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11/02-06-2016

Upravni odbor PZS na podlagi določbe točke r prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, potrjuje prodajo parcele št. 635 k.o.

Savica pod pogojem, da je prodajna cena enaka ali višja, kot je vrednost parcele po cenitvi GURS in da kupec plača vse

stroške prenosa lastništva zemljišča ter pooblašča generalnega sekretarja PZS za pogajanje glede cene in predsednika PZS

za sklenitev prodajne pogodbe. 

V IZVAJANJU

8/17-11-2016

Upravni odbor PZS zadolži Odbora za članstvo, da opravi prvo razpravo o primernosti vsebinskih pogojev za včlanjevanje

društev v Planinsko zvezo Slovenije in pripravi izhodišča za nadaljnjo razpravo.
V IZVAJANJU

21/16-03-2017

Upravni odbor PZS predlaga skupščini PZS, da sprejme sklep: Skupščina PZS soglaša s neodplačnim prenosom 9/10 

lastnine na zavetišču  GRS na Golteh, parc. št. 912/41 k.o. Radegunda, na Gorsko reševalno službo postaja Celje – društvo 

in pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe.

V IZVAJANJU

22/16-03-2017

UO PZS podpira nadaljnjo razpravo o pridobivanju oz. zagotavljanju novih virov sredstev za izvajanje programa dela

planinske organizacije, zato poziva vse MDO PD, da opravijo splošno razpravo o tej tematiki in pripravijo predloge, ki jih

predsedniki MDO PD predstavijo na jesenski seji UO PZS. Na podlagi prejetih predlogov in opravljene razprave UO PZS

imenuje delovno skupino in sprejme izhodišča za njeno delo. Delovna skupina pripravi analizo prejetih predlogov s strani

MDO PD vključno z idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti in priložnost za

analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske infrastrukture« ter za drugo razpravo na sejah

MDO PD pripravi podrobneje predstavljene predloge za pridobivanje oz. zagotavljanje novih virov sredstev za izvajanje

planinskih dejavnosti. Delovna skupina rezultate druge razprave po MDO PD predstavi UO PZS.

V IZVAJANJU

3/11-04-2017

Upravni odbor PZS potrjuje prenos ustanoviteljskih pravic v Skladu Okrešelj na Gorsko reševalno zvezo Slovenije in 

pooblašča predsednika za podpis ustreznega dogovora.
V IZVAJANJU

7/11-04-2017

Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za javno razpravo o morebitnih spremembah v sistemu planinske članarine za novo

triletno obdobje. Javna razprava poteka do 22.5.2017, poročilo iz javne razprave pa se skupaj z morebitnimi osnutki

sprememb za I. obravnavo predstavi na naslednji seji UO PZS.

DA

1/08-06-2017 Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 16. seje UO PZS, z dopolnjeno podtočko 6d. DA

2/08-06-2017

Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 15. seje, z dne 11. 04. 2017, z naslednjimi dopolnitvami v točki 10 - 3. odstavek, točki

3 popravek v razpravi, točki 5 popravek v razpravi, točki 7 popravek v razpravi in točki 14 – popravek letnice.
DA

Upravni odbor sprejema predvidene termine osrednjih aktivnosti PZS v letu 2018:

-          Skupščina 2018 - 21. 4. 2018 

-          Dan Slovenskih planinskih doživetij - 16. 6. 2018

-          Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS - 1 .12. 2018

4/08-06-2017

Upravni odbor PZS, na podlagi sklepa Skupščine PZS 2016, potrjuje rebalans proračuna PZS za leto 2017 v predlagani 

obliki.
DA

5/08-06-2017

Upravni odbor PZS, na podlagi r) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, potrjuje brezplačni prenos stavbišča *111/1

k.o. Podveža na Občino Luče in pooblašča predsednika PZS, da podpiše pogodbo. Zemljišče se prenaša izključno za namen

pašništva, namembnost zemljišča se ne sme spremeniti,  PZS pa na zemljišču ohrani predkupno pravico.

V IZVAJANJU

6/08-06-2017

Upravni odbor PZS, na podlagi r) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na podlagi 14. člena Zakona o Skladu

kmetijskih zemljišč in gozdov, potrjuje podpis pogodbe o prenosu zemljišča 242/2 k.o. Zabava na Sklad kmetijskih zemljišč.
NE

7/08-06-2017

Upravni odbor PZS daje soglasje za zamenjavo parcele 914/2 k.o. Radegunda z novo odmerjeno parcelo okoli Mozirske

koče na Golteh, v razmerju 1:1.
V IZVAJANJU

8/08-06-2017

Upravni odbor PZS spreminja sklep št. 12/21-01-2016 z 8. seje UO PZS, ki se nanaša na Ribniško kočo in na predlog PD

Paloma Sladki vrh pristane na sodelovanje v mediaciji s katero si prizadevamo, da koča z funkcionalnimi zemljišči ostane v

planinski lasti, v okviru mediacije pa sledimo odločitvi PD Paloma Sladki vrh.

