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Dnevni red:

• Splošne informacije.

• Novosti na področju varovanja osebnih podatkov.

• Razvid izobraženih in strokovno usposobljenih 
delavcev v športu.

• Vpis registriranih športnikov v evidenco.

• Predstavitev študije ekonomskih učinkov.

• Vzorčni taborni prostor Mlačca.

• Novosti v Navezi.

• Analiza spomladanske ankete društev 2018.



Splošne informacije

- Informacija o obisku na MGRT.

- Kratka predstavitev Sklada planinskih koč.

- Predstavitev stanja projekta izgradnje nove planinske koče na Korošici.

- Prodaj Ribniške koče na Pohorju.

- Informacija Gorniške vasi.

- Povabilo na Podelitev najvišjih priznanj.

- Predstavitev kodeksa Obisk v naravi.

- Poziv društvom naj začnejo z vnosom dogodkov na spletno stran.

- Informacija o izvedbi projekta Slovenija planinari in povabilo k 

sodelovanju v letu 2019.

- Povabilo k Nakupu koledarja PZS, novega vodnika po SPP.



Novosti na področju varovanja 
osebnih podatkov

• Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta 
in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
– GDPR

• Velja od 25. maja 2018. 

• Glede odprtih vprašanj čakamo še na novi 
Zakon o varovanju osebnih podatkov



Osnovni pojmi

• Osebni podatek je katerakoli informacija v zvezi z 
določenim in določljivim posameznikom, ki 
omogoča identifikacijo (npr. kombinacija imena, 
priimka, e-naslov, fotografija ...).

• Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli 
delovanje z osebnimi podatki v zbirki, 
avtomatizirano  ali ročno. Zlasti zbiranje, hramba, 
pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, 
prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, 
razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali 
drugo dajanje na razpolago, izbris ali uničenje;



Zakonitost obdelave

• Obdelava je zakonita v kolikor je izpolnjen eden od naslednjih 
pogojev. Za planinska društva prideta v poštev predvsem prva dva:

• osebna privolitev posameznika za obdelavo njegovih podatkov,
• obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena

stranka je posameznik – po mnenju Informacijskega pooblaščenca 
RS se kot „pogodbeno razmerje“ smatra tudi članstvo v društvu.

• obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za 
upravljavca;

• obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

• obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri 
izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

• obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si 
prizadeva upravljavec ali tretja oseba.



Privolitev

• privolitev mora biti :
– konkretna, informirana in razumljiva izjava 
(jasna navedba za katere namene se bodo podatki obdelovali)
– nedvoumno pritrdilno dejanje
(posameznik obkroži/obkljuka izjavo, izjava ni avtomatsko vključena v 
tekst …)
– dokazljiva 
(pisni ali elektronski obrazec)

• Pristopna izjava za planinska društva v okviru Naveze te pogoje že 
izpolnjuje, s članarino 2019 pa bo tudi dodatno dopolnjena. 

Članom, ki so pristopno izjavo že podpisali, za osnovno obdelavo 
podatkov, ne bo potrebno ponovno podpisovati.



Evidenca članstva

• Evidenco članov z osnovnimi osebnimi podatki smo do 
sedaj zbirali na podlagi osebne privolitve, ki je bila 
vključena na pristopno izjavo člana. 

• Uredba predvideva, da se osebni podatki članov društva, ki 
so potrebni za izvajanje članskih pravic in obveznosti, 
obdelujejo že na podlagi samega članstva v društvu, tako da 
dodatno soglasje ni več potrebno.

• Torej vodenje seznama imena, naslova, rojstnega datuma in 
kontaktnih podatkov. Ti podatki se torej lahko uporabljajo 
neposredno za namene članskih pravic in obveznosti 
(obveščanje o društvenih aktivnostih, dogodkih, člansko 
zavarovanje, zagotavljanje članskih popustov, naročilo 
članske izkaznice). 



E-novice

Kot že navedeno, obveščanje aktualnih članov o neposrednih društvenih aktivnostih ni 
sporno in za to ne potrebujete izrecnega soglasja. V kolikor pa želite imeti širšo listo e-
naslovov, s katerimi bi obveščali krajane in druge nečlane o vaših aktivnostih, morate 
za to pridobiti njihovo soglasje, ki mora miti jasno, konkretno, razumljivo, prostovoljno 
in dokazljivo (npr. pisna izjava, izpolnitev spletnega obrazca, ki zajema privolitev 
posameznika).

• Primer privolitve za pošiljanje e-novic
Planinsko društvo A zbira in uporablja elektronske naslove posameznikov za pošiljanje 
obvestil o dogodkih in aktivnosti društva. Obvestila pošilja maksimalno 4x mesečno. 
Podatki se hranijo do preklica. Posameznik se lahko od prejemanja kadarkoli odjavi s 
povratnim sporočilom. Od prejemanja obvestil se lahko kadar koli odjavite. To storite s 
klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali s povratno pošto z zahtevo za 
prenehanje pošiljanja.

