) in
priprava končnega predloga besedila statuta.
Kvalificirani predlagatelji pisnih dopolnil k osnutku statuta so:
vsa planinska društva včlanjena v PZS,
medruštveni odbori planinskih društev,
komisije PZS in
predsedstvo PZS.
Delovna skupina bo pri pripravi predloga statuta PZS upoštevala vsa pisna dopolnila z obrazložitvami posameznega predloga, ki jih bo
prejela do petka, 11. 3. 2011, do 12. ure, iz katerih bo nedvoumno jasno na kateri člen in kateri del besedila posameznega člena se nanašajo.
Vsa ostala dopolnila bo zavrgla in se do njih ne bo opredeljevala.
Primer dopolnila:
K 2. členu predlagamo spremembo, tako, da se novo besedilo glasi:
(1) Ime zveze je Hribolazniška zveza Slovenije, kratica pa HZS.
Obrazložitev:
Hribov je več kot planin in gora skupaj, zato predlagamo to ime.

20

ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE 1/2011

Zapisnik zasedanja Izredne skupščine Planinske
zveze Slovenije, Letna poročila društev za leto 2010
izdelava poročil in obrazcev za AJPES in DURS
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ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE

Številka: S/4528 - 2010
Datum: 04. 12. 2010

ZAPISNIK
zasedanja Izredne skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila 4. decembra 2010 v prostorih Mestne občine Celje, Narodni dom, trg
Celjskih knezov 9, v Celju.
Lista prisotnosti delegatov članov Planinske zveze Slovenije (priloga I.) in poročilo verifikacijske komisije (priloga II.) na zasedanju
Izredne skupščine Planinske zveze Slovenije dne 04. 12. 2010, sta priloga zapisnika. Magnetogramski zapis je priloga arhivskemu delu zapisnika. Pisno gradivo za izredno skupščino so člani Planinske zveze Slovenije prejeli pisno v 11. številki Obvestil Planinske zveze Slovenije
(v nadaljevanju PZS).
Zasedanje se je pričelo ob 14. uri s kulturnim nastopom in planinsko himno Šaleškega študentskega okteta. Po končanem kulturnem
programu je navzoče delegate in goste pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik. Po uvodnem govoru je med drugim
tudi povedal, da se je v petek 3.12.2010, s podelitvijo priznanja naj prostovoljec leta, ki je potekalo v Državnem zboru RS, začelo evropsko
leto prostovoljstva, ki bo potekalo pod geslom: »Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!« Med prejemniki priznanj je bila tudi bivša načelnica
Komisije za varstvo gorske narave, Rozalija Skobe. Predsednik PZS Bojan Rotovnik je predstavil delavnice, ki so potekale med odmorom in
pojasnil razloge za sklic izredne skupščine PZS. Na tej izredni skupščini bodo sprejeta izhodišča za pripravo besedila novega Statuta PZS,
ki naj bi bil sprejet na skupščini PZS v mesecu maju 2011. Prav tako se bo na tej izredni skupščini obravnaval vsebinski in finančni plan za
leto 2011 in izvedene dopolnilne volitve v organe PZS.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je pozval vsa planinska društva, da izpolnijo obvezo, ki je bila sprejeta na skupščini PZS leta 2008, da
vsak član planinskega društva, kluba… prispeva 3€ v obdobju 3 let, za pomoč pri ustanovitvi Slovenskega planinskega muzeja.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je v nadaljevanju predlagal v potrditev delovno predsedstvo v sestavi
Predsednica:
Manja Rajh			
članica PD Celje – Matica in predsednica Savinjskega MDO-ja
Člani :
Milena Brešan			
delegatka PD Tolmin
Jožica Heber			
delegatka PD Dolga pot Dravograd
Anton Jesenko		
delegat PD litija
Roman Ponebšek
delegat PD Litija
SKLEP 1-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila predlagani predlog za predsednico in člane delovnega predsedstva.
Manja Rajh, predsednica delovnega predsedstva se je v svojem imenu in imenu članov delovnega predsedstva zahvalila za izvolitev.
Delovna predsednica Manja Rajh, je izredno skupščino nadaljevala s 1. točko z izvolitvijo organov izredne skupščine PZS:
Verifikacijska komisija:
Predsednik: Drago Horjak, delegat PD Dolga pot Dravograd
Član: Irena Laharnar, delegat PD Idrija
Član: Miro Pogačar, delegat PD Radovljica
SKLEP 2-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila sestavo predlagane Verifikacijske komisije.
za zapisnikarja:
Mija Stegu, vodja pisarne PZS
in za overovatelja zapisnika:
Tomaž Kumer, delegat PD Vinska Gora,
Rudi Zadnik, delegat PD Škofja Loka
SKLEP 3-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila zapisnikarja in overovatelja zapisnika.
Za volilno glasovalno komisijo:
Predsednik: Bogdan Seliger, delegat PD Horjul
Član: Breda Jurič, delegat PD Slovenska Bistrica
Član: Franc Kocbek, delegat PD Miklavž
SKLEP 4-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila sestavo predlagane volilno glasovalne komisije.
V nadaljevanje je predlagala v sprejem dnevni red izredne skupščine PZS:
DNEVNI RED:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov izredne Skupščine PZS
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem Poslovnika o delu izredne Skupščine PZS