DA

9/08-06-2017

UO PZS se strinja s predlaganim nakupom poslovnih prostorov in pripadajočih parkirišč na naslovu Ob železnici 30a,

Ljubljana in pooblašča predsedstvo za nadaljnja pogajanja, oddajo zavezujoče ponudbe in sklenitev posla. 
V IZVAJANJU

10/08-06-2017

UO PZS na podlagi točke i) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS določa poslovni naslov PZS na Ob železnici 30a,

Ljubljana, pod pogojem, da je nakup predstavljenih prostorov realiziran.
V IZVAJANJU

Na podlagi Programskih smernic PZS 2014-2018, programa dela PZS za leto 2017 in na podlagi sklepa 11. seje UO PZS je

predsedstvo PZS sprejelo stališča glede predloga za ustanovitev Evropske planinske organizacije (EUMA) in Upravni odbor

PZS s temi stališči soglaša:

•       PZS podpira ustanovitev EUMA in se bo pridružila ustanovnim članicam te organizacije,

•       PZS zagovarja naslednje glavne namene delovanja EUMA: 

–      reprezentativna evropska organizacija za področje planinstva,

–      zagovarjati prost dostop do gora z upoštevanjem omejitev glede varovanja gorske narave in varnosti v gorah,

–      spodbujati prostovoljnost delovanja v planinskih organizacijah,

–     koordiniranje razprave in sprejemanje skupnih stališč do predlogov dokumentov in standardov EU s področij

delovanja planinskih organizacij (razen področij tekmovalnih športov, kjer interese zastopajo posamezne mednarodne

športne federacije),

–      sodelovanje pri kandidiranju za sredstva iz EU skladov za izvajanje planinskih projektov na evropski ravni ter

–      izmenjevanje primerov dobre prakse in spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi planinskimi zvezami.                 

PZS predlaga, da bi za posamezna vsebinska področja (varstvo gorske narave, koče, poti, usposabljanja, varnost in

preventiva ipd.) v EUMA ustanovili komisije, ki bi bile sestavljene iz strokovnjakov nacionalnih članic in bi iz svojega

področja delovanja: 

–     pripravljale predloge stališč EUMA do predlogov dokumentov EU s področja gora in področij delovanja planinskih

organizacij

–      pripravljale predloge skupnih projektov in dokumentov

3/08-06-2017

DA

DA
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–      iskale primere dobre prakse na posameznih področjih delovanja in skrbele za promocijo teh primerov med članicami

–      spodbujala sodelovanje članic na določen področju

12/08-06-2017

Upravni odbor PZS soglaša, da PZS delovni skupini za ustanovitev EUMA ter ustanovni skupščini EUMA predlaga, da bi bila

pisarna te nove evropske planinske organizacije v Sloveniji in v skladu z možnostmi v novih poslovnih prostorih PZS nudi

EUMA možnost brezplačne uporabe ene manjše pisarne in brezplačne souporabe skupnih prostorov za obdobje 5 let. 

DA

13/08-06-2017

Upravni odbor PZS na predlog skupščine Balkanske planinske organizacije (BMU) 2017, potrjuje kandidaturo Bojana

Rotovnika za člana predsedstva oz. člana izvršnega organa nove Evropske planinske organizacije (EUMA).
DA

14/08-06-2017

Upravni odbor PZS soglaša, da PZS s posredovanjem pisnih predlogov in v okviru udeležbe na sestankih vseh mednarodnih

organizacij, katerih član je, spodbuja mednarodne planinske organizacije, da sodelujejo in se povezujejo na vsebinsko

sorodnih področjih, da se na ta način doseže večja racionalnost in uspešnost dela organov mednarodnih planinskih

organizacij. 

DA

15/08-06-2017

Upravni odbor PZS daje, na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, soglasje k Pravilniku Komisije za

planinske poti, ki ga je Zbor markacistov sprejel 21. 4. 2017.
DA

16/08-06-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo

Goričko Tromeja odpre in je skrbnik novih odsekov planinske poti: »Pöžornov mlin-Križpotje«, »Rogašovci-Križpotje-

Koča«, »Haminov-Koča« in se nove odseke planinske poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri

označitvi mora Planinsko društvo Goričko Tromeja upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi

prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom. 

DA

17/08-06-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo

Podpeč-Preserje odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti »Krožna pot Radovna–Vrh Debelega hriba–Strmica-Radna«

in planinskih poti, ki se na to pot navezujejo: »Draževnik-Gradišče-Strmica«; »Gorjanc-Kamenščica«; »Podsmreka-

Gradišče«; »povezovalna pot Brzovški hrib-Kamnišca« in se da vnesejo v evidenco planinskih poti Planinske zveze

Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Podpeč-Preserje upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po

vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.

DA

18/08-06-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo

RTV odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti »Tivolski grad-Rožnik-Mostec« in se novo planinsko pot vnese v

evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo RTV upoštevati določbe Zakona o

planinskih poteh. 

DA

Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.

19/08-06-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo

Solčava odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti »Strevc-Avstrijska meja« in se novo planinsko pot vnese v evidenco

planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Solčava upoštevati določbe Zakona o

planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.

DA

20/08-06-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo

Grmada Celje opusti odsek planinske poti »Grmada Jceljska koča V«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih

poti Planinske zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Grmada Celje upoštevati določbe

Zakona o planinskih poteh.