□ Dovoljujem uporabo elektronskega naslova za potrebe obveščanja o aktivnostih in 
dogodkih planinskega društva A. 



Primer e-pošte obstoječim prejemnikom obvestil, za 
katere nimamo dokumentiranih privolitev …

Spoštovani,
preden vas povabimo na sobotni izlet, vas 
obveščamo, da v skladu z novo Uredbo o varovanju 
osebnih podatkov osvežujemo seznam prejemnikov 
obvestil PD AB. O aktivnostih bomo preko e-pošte 
še naprej obveščali člane društva in tiste, ki boste to 
izrecno želeli. Od prejemanja se lahko kadarkoli 
odjavite.
Za potrditev nadaljnjega prejemanja obvestil 
odgovorite na ta mail z besedo DA.
Hvala. V nasprotnem primeru pa vam še naprej 
želimo veliko lepih planinskih doživetij.



Objava fotografij članov

• Za objavo fotografij članov na spletni strani/socialnih 
medijih je potrebna privolitev. (do sedaj s tem ni bilo problemov na 
društveni ravni, kljub temu predlagamo vsaj postopno ustrezne prilagoditve. 
Še posebej pri aktivnostih z mladimi.)

• Izjema so javni dogodki/javne prireditve (npr. množični 
pohod…)

• Primer privolitve na planinskem taboru/planinskem 
krožku:

□ Dovoljujem uporabo fotografij na društveni strani, na 
društvenih socialnih medijih in v društvenem glasilu.



Seznam udeležencev

• Za vodenje seznama udeležencev izleta/vadbe 
športnega plezanja ne potrebujemo posebne 
privolitve. 

• Podatke lahko hranimo 5 let.



Društveni pravilnik o varovanju 
osebnih podatkov

• Posebnega pravilnika o varovanju osebnih 
podatkov uredba ne zahteva. 

• Glede pravilnika je treba poudariti, da naj bo ta 
prilagojen potrebam društva.

• Ključno je, da je določeno kdo v društvu lahko 
dostopa do podatkov, kje se podatki hranijo, kako 
so zavarovani (geslo, zaklenjena pisarna) ipd. 

• Vzorec pravilnika je objavljen na spletni strani 
Informacijskega pooblaščenca RS.

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pravilniki/Pravilnik_o_postopkih_in_ukrepih_za_zavarovanje_osebnih_podatkov_1_.pdf


Vprašanja

• Vprašanja lahko posredujete na info@pzs.si ali 
damjan.omerzu@pzs.si

• Vprašanja, zanimiva za širši krog, bomo zbirali 
in objavili na spletni strani www.pzs.si

mailto:info@pzs.si
mailto:damjan.omerzu@pzs.si


RAZVID IZOBRAŽENIH IN STROKOVNO 
USPOSOBLJENIH DELAVCEV V ŠPORTU

• Uvedel ga je nov Zakon o športu
• Potreben je vpis v razvid, ki ga mora urediti vsak posameznik

• Obrazec in priloge se pošlje na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma mail: gp.mizs@gov.si

• PRILOGE:
– listino o doseženi splošni izobrazbi (npr. zaključno spričevalo srednje šole, 

diplomo), saj za strokovno usposobljenega velja, da ima najmanj srednjo 
poklicno izobrazbo.

– diplomo o usposobljenosti v naziv strokovno usposobljenega delavca v športu.

• Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s 
starim zakonom o športu (v našem primeru so to Varuhi gorske narave, 
Mentorji planinskih skupin, Vaditelj športnega plezanja, Markacist) izpolnjuje 
pogojev za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih 
delavcev v športu le za določen čas – to je do 24. 6. 2020. Usposobljenost 
druge in tretje stopnje v skladu z starim zakonom se preštevilči v prvo in 
drugo stopnjo.

mailto:gp.mizs@gov.si




Vpis registriranih športnikov v 
evidenco

Informacijo kako se bo v naslednjem letu pridobivalo podatke o število registriranih športnikov, 
kar bo nato osnova za financiranje PZS na državnem nivoju, na lokalnem nivoju pa financiranje 
društev in klubov. Predlagamo, da motivirate društva in klube, da bodo zelo resno pristopili k 
evidentiranju tekmovalcev.

v 32. členu Zakona o športu je navedeno:

• (1) Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, 
ki je včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-POK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju 
uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih 
športnikov.

• (2) Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne 
mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih 
panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši 
od 18 let.

Torej samo tisti, ki so vključeni v uradni tekmovalni sistem. Vodniki, mentorji in markacisti ne 
morejo biti registrirani športniki, tekmovalci na planinskih orientacijskih tekmovanjih pa tudi niso, 
saj naša tekmovanja niso vključena med uradne tekmovalne sisteme. 