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacija in podpis dogovora o sodelovanju med PZS in GRZS
Informacija o prenovi akcij Ciciban planinec in Mladi planinec
Dopolnilne volitve v organe PZS
Vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2011
Izhodišča za nov statut PZS
Informacija o članarini 2012
Razno

Pred sprejetjem dnevnega reda se je oglasil delegat PD Kranj Marjan Burja, ki je na pobudo PD Kranj, PD Bohinj Srednja vas in še nekaterih PD iz MDO Gorenjske, MDO Notranjske in MDO Ljubljana predlagal umik 8. točke dnevnega reda izhodišča za nov Statut PZS.
V obrazložitvi je navedel, da je bilo premalo časa za razpravo o tako pomembnem aktu kot je Statut PZS. Da po njegovem nova izhodišča
podpirajo privatizacijo gospodarske tržne dejavnosti, da PZS po vsebini in delu naj ne bi bila več zveza planinskih društev, pač pa nadrejeni
organ ustanoviteljic, s svojo neodvisno članarino in s svojimi podružnicami, kjer ne bo več prostora za vsa društva, ki so jo ustanovila –
meni, da jih vsaj 40 ne izpolnjuje pogojev za članstvo.
V razpravi je podal mnenje, da se skriva delovanje PZS in njenih organov. Nekatera gradiva nosijo oznako »zaupno gradivo«. Tako je
na primer, sistemizacija na PZS pod to oznako povečana iz 9 delavcev na 17 delavcev. To je pomemben strošek v času recesije in je prav,
da so vsa društva s tem seznanjena. Mislim, da tudi ni naključno, da so se pogoji dela volonterjev iz PD v PZS bistveno poslabšali, za potne
stroške povrnejo le 50% z zakonom določenih povračil. Meni, da se okolje za delo članov PD postaja neprijetno, dovolj sredstev pa naj bi
bilo za novo zaposlene. Poudaril je, da če ne bo temeljito pripravljen nov statut, bomo kmalu imeli zvezo brez kapitala, brez gospodarske
dejavnosti, ki bo sama sebi všeč in tudi sama sebi namen.
Odgovor je podal predsednik PZS Bojan Rotovnik:
Predlagatelj umika se je osredotočil samo na en izsek v izhodiščih in to je na ustanovitev podjetja.
Razočaran je nad obtožbami, da je bil označen za tajkuna. Ne razume zakaj je predlagatelj diskutiral o sistematizaciji strokovne službe,
ki je bila sprejeta na zadnji seji UO, saj zaposlitev novih delavcev za določen čas, bo samo v primeru, če bomo uspešni na javnih razpisih
(kot primer je navedel kandidaturo PZS za pridobitev sredstev za javna dela v planinstvu).
Po odgovoru predsednika PZS Bojana Rotovnika je delovna predsednica dala v sprejem predlagani dnevni red izredne skupščine PZS.
Izredna skupščina PZS je sprejela dnevni red z 83 glasovi ZA in 7 glasovi PROTI.
SKLEP 5-2010-2: Izredna skupščina PZS je sprejela predlagani dnevni red za izredno skupščino PZS.
2. točka
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Poročilo Verifikacijske komisije je podal Drago Horjak, predsednik verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov članov PZS, ob 14. uri ugotovila, da je od skupno 258 glasov za odločanje na današnjem zasedanju navzočih 132
glasov ali 51,36 %.
Izredna skupščina PZS bo sklepčna dokler bo prisotnih vsaj 129 glasov za odločanje. Za sprejetje sklepa je potrebna večina prisotnih
glasov oz. najmanj 65.
V skladu s 42. členom Statuta PZS je na izredni skupščini PZS prisotnih več kot polovica delegatov PZS zato lahko izredna Skupščina
PZS nadaljuje z delom.
SKLEP 5-2010-2: Izredna skupščina PZS je sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe.
3. točka
SPREJEM POSLOVNIKA O DELU IZREDNE SKUPŠČINE PZS
Delovna predsednica je dala poslovnik o delu izredne skupščine v razpravo. Ker ni bilo razprave je bil sprejet