DA

21/08-06-2017 UO PZS zadolži KPP, da do 10. 9. 2017 pripravi čistopis seznama planinskih obhodnic. V IZVAJANJU

22/08-06-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da se obhodnici

Razširjena slovenska planinska pot doda novo točko Pekel pri Borovnici 337 m, PD Borovnica in namesto točke obhodnice

Razširjena slovenska planinske poti Cerk, PD Kočevje, vnese točko Koča pri Jelenovem studencu, PD Kočevje.

DA

23/08-06-2017

Upravni odbor PZS na predlog Komisije za planinske poti daje soglasje k spremembam in dopolnitvam katastra planinskih

poti na stanje junij 2017, z vključenimi na seji predstavljenimi spremembami. Čistopis se objavi brez podatkov o

obhodnicah.

DA

24/08-06-2017

Upravni odbor na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k sestavi IO KŠP v mandatu 2017 – 

2021: načelnik Aleš Pirc (PD Rašica) in člani Lorin Möscha (ŠPD Korenjak), Jernej Peterlin (Društvo Prosti čas Šmartno), Jurij 

Golob (PD Rašica), Janez Hafner (PD Tržič) in Urban Primožič (PK Škofja Loka).

DA

11/08-06-2017



 
 

Z A P I S N I K 
 
16. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 8. junija  2017, ob 16.30 
uri, v sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Bojan Rotovnik. 
Podpredsedniki: Tone Jesenko in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO: Brigita Čeh, Milena Brešan, Slavica Tovšak, Jožef Bobovnik  in Danilo Škerbinek. 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD:  Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Franc Slokan (MDO PD 
Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Marjan Kobav 
(namestnik MDO PD Kamniško Bistriškega območja, Ernest Gradišar (namestnik MDO PD Ljubljane), 
Alenka Mrak (namestnica MDO PD Notranjske), Aldo Zubin (namestnik MDO Primorsko – Notranjskih 
PD), Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine) in Marjeta Bricl (namestnica MDO PD 
Zasavja). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno 
kolesarstvo), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti) 
Predsednik nadzornega odbora:  
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi). 
Opravičeno odsotni: Miro Eržen (podpredsednik PZS), Marija Štremfelj (voljeni član UO), Štefan 
Keber (voljeni član UO), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe), Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), 
Manja Rajh (Savinjski MDO PD) in Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika). 
 
Uvodoma sta dobrodošlico zaželela župan Občine Litija Franci Rokavec in podpredsednik PZS Roman 
Ponebšek, ki je tudi podpredsednik PD Litija. Na začetku seje je bilo prisotnih 18 članov UO PZS z 
glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 78,3 % sklepčnost.  
 
Bojan Rotovnik je povedal, da se pri 6. točki dnevnega reda doda podtočka Ribniška koča na Pohorju. 
Pod točko 14. sta svoja vprašanja najavila Jurček Nowakk glede obeležitve 60. letnice vodništva, 
Danilo Škerbinek glede skupščine ter Zakona o športu, pod točko 15. Matej Planko glede sklada 
Obnove slovenskih plezališč ter Miro Mlinar z najavo priznanja PD Cerknica za udeležitev na čistilni 
akciji.           
SKLEP 1/08-06-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 16. seje UO PZS, z 
dopolnjeno podtočko 6d.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

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

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

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

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

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

 
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 15. seje UO PZS 

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

Bojan Rotovnik se je zahvalil Mileni Brešan za vodenje skupščine ter povzel, da so bili vsi sklepi 
skupščine soglasno sprejeti. Razprava je potekala pri točki o novih prostorih PZS. Zapisnik je bil poslan 
vsem članom UO PZS. 
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek je podal pripombo na predolg kulturni program, ter da bi morali na 
skupščini podeljevati priznanja dolgoletnim zaslužnim članom. Današnji uspehi PZS so tlakovani z 
delom številnih marljivih planinskih delavcev, še posebej nekdanjih predsednikov in podpredsednikov 
PZS in drugih oseb z najvišjimi priznanji PZS. Sprašuje, zakaj se je prenehalo vabiti te osebe na 
skupščino?  Predsednik Rotovnik je dejal, da je bil kulturni program primeren, saj se s tem predstavi 
gostujoči kraj. Za podelitve priznanj je temu namenjen dogodek Najvišja priznanja PZS, saj je 
neprimerno, da se mešajo svečani dogodki in dogodki namenjeni funkcionarjem. Naslednja skupščina 
bo pripravljena po istem konceptu, za v bodoče pa bo o tem odločalo naslednje vodstvo.  
 
Ad. 3. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS: 
• Organizirali smo novinarsko konferenco pred začetkom tekmovalne sezone v športnem 

plezanju in predstavili projekt #SlovenijaPleza za popularizacijo nove olimpijske discipline. 
• Skupaj s partnerji in Cipro Slovenija smo sodelovali pri izdaji knjižice Vozni redi v Alpah 2017 

in brošure Zapeljan v gore. 
• Organizirali smo redno letno skupščino PZS v Ajdovščini. 
• Organizirali smo SPOT 2017 na območju Haloz z zaključkom v Žetalah. 
• Organizirano je bilo državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol v športnem plezanju. 
• Na azijski turneji je naša reprezentanca na treh tekmah svetovnega pokala v balvanskem 

plezanju dosegla dve zmagi in 2. mesto (Janja Garnbret) ter 3. mesto (Jernej Kruder). 
• Sodelovali smo na 1. mednarodnem tekmovanju Triglav The Rock Ljubljana.  
• Sodelovali smo na 22. slovenskih dnevih knjige v Ljubljani in na 4. mednarodnem sejmu 

NATURO v Gornji Radgoni. 
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• Organizirali smo se tradicionalnega srečanje vodstev HPS in PZS, ki je tokrat bilo na Sviščakih. 
• Udeležili smo se redne skupščine BMU, ki je bila tokrat v Konjicu v Črni gori. 
• Izvedli smo spletno anketo za planinska društva. 
• Objavili smo razpise s področja planinskega gospodarstva: koriščenje helikopterskih prevozov 

za ekološko sanacijo planinskih koč, svetovalno pisarno, pridobitev certifikatov Družinam 
prijazna koča in Okolju prijazna koča.  

• Objavili smo razpis za sofinanciranje planinskih taborov in za brezplačni prevoz opreme v 
tabor. 

• Tudi letos je mogoče od 1. 6. do 30. 9. 2017 na Petrolovih bencinskih servisih  kupiti  
članarino PZS. 

• Licenčna usposabljanja za vodnike so v glavnem zaključena. Druga usposabljanja so v polnem 
teku. 

• Začeli sta se akciji Gremo v hribe in Očistimo naše gore, pri katerih sodeluje tudi PZS. 
• Izvedli smo 2. seminar za oskrbnike planinskih koč, ki sta ga organizirala GK in Višja strokovna 

šola za gostinstvo in turizem Bled. 
• Izvedeni so bili zbori KA, KŠP in KPP.  

 
 
Ad. 4. Termin osrednjih aktivnosti PZS v letu 2018 

Tone Jesenko je prestavil termine osrednjih dogodkov v prihodnjem letu. 
SKLEP 3/08-06-2017: Upravni odbor sprejema predvidene termine osrednjih aktivnosti PZS v letu 
2018: 

- Skupščina 2018 - 21. 4. 2018  
- Dan Slovenskih planinskih doživetij - 16. 6. 2018 
- Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS - 1 .12. 2018 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 5. Rebalans proračuna PZS za leto 2017  

Urša Mali je povedala, da smo na osnovi prejetih odločb in pogodb za sofinanciranje naših 
programov za letošnje leto pripravili rebalans podrobnega finančnega načrta. Oba glavna financerja 
(Fundacija za šport in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), sta nam v skupni vrednosti 
namenila več sredstev kot smo jih predvideli v načrtu (največje povečanje je bilo za športno plezanje, 
ki je postalo olimpijski šport), so pa sredstva drugače porazdeljena po programih. Načrtovali smo 
namreč, da bomo pri Fundaciji dobili tudi sredstva za smerne table, a vloga ni bila odobrena. 
Posledica tega je manjša vrednost namenjenih sredstev skladu za planinske poti. Prihodki iz lastne 
dejavnosti so v skupni vrednosti manjši od načrtovanih v finančnem načrtu. Vzrok za to je predvsem 
odpoved določenih tečajev in licenčnih izpopolnjevanj za planinske vodnike.    
V zadnjem stolpcu med prihodki je v primerjavi z načrtom velika razlika. Ta je predvsem posledica 
zavedene kupnine za poslovno stavbo PZS. Omeniti pa je treba, da imamo odobrene tri nove 
projekte: Ekosklad, Alpe Adria regija doživetij in sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost. 
Drugi prihodki (iz članarine, donacij, sponzorstev in Urada za mladino) se niso bistveno spremenili. Na 
podlagi načrtovanih prihodkov smo načrtovali vrednosti odhodkov po posameznih komisijah in 
stroškovnih mestih. Pri komisiji za alpinizem in komisiji za športno plezanje smo zaradi zagotovitve 
lažjega poročanja o porabi odobrenih sredstev dopolnili strukturo stroškovnih mest. Prav tako smo 
odprli novo stroškovno mesto za vse stroške in prihodke, ki so že in bodo še nastali zaradi prodaje 
zdajšnjega poslovnega prostora in načrtovane selitve. V rebalansu je prikazan denarni tok, v letnem 
poročilu za letošnje leto pa bodo dogodki obravnavani v skladu z računovodskimi standardi.  
RAZPRAVA: France Benedik je povedal, da so se sredstva zmanjšala pri postavki za podpis skrbniških 
pogodb za poti. Bojan Rotovnik mu je pojasnil, da FŠO ni dodelila sredstev za razpis za smerne table, 
se bodo pa sredstva razdelila iz razpisa za SPP in razširjeno SPP, ki pa bodo zajela večino poti. Prav 
tako so še vedno za ta namen rezervirana sredstva v višini 20.000 eur. Danilo Škerbinek je pohvalil 
dodelan finančni plan. Izpostavil je zmanjšana sredstva mladinske komisije ter manjkajočo postavko 
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za srečanje treh dežel. Predlagal je tudi, da se Planinski vestnik pakira v vrečke iz recikliranega 
materiala, ki so okolju prijazne in razgradljive. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da so bila sredstva 
mladinske komisije v preteklosti nižja, a so se v zadnjih letih povečala zaradi pridobitve statusa MK 
kot mladinske organizacije (sredstva Urada za mladino). Pri manjših sredstvih za MK je tudi vpliv 
postavke za taborni prostor Mlačca, ki je sedaj samostojna postavka. Glede srečanja treh dežel še 
vedno veljajo sprejeti sklepi iz  seje UO PZS na Arehu, kjer se je PZS umaknila iz regionalnega 
sodelovanja kot organizacija, se je pa sodelovanje prestavilo na MDO PD, ki lahko iz lastnih sredstev 
sofinancirajo to srečanje, predsedstvo PZS pa v primeru srečanja v Sloveniji tudi odobri kritje vsaj 
dela stroškov srečanja  . 
SKLEP 4/08-06-2017: Upravni odbor PZS, na podlagi sklepa Skupščine PZS 2016, potrjuje rebalans 
proračuna PZS za leto 2017 v predlagani obliki. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6. Planinsko gospodarstvo: 