SKLEP 6-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila poslovnik o delu izredne skupščine PZS.
4. točka
INFORMACIJA IN PODPIS DOGOVORA O SODELOVANJU MED PZS IN GORSKO REŠEVALNO ZVEZO SLOVENIJE
Informacijo je podal podpredsednik PZS Tone Tomše, ki je v začetku predstavil kratek zgodovinski pregled obeh organizacij in podal
osnove vsebine dogovora med PZS in Gorsko reševalno zvezo Slovenije. V nadaljevanju je podal še glavne naloge odbora in predstavil člane
tega odbora. Člani odbora so bili imenovani na upravnih odborih obeh zvez. Iz stani PZS: Borut Peršolja, Drago Horjak, Tomo Česen, iz
strani Gorske reševalne zveze Slovenije: Franc Miš, Jani Bele, Ljubo Hanselj.
Dogovor sta na izredni skupščini PZS podpisala predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in predsednik Gorske reševalne
zveze Slovenije Igor Potočnik.
5. točka
INFORMACIJA O PRENOVI AKCIJ CICIBAN PLANINEC IN MLADI PLANINEC
Informacijo je podala Veronika Susman Šegatin, strokovna sodelavka PZS za področje Mladinske komisije, ki je poudarila da smo s
prenovo želeli izboljšati vsebinsko zasnovo obeh programov ter mlade bolje usposabljati in spodbujati k osvojitvi končnega cilja programov
– samostojnega varnejšega gibanja v gorah. S prenovljenima programoma želimo v našo organizacijo privabiti več mladih članov, ki bodo v
organizaciji ostali dlje. Pravilnika sta bila potrjena na 2. seji upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in objavljena v Obvestilih 11/2010.
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6. točka
DOPOLNILNE VOLITVE V ORGANE PZS
Kandidatne liste in obrazložitve posameznih kandidatov za dopolnilne volitve v organe Planinske zveze Slovenije so bile objavljene v
skupščinskem gradivu in sicer predlog kandidatke za podpredsednico PZS, kandidati za član upravnega odbora PZS, kandidati za člana
nadzornega odbora PZS, namestnika člana Častnega sodišča PZS in tožilca pri Častnem sodišču PZS.
Delovna predsednica je predlagala, da se volitve za podpredsednico PZS izvedejo javno, kar so delegati potrdili soglasno.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je za podpredsednico predlagal Slavico Tovšak, članico PD Jakoba Aljaža. Slavica Tovšak je podala
svojo kratko predstavitev.
Izredna skupščina PZS je z 1 glasom proti izvolila Slavico Tovšak, PD Jakoba Aljaža za podpredsednico PZS.
SKLEP 7-2010-2: Izredna skupščina PZS je za podpredsednico PZS izvolila Slavico Tovšak, članico PD Jakoba Aljaža z mandatom do
volilne skupščine leta 2014.
Delovna predsednica je predlagala, da se dopolnilne volitve za ostale organe izvedejo tajno.
SKLEP 8-2010-2: Izredna skupščina PZS je predlog, da so dopolnilne volitve za ostale organe PZS razen za podpredsednika PZS,
soglasno potrdila.
Predsednik volilne komisije Bogdan Seliger je podal kratko poročilo o poteku kandidacijskega postopka.
Izredna skupščina PZS je opravili tajno glasovanje.
Predsednica delovnega predsedstva je pozvala predsednika volilnega odbora, da poda poročilo o izvedbi tajnih volitev.
Bogdan Seliger je podal poročilo o rezultatih volitev (priloga III).
Za člana Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije ni nobeden od petih kandidat dobil večine glasov, zato se izvede 2. krog dopolnilnih volitev. V drugi krog sta se uvrstila kandidata z največ glasovi: Stanko GAŠPARIČ, PD Rečica ob Savinji (33 glasov) in Mirko
TOVŠAK, PD Mislinja (40 glasov).