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

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

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

d. Ribniška koča na Pohorju  
Matej Planko je je povzel, da je Sklad kmetijskih zemljišč pred letom poslal dopis z zahtevo za prenos 
Ribniške koče in vseh pripadajočih parcel. Ker se PZS s tem ni strinjala, je sklad proti PZS vložil tožbo, 
na katero je PZS poslala odgovor. S strani okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu smo prejeli predlog za 
mediacijo. PZS je le 10 % lastnik teh parcel, 90 % pa ima v lasti PD Paloma Sladki vrh. Država zaenkrat 
toži le PZS, ne pa tudi PD. Po sprejetem sklepu iz leta 2012 sledimo odločitvam PD. PD se s mediacijo 
strinja, znotraj mediacije pa je možnih več rešitev. Damjan Omerzu je povedal, da nam sodna praksa 
ni naklonjena, zato je v izogib nasprotni tožbi, smiseln pristop k mediaciji.   
RAZPRAVA: Mirko Tovšak je povedal, da niso vse parcele okoli kmetijsko zemljišče ter, da sigurno želi 
Sklad kmetijskih zemljišč parcele prodati naprej. Danilo Škerbinek je mnenja, da je potrebno 
zagovarjati tudi okoliške parcele, ki so prav tako funkcionalne. Aldo Zubin je povedal, da je potrebno 
podpreti odločitev PD. 
SKLEP 8/08-06-2017: Upravni odbor PZS spreminja sklep št.  12/21-01-2016 z 8. seje UO PZS, ki se 
nanaša na Ribniško kočo in na predlog PD Paloma Sladki vrh pristane na sodelovanje v mediaciji s 
katero si prizadevamo, da koča z funkcionalnimi zemljišči ostane v planinski lasti, v okviru 
mediacije pa sledimo odločitvi PD Paloma Sladki vrh. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 Ad. 7. Poslovni prostori PZS 

Matej Planko je povedal, da je hiša na Dvorakovi 9 prodana, kupnina je že nakazana. Vsi stroški 
povezani s prodajo in nakupom prostorov se vodijo na posebnem stroškovnem mestu. Opravljen je 
bil ogled 16 prostorov, hiš oz. zemljišč. Našim zahtevam sta ustrezala dva objekta, najprimernejši pa 
so prostori v velikosti 333,13 m2 + 20,18 m2 na obrobju BTC-ja v Ljubljani v neposredni bližini 
trgovine Bauhaus. Objekt je sedaj v lasti HETA Asset Resolution. Objekt je bil v celoti obnovljen leta 
2009 in si ga je ogledalo vodstvo PZS. Vsekakor bi bilo potrebno nekaj vložiti v manjša obnovitvena 
dela. Prostori se nahajajo v II. nadstropju, imajo ustrezno urejen dostop za invalide. Objekt ima dobro 
dostopnost z avtomobilom in javnim prevozom. Dovolj lastniških parkirišč in možnost souporabe 
dodatnih parkirišč v popoldanskem času. Poslovni prostor je v urejeni stavbi. Dobro vzdrževani 
prostori z vgrajenimi kvalitetnimi materiali. Svetli dovolj veliki prostori s sejno sobo. Izpostavil je 
nekaj dejstev: celotno drugo nadstropje je bilo zasnovano kot enovita poslovna enota, sedaj bi jo naj 
delili na dva dela, potrebno bo predelati instalacije in zagotoviti dvojna odjemna mesta, to pomeni 
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nekaj stroškov. Požarni prehod je preko druge enote, skupna je soba za računalniški strežnik. V 
neposredni bližini stavbe je podjetje Fragmat. Naročeno že imamo pravni pregled dokumentacije o 
nepremičnini. Delno poročilo že imamo, potrebujemo še dodatna pojasnila. Strokovnjak gradbene 
stroke si je objekt že ogledal in podal mnenje v katerem ne predvideva posebnih posegov v bližnji 
prihodnosti.  Ugodna cena. Oglaševana cena: 1134,6 €/m2 za prostore in 5368 €/ parkirno mesto. 
 
RAZPRAVA: Ernest Gradišar je vprašal, kakšni so fiksni mesečni stroški upravljanja. Matej Planko mu 
je odgovoril, da so stroški upravljanje za celotno etažo cca. 600 eur. Jože Rovan je pohvalil lokacijo, 
pogreša le skladiščni prostor. Matej Planko mu je odgovoril, da se bo v bližini iskal skladiščni prostor. 
Danilo Škerbinek je imel vprašanja glede stanja objekta. Rudi E. Skobe je povprašal po energetski 
izkaznici. Matej Planko mu je odgovoril, da je razred C, spodnji del. Slavici Tovšak se zdijo prostori 
zelo primerni za delo strokovne službe.  
SKLEP 9/08-06-2017: UO PZS se strinja s predlaganim nakupom poslovnih prostorov in pripadajočih 
parkirišč na naslovu Ob železnici 30a, Ljubljana in pooblašča predsedstvo za nadaljnja pogajanja, 
oddajo zavezujoče ponudbe in sklenitev posla.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 10/08-06-2017: UO PZS na podlagi točke i) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS določa 
poslovni naslov PZS na Ob železnici 30a, Ljubljana, pod pogojem, da je nakup predstavljenih 
prostorov realiziran. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sledil je 20 minutni odmor. Po odmoru je bilo prisotnih 17 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar 
pomeni 73,9 % sklepčnost. 
 
Ad. 8. Mednarodno sodelovanje PZS   

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

• PZS podpira ustanovitev EUMA in se bo pridružila ustanovnim članicam te organizacije, 
• PZS zagovarja naslednje glavne namene delovanja EUMA:  

– reprezentativna evropska organizacija za področje planinstva, 
– zagovarjati prost dostop do gora z upoštevanjem omejitev glede varovanja gorske 

narave in varnosti v gorah, 
– spodbujati prostovoljnost delovanja v planinskih organizacijah, 
– koordiniranje razprave in sprejemanje skupnih stališč do predlogov dokumentov in 

standardov EU s področij delovanja planinskih organizacij (razen področij 
tekmovalnih športov, kjer interese zastopajo posamezne mednarodne športne 
federacije), 

– sodelovanje pri kandidiranju za sredstva iz EU skladov za izvajanje planinskih 
projektov na evropski ravni ter 

– izmenjevanje primerov dobre prakse in spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi 
planinskimi zvezami.                  



 
 

16. seja UO PZS 8. 6. 2017  Stran 7 od 10 

 

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

– pripravljale predloge stališč EUMA do predlogov dokumentov EU s področja gora in 
področij delovanja planinskih organizacij 

– pripravljale predloge skupnih projektov in dokumentov 
– iskale primere dobre prakse na posameznih področjih delovanja in skrbele za 

promocijo teh primerov med članicami 
– spodbujala sodelovanje članic na določen področju 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 12/08-06-2017: Upravni odbor PZS soglaša, da PZS delovni skupini za ustanovitev EUMA ter 
ustanovni skupščini EUMA predlaga, da bi bila pisarna te nove evropske planinske organizacije v 
Sloveniji in v skladu z možnostmi v novih poslovnih prostorih PZS nudi EUMA možnost brezplačne 
uporabe ene manjše pisarne in brezplačne souporabe skupnih prostorov za obdobje 5 let.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 13/08-06-2017:  Upravni odbor PZS na predlog skupščine Balkanske planinske organizacije 
(BMU) 2017, potrjuje kandidaturo Bojana Rotovnika za člana predsedstva oz. člana izvršnega 
organa nove Evropske planinske organizacije (EUMA). 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 14/08-06-2017: Upravni odbor PZS soglaša, da PZS s posredovanjem pisnih predlogov in v 
okviru udeležbe na sestankih vseh mednarodnih organizacij, katerih član je, spodbuja mednarodne 
planinske organizacije, da sodelujejo in se povezujejo na vsebinsko sorodnih področjih, da se na ta 
način doseže večja racionalnost in uspešnost dela organov mednarodnih planinskih organizacij.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Bojan Rotovnik je dodal, da bo na naslednji seji UO PZS ponovno točka mednarodna dejavnost PZS, 
kjer bomo imeli že poročilo iz skupščine CAA in ustanovne skupščine EUMA, pripravili pa se bomo 
tudi na skupščino UIAA.  
 