Volitve za člana Nadzornega odbora PZS. Največ glasov - 75 je prejela Irena MATEKOVIČ, PD Krka Novo mesto.
SKLEP 9-2010-2: Izredna skupščina PZS je za člana Nadzornega odbora PZS izvolila Ireno MATEKOVIČ, PD Krka Novo mesto z
mandatom do volilne skupščine leta 2014.
Volitve za namestnika člana Častnega sodišča PZS. Največ glasov - 121 je prejela Dragica ONIČ, PD Poljčane.
SKLEP 10-2010-2: Izredna skupščina PZS je za namestnika člana Častnega sodišča PZS izvolila Dragico ONIČ, PD Poljčane z mandatom do volilne skupščine leta 2014.
Volitve za tožilca pri Častnem sodišču PZS. Največ glasov – 123 je prejel Mihael KERSNIK, PD Dovje – Mojstrana.
SKLEP 11-2010-2: Izredna skupščina PZS je za tožilca pri Častnem sodišču PZS izvolila Mihaela KERSNIK, PD Dovje – Mojstrana z
mandatom do volilne skupščine leta 2014.
2. krog Dopolnilnih volitev za člana Upravnega odbora PZS:
Izveden je bil še drugi krog tajnih volitev za člana upravnega odbora. Predsednik volilne komisije Bogdan Seliger je podal poročilo o
rezultatih drugega kroga volitev in sicer:
Stanko Gašparič je prejel 53 glasov, Mirko Tovšak pa 69 glasov (priloga IV).
Sklep 12-2010-2: Izredna skupščina PZS je za člana upravnega odbora PZS izvolila Mirka Tovšaka PD Mislinja z mandatom do volilne
skupščine leta 2014.
7. točka
VSEBINSKI IN FINANČNI PROGRAM DELA PZS ZA LETO 2011
Vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2011 je bil obrazložen v skupščinskem gradivu.
Kratko obrazložitev je podal podpredsednik PZS Borut Peršolja in povzel najpomembnejše novosti, ki so zajete v programu dela
predsedstva Planinske zveze Slovenije in v samem finančnem načrtu 2011, kjer je najpomembnejša novost načrtovan planinski sklad na
prihodkovni in odhodkovni strani. Finančni načrt je naravnan na pričakovano rast 2%. Za vsebinski program dela predsedstva za leto
2011 sta bila 2 glasova proti.
SKLEP 13-2010-2: Izredna skupščina PZS je potrdila vsebinski program dela predsedstva PZS za leto 2011, vsebinske programe dela
komisij/odborov za leto 2011 in finančni načrt dela PZS za leto 2011 in pooblastila upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2011 spremlja in usklajuje z dejanskimi prihodki in odhodki.
8. točka
IZHODIŠČA ZA NOV STATUT PZS
Vsebina izhodišč za nov statut Planinske zveze Slovenije in vsebinski predlogi za tajno glasovanje izhodišč je bila objavljena v skupščinskem gradivu. Uvodno obrazložitev je podal predsednik PZS Bojan Rotovnik.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali:
Darko Lorenčič, PD Paloma je razpravljal o ustanovitvi podjetja za tržne dejavnosti. Bil je mnenja, da ni za menedžerski pristop enega
segmenta delovanja PZS. Želi, da še vedno vse ostane na temeljnih vrednotah in to je prostovoljstvo. Predlaga, da se vse dejavnosti izvajajo
v sklopu PZS, preko strokovne službe PZS.
Izvedeno je bilo tajno glasovanje o izhodiščih za nov statut.
Med štetjem glasov je potekala javna razprava in k razpravi se je prijavil Jurček Nowakk, PD Moravče,
razpravljal je o izhodiščih za nov statut v členih:
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3.2.6 . /7 alineja – alineja se v celoti črta (kdo lahko postane častni član)
3.2.7. /5 alineja – člani organov PZS izvajajo svoje funkcije v interesu PZS ter delujejo neodvisno od interesov gospodarstva, javnih
oblasti ali političnih strank.
3.2.7. /8 alineja – predsedstvu se dodajo 3 (trije) člani iz vrst MDO in to v krožnem sistemu.
Delovna predsednica Manja Rajh je vsak njegov predlog dala na glasovanje:
SKLEP 14-2010-2: Člen 3.2.6./7 alineja, za sklep je bilo 16 glasov ZA in 70 glasov PROTI.
SKLEP 15-2010-2: Člen 3.2.7./5 alineja, za sklep je bilo 31 glasov ZA in 70 glasov PROTI.
SKLEP 16-2010-2: Člen 3.2.7./8 alineja, za sklep je bilo 32 glasov ZA in 64 glasov PROTI.
K razpravi se je prijavil Jože Rovan, PD Ljubljana – Matica, Komisija za turno kolesarstvo. Razpravljal je o členu 3.2.2./2 alineja, da naj
se Komisija za turno kolesarstvo zapiše med vse dejavnosti PZS v statutu PZS in da v novem statutu ta komisija ohrani dosedanji status
samostojne komisije, preoblikuje pa se v komisijo z zborom dejavnosti.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je na razpravo podal odgovor in soglašal, da se komisija za turno kolesarstvo uvrsti med komisije z
zborom dejavnosti.
Predsednik glasovalne komisije Bogdan Seliger je podal poročilo o izvedbi tajnega glasovanja o izhodiščih za nov statut (priloga V).
1. POIMENOVANJE PODROČNEGA ZDRUŽEVANJA PLANINSKIH DRUŠTEV
Med planinci in splošno javnostjo je izraz MEDDRUŠTVEN ODBOR PD težje razumljiv in slabo prepoznaven. V kolikor menite, da bi
bilo potrebno naziv za področno združevanje planinskih društev spremeniti, potem obkrožite enega izmed dveh predlogov za nov naziv.
Izid glasovanja:
a.) podružnica, 24 glasov
b.) združenje PD, 26 glasov
c.) poimenovanja ne podpiramo, izraz naj ostane MDO, 69 glasov.
SKLEP 17-2010-2: Izredna skupščina PZS je sprejela, da poimenovanje področnega združevanja planinskih društev še naprej ostane:
Meddruštveni odbor planinskih društev.
2. TRŽNE DEJAVNOSTI
Tržne dejavnosti se organizira kot podjetje v 100% lasti PZS in prevzame pod svoje okrilje pretežni del sedanje dejavnosti Planinske
založbe, trženje Planinskega vestnika in ostalih planinskih medijev, gorsko popotništvo, vzdrževanje in označevanje poti za zunanje investitorje, trženje PUS Bavšice, odnose z javnostmi, marketing ter trženje ostalih storitev PZS.
Izid glasovanja: ZA 62 glasov, PROTI 64 glasov.
SKLEP 18-20102: Izredna skupščina PZS ni sprejela predlog ureditve tržne dejavnosti PZS v podjetju v 100% lasti PZS.
3. GLASOVANJE NA SKUPŠČINI
Skupščina PZS je najvišji organ in je sestavljena iz glasov društev glede na absolutno število članov v društvih (delničarski princip) oz.
ima vsako društvo toliko glasov, kot je imelo članov v preteklem letu.
Izid glasovanja: ZA 79 glasov, PROTI 47 glasov.
SKLEP 19-2010-2: Izredna skupščina PZS je sprejela predlog o sistemu glasovanja na skupščinah PZS.
4. PLANINSKA DRUŠTVA VČLANJENA V PLANINSKO ZVEZO SLOVENIJE
VARIANTA 1: Novo društvo mora izpolnjevati vsebinske pogoje: številčnost članstva (vsaj 50 odraslih), ureditev dejavnosti mladih, skrb
za usposobljenost strokovnega kadra, vzdrževanje vsaj ene planinske poti, uspešno prestana sprejemna doba (dve leti pod mentorstvom
enega od društev). Dosedanja društva morajo v prehodnem obdobju petih let prevzeti skrb za vsaj eno planinsko pot, skrb za tradicionalno
planinsko prireditev, urediti dejavnost mladih, usposobiti strokovne kadre ter povečati število članov na vsaj 50 odraslih članov (vsaj trikrat
v opazovanem obdobju). Specializirana društva (plezalni in alpinistični klubi), za katere veljajo nižji številčni kriteriji glede članstva, lahko
prevzamejo skrb za planinske poti in/ali za plezališča oz. izvedbo plezalne oz. alpinistične šole na ravni podružnice.
VARIANTA 2: Novo društvo mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon o društvih. Nova društva se v PZS sprejema enkrat letno