Ad. 9. Področje dela KPP  

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

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

c. Potrditev Katastra planinskih poti – verzija junij 2017 
Igor Mlakar je podaj uvodno predstavitev sprememb.  
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SKLEP 16/08-06-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Goričko Tromeja odpre in je skrbnik novih odsekov 
planinske poti: »Pöžornov mlin-Križpotje«, »Rogašovci-Križpotje-Koča«, »Haminov-Koča« in se 
nove odseke planinske poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri 
označitvi mora Planinsko društvo Goričko Tromeja upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. 
Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim 
ministrstvom.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 17/08-06-2017:  UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Podpeč-Preserje odpre in je skrbnik nove lahke 
planinske poti »Krožna pot Radovna–Vrh Debelega hriba–Strmica-Radna« in planinskih poti, ki se 
na to pot navezujejo: »Draževnik-Gradišče-Strmica«; »Gorjanc-Kamenščica«; »Podsmreka-
Gradišče«; »povezovalna pot Brzovški hrib-Kamnišca« in se da vnesejo v evidenco planinskih poti 
Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Podpeč-Preserje upoštevati 
določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS 
podatke v potrditev pristojnim ministrstvom. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 18/08-06-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo RTV odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti 
»Tivolski grad-Rožnik-Mostec« in se novo planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske 
zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo RTV upoštevati določbe Zakona o planinskih 
poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim 
ministrstvom. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
SKLEP 19/08-06-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Solčava odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti 
»Strevc-Avstrijska meja« in se novo planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze 
Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Solčava upoštevati določbe Zakona o planinskih 
poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim 
ministrstvom. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 20/08-06-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Grmada Celje opusti odsek planinske poti »Grmada 
Jceljska koča V«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. 
Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Grmada Celje upoštevati določbe Zakona o 
planinskih poteh. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Igor Mlakar je za konec še povedal, da je potrebno v prihodnje ustrezneje urediti prikaz planinskih 
poti na www.planinske-poti.si ter sistemsko urediti uradni seznam planinskih obhodnic. Predsednik je 
napovedal izvedbo ustreznih tehničnih rešitev glede prikaza planinskih poti na spletni strani in 
predlagal, da KPP do 10. 9. 2017 pripravi seznam obhodnic, da jih lahko UO potrdi že na naslednji seji. 
V primeru težav pri usklajevanju podatkov o obhodnicah z društvi se bodo po potrebi vključili tudi 
predsedniki MDO PD in/ali vodstvo PZS. 
 
 

http://www.planinske-poti.si/
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SKLEP 21/08-06-2017: UO PZS zadolži KPP, da do 10. 9. 2017 pripravi čistopis seznama planinskih 
obhodnic. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
SKLEP 22/08-06-2017:  UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da se obhodnici Razširjena slovenska planinska pot doda novo točko Pekel 
pri Borovnici 337 m, PD Borovnica in namesto točke obhodnice Razširjena slovenska planinske poti 
Cerk, PD Kočevje, vnese točko Koča pri Jelenovem studencu, PD Kočevje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 23/08-06-2017:  Upravni odbor PZS na predlog Komisije za planinske poti daje soglasje k 
spremembam in dopolnitvam katastra planinskih poti na stanje junij 2017, z vključenimi na seji 
predstavljenimi spremembami. Čistopis se objavi brez podatkov o obhodnicah. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 10. Informacija o javni razpravi o izhodiščih za članarino 2018 

Tone Jesenko je povedal, da pripomb na izhodišče o članarini ni bilo veliko. Pripombe so zajemale 
predvsem znižanje članarine, popust za dolgoletno članstvo, manj kategorij… Bojan Rotovnik je dodal, 
da smo želeli danes predstaviti rezultate spomladanske ankete za društva, vendar se je zaradi 
neodzivnosti društev rok za oddajo podaljšal do 12. 6. 2017. Pri tem je pozval MDO PD naj urgirajo pri 
svojih društvih k izpolnitvi ankete. Tone Jesenko je še povedal, da je bilo pozvanih 11 zavarovalnic k 
oddaji ponudb za zavarovanje, prejeli pa so 3 ponudbe.  
 
Ad. 11. Poročilo iz Zbora Komisije za športno plezanje in soglasje k novi sestavi IO KŠP 

Aleš Pirc je podal informacije iz zbora, ki je potekal konec aprila. Zbora se je zaradi volitev udeležilo 
36 predstavnikov, kar je visoka udeležba. Razprava na zboru je bila burna, saj je plezanje v porastu in 
je postal olimpijski šport. Posledica tega pa so tudi višja finančna sredstva. 
 
SKLEP 24/08-06-2017:  Upravni odbor na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, 
daje soglasje k sestavi IO KŠP v mandatu 2017 – 2021: načelnik Aleš Pirc (PD Rašica) in člani Lorin 
Möscha (ŠPD Korenjak), Jernej Peterlin (Društvo Prosti čas Šmartno), Jurij Golob (PD Rašica), Janez 
Hafner (PD Tržič) in Urban Primožič (PK Škofja Loka). 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 12. Poročilo iz Zbora Komisije za gorske športe 

Bojan Rotovnik je povedal, da je zbor potekal 14. 4. 2017 v Kamniku. Zapisnik zbora je bil podan v 
gradivu. 
  
Ad. 13. Poročilo iz Zbora Komisije za alpinizem 

Zapisnik zbora še ni potrjen, zato bo podan na naslednji seji UO PZS. 
 