v jesenskem obdobju, pravico glasovanja na skupščini pridobijo po uspešno prestani uvajalni dobi (dve leti pod mentorstvom enega od
društev). Člani PZS se razvrstijo v tri skupine:
A – društva, ki izpolnjujejo pogoje številčnosti članstva, zastopanosti različnih organiziranih oblik dejavnosti in skrbi za vzdrževanje
planinske infrastrukture
B – društva, ki ne izpolnjujejo pogojev za A društva
C– društva, ki so pridružena in katerih posamezni člani nimajo pravic in ugodnosti članstva
o
Društvo z A liste ima dodatna ugodnosti, ki so določene s posebnim pravilnikom (prijava na razpise komisij PZS, sofinanciranje
programov/projektov iz sredstev planinskega sklada, možnost kandidiranja članov v organe komisij).
Pridruženi člani so društva in pravne osebe (ne pa posamezniki), ki jim izvajanje planinstva ni osnovna dejavnost. Pridruženi člani
nimajo pravice glasovanja na skupščini PZS, imajo pa pravico do sodelovanju v dejavnostih PZS. Pridruženi člani plačajo enotno članarino
v višini, kot jo določi upravni odbor (predlog: 50 individualnih osnovnih članarin za odrasle).
Izid glasovanja: VARIANTA 1 - 53 glasov, VARIANTA 2 - 65 glasov.
SKLEP 20-20102 : Izredna skupščina PZS je sprejela varianto 2 za vključevanje novih društev v PZS.
Po končani razpravi in objavi tajnega glasovanja je izredna skupščina PZS na javnem glasovanju z 72 glasovi ZA in 8 glasovi PROTI
potrdila izhodišča za nov statut PZS.
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SKLEP 21-2010-2: Izredna skupščina PZS je potrdila izhodišča za nov statut Planinske zveze Slovenije, v katera se vključijo na tajnem
glasovanju potrjene vsebine.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je predlagal, da izredna skupščina PZS imenuje delovno skupino za pripravo novega Statuta PZS.
SKLEP 22-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila delovno skupino za pripravo novega statuta PZS v sestavi Miro Eržen,
PD Dovje‐Mojstrana, Jože Melanšek, PD Velenje, Damjan Omerzu, PD Bohor Senovo, Borut Peršolja, PD Domžale in Borut Vukovič,
PD Litija in Jurček Nowakk,PD Moravče. Delovna skupina na podlagi sprejetih izhodišč pripravi osnutek besedila novega statuta do 15.
1. 2011, katerega pred javno obravnavo potrdi upravni odbor PZS. Delovna skupina koordinira pripravo novega statuta in ima mandat do
skupščine, ki bo v maju 2011.
9. točka
INFORMACIJA O ČLANARINI 2012
Informacijo je podal predsednik PZS Bojan Rotovnik.
Povedal je, da je članarina temeljna postavka organiziranega planinstva in vez med posameznikom in organizacijo. Drugo leto zaključujemo triletno obdobje enakega sistema 2009-2011 in pogodba z zavarovalnico se nam izteče 31.12.2011. Poudaril je nekaj pomembnih
ciljev v mandatu 2010 - 2014 in najpomembnejše naloge, ki jih bo potrebno izvesti že v letu 2011. S prenovo sistema članarine želimo še
povečati poudarek na vsebini in pripadnosti društvu.
Članarina naj bo časovno premakljiva, potrebno je analizirati vsa zavarovanja in delno prilagoditi pogojem zavarovanja, ki ga nudijo tuje
planinske zveze. Uvesti je potrebno spletno včlanjevanje in različne možnosti plačila članarine (spletno plačilo, trajnik, pl. koče …). Postopoma moramo uvesti enotni register članov, uvajamo planinski sklad v katerega načrtujemo že v letu 2011, 1€ od vsake plačane članarine.
10. točka
RAZNO
Pod točko razno ni bilo razprav.
Zasedanje izredne skupščine PZS je bilo sklenjeno ob 18. uri.
Zapisala:							
Mija Damjan – Stegu						

Predsednica delovnega predsedstva:
Manja Rajh

____________________					

______________________

Overitelja:
Tomaž Kumer, PD Vinska Gora					

Rudi Zadnik, PD Škofja Loka

_____________________					

______________________

PRILOGE:

-
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LETNA POROČILA DRUŠTEV ZA LETO 2010
IZDELAVA POROČIL IN OBRAZCEV ZA AJPES IN DURS
ZAVEZANCI ZA SESTAVITEV LETNEGA POROČILA
Zavezanci za sestavitev letnih poročil društev so vsa društva, ustanovljena po zakonu o društvih in v skladu z računovodskim standardom SRS 33.
SESTAVNI DELI LETNEGA POROČILA ZA AJPES
V skladu s 26. členom zakona o društvih mora društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu, sestaviti letno poročilo, ki obsega:
•
bilanco stanja (izkaz stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov),
•
izkaz poslovnega izida (izkaz stroškov, donosov, prihodkov in presežke prihodkov ali odhodkov s pojasnili)
•
prilogo k izkazu poslovnega izida, ki izkazuje obseg pridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju s pojasnili
•
poročilo o svojem poslovanju (se odda v elektronski obliki – tekstovno prilogo v Ajpesovo aplikacijo)
•
revizorjevo oceno, če je društvo zavezano k reviziji (oddajo samo tista društva, ki imajo preko 1 milijon evrov letnih prihodkov).
Društvo naj bo pri sestavljanju izkaza uspeha pozorno na prihodke in oblikovanje kratkoročnih pasivnih (BS AOP031) in dolgoročnih
pasivnih časovnih razmejitev (BS AOP021). Gre za odložene prihodke, ki bodo v krajšem oz. daljšem časovnem obdobju pokrili predvidene odhodke, med katerimi so tudi državne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev, ki se porabljajo skladno z
obračunano amortizacijo.
Nova je določba zakona o društvih, da mora letno poročilo sprejeti zbor članov društva in da je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva (opravi ga nadzorni odbor izvoljen na zboru članov).
Novosti pri predložitvi letnih poročil:
Društva letno poročilo predložijo AJPES-u v treh mesecih po koncu koledarskega leta, to je do 31.3.2011 na AJPES le preko spletnega
portala http://www.ajpes.si (ukinjena je možnost predložitve podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih društev na papirju).
Metodološko navodilo v zadnjih členih navaja, da zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila v treh mesecih po koncu koledarskega
leta, AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Ur. list RS št. 3/07).
IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV za AJPES
Obrazci za leto 2010 (podatki iz bilance stanja in podatki iz izkaza poslovnega izida) se niso v ničemer spremenili glede na leto 2009.
OBRAČUN DAVKA OD ODHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2010
(DRUŠTVO ODDA OBRAZEC NA DURS DO 31.3.2011 ELEKTRONSKO S KVALIFICIRANIM DIGITALNIM POTRDILOM)
Obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije (
program Silvester Pelias).
Obrazec morajo zavezanci (vsa društva) izpolniti in posredovati na pristojni Davčni urad do 31. 3. 2011 v elektronski obliki preko
sistema spletnih storitev e Davki.
Za elektronsko posredovanje podatkov mora društvo če ga slučajno še nima (od njega pooblaščena oseba) pridobiti kvalificirano
digitalno potrdilo pri pooblaščenih overiteljih (AC NLB, Halcom-CA, Pošta –CA in Sigen-CA). Lahko pa društva za elektronsko oddajo
obračunov pooblastijo tudi druge pravne ali fizične osebe, da v njihovem imenu pripravijo ali vložijo dokumente.
V skladu z 9. členom zakona o obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Ur. l. 117/06, morajo vsi zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti
(med njimi društva) za tisti del, ki je štet za pridobitno dejavnost, plačati davek.
27. člen ZDDPO-2 določa, da se pri določanju davčne osnove iz 9. člena prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski
ali sorazmerni stroški izvzamejo iz davčne osnove.
Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti:
Kot določa 3. člen Pravilnika, se za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti zavezancev, ki se izvzamejo iz davčne osnove po
27. členu ZDDPO-2, štejejo zlasti:
•
donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma so donacije zneski ali stvari,
ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode
ali storitve, katerih kupci so te osebe;
•
članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov zavezancu, in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine, primeroma, da v celoti ali deloma ne predstavljajo plačila za določene proizvode, blago, storitve ali
plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec nudi članom ali njihovim povezanim osebam;
•
volila in dediščine;
Popravek pravilnika z veljavnostjo od 1.1.2009 dalje so sredstva nepridobitne dejavnosti zopet:
O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z A S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E
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•
sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov;
•
namenska javna sredstva
Po 4. členu Pravilnika se za pridobitne dohodke štejejo zlasti:
•
bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v
skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane
vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 evrov letno,
•
dividende in drugi dohodki iz naložb,
•
dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo,
ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca,
•
najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam,
•
dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev,
•
plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira
zavezanec,
•
plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec,
•
dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec.
Navedena člena razvrščata najbolj tipične vrste dohodkov, ki se pojavljajo pri opredeljevanju pridobitne ali nepridobitne dejavnosti, v
posameznih primerih pa je potrebno upoštevati posebnosti posamezne vrste pravne osebe iz 9. člena ZDDPO-2 ter dejstva in okoliščine
v konkretnem primeru.
Ljubljana, 01. 2. 2011
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