Ad. 14. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora  

Jurček Nowakk je podal vprašanje kako bo letos VK in MK obeležil 60 letnico prvega izobraževanja za 
vodnike PZS. Jožef Bobovnik je odgovoril, da VK do sedaj ni načrtovala posebnih aktivnosti, da pa 
bodo pripravili  članek za PV ter obeležili ta jubilej na zboru vodnikov, ki bo novembra. Predlagal je, 
da se med aktivnostmi vodi tudi pomembne obletnice v PZS.  
Bojan Rotovnik je povedal, da bo Manji Rajh podan odgovor glede stroškov vodniških tečajev na 
naslednji seji UO PZS.  
Miro Eržen je podal pisni odgovor Miru Mlinarju glede parkiranja v Krmi. Gradivo je bilo razdeljeno na 
današnji seji UO.  
Danila Škerbinka je zanimalo, kaj nam predstavlja rezultat ankete preteklega leta za PZS. Po 
njegovem mnenju rezultati predstavljajo predvsem premalo tečajev in usposabljanj. Jožef Bobovnik 
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je dodal, da Danilo Škerbinek vedno poudarja odlična izobraževanja v tujini, pri nas pa se spopadamo 
s  premalo prijavami na tečaje. Društva so tista, ki morajo nekaj ukrenit glede izobraževanj in jih več 
prijavljati, ne PZS. Bojan Rotovnik je dodal, da bo v septembru potekala koordinacija z MDO PD in 
načelniki komisij, medtem pa naj se v MDO PD opravi razprava o alternativnih in novih virih 
financiranja ter o problematiki usposabljanj za posameznike. Na koordinacijo s predsedniki MDO PD 
bodo vabljeni tudi voljeni člani UO PZS. 
 
Ad. 15. Razno  

Alenka Mrak je povedala, da je PD Cerknica prejela priznanje za izvedeno čistilno akcijo. 
Matej Planko je najavil projekt OSP – obnova slovenskih plezališč, ki ga pripravljata KŠP in KA. S tem 
želijo ustanoviti Sklad za sofinanciranje obnove slovenskih plezališč in naj bi predvidoma zaživel 
prihodnji mesec. Ob tem bo nastal tudi kataster plezališč.  
Danilo Škerbinek je povedal, da zaradi novega Zakona o športu društva ne bodo imela več sredstev za 
financiranje usposabljanj. Posledično bo PZS ostala brez strokovnih kadrov, saj je že sedaj stanje 
kritično. Predlagal je, da se ta tema umesti na katero od točk naslednje seje UO. Bojan Rotovnik mu 
je povedal, da bo ta tema vsekakor na jesenskih posvetih za društva. 
 
Predsednik PZS je za konec povedal, da bo naslednja seja UO PZS predvidoma 28. 9. 2017.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.55. 

 

 
Zapisala: 
Saša Sitar, 
poslovna sekretarka PZS 
 
 
 
Matej Planko,          Bojan Rotovnik, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 



 
Zabeležka 

Koordinacije predsednikov MDO PD in vodstva PZS, 

ki je potekala 29. 08. 2017, ob 18:00 v sejni sobi PZS. 

Prisotni: Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Mirko Eržen (podpredsednik PZS), Rudolf E. Skobe (MDO 

PD Dolenjske in Bele krajine), Slavica Tovšak (MDO PD Podravja, voljeni član UO PZS), Maruška 

Lenarčič (MDO PD Primorske), Neva Šemrov (MDO PD Primorske), Jurček Nowakk (MDO Kamniško – 

Bistriškega PD), Marjeta Bricl (MDO PD Zasavja), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Franc Slokan 

(MDO PD Pomurja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), France Benedik (MDO PD Gorenjske),  Danilo 

Škerbinek (voljeni član UO PZS), Milena Brešan (voljeni član PZS), Matej Planko (strokovna služba 

PZS), Saša Sitar (strokovna služba PZS). 

Opravičeno odsotni: Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Manja Rajh (Savinjski MDO PD),  Miro 

Mlinar (MDO PD Notranjske), Roman Ponebšek (podpredsednik PZS), Tone Jesenko (podpredsednik), 

Štefan Keber (voljeni član PZS). 

Dnevni red: 

1. Splošne in aktualne informacije  

2. Analiza spomladanske ankete za PD  

3. Alternativni in novi viri financiranja društvene dejavnosti  

4. Usposabljanja za posameznike v društvih / MDO PD  

5. Članarina 2018  

6. Jesenski posveti za vodstva PD  

7. Razno 

 

 

1. Splošne in aktualne informacije  

Matej Planko je predstavil trenutno stanje članov v primerjavi z letom 2016. Trenutno je v Navezo 

vnesenih 54.660 članov. Članstvo se nekoliko zvišuje, še vedno pa je nekaj PD oz. PK, ki ne vnaša 

podatkov v Navezo, nekaj društev še sploh ni podalo zahtevka v vključitev v sistem Naveza. Seznam 

PD oz. PK, ki ne uporabljajo Naveze bodo predsedniki prejeli. Prav tako je okoli 70 društev in klubod, 

ki še nisi pooblastili PZS za prodajo članarine. Predsedniki MDO PD naj pozovejo društva, naj pošljejo 

na PZS pooblastilo za prodajo članarine.  

Pri razpisu Slovenija Planinari je na voljo 11.000 eur sredstev. Objavljen je bil razpis na katerega se je 

prijavili 9 društev. Na voljo je še nekaj finančnih sredstev zato se bo razpis podaljšal do 4. 9. 2017. Na 

razpis naj prijavilo aktivnosti, ki imajo širši oz. regijski značaj ter tista, kjer pri organizaciji sodeluje več 

društev.   

Prodajalec novih poslovnih prostorov je sprejel našo zavezujočo ponudbo. Sedaj smo v fazi  

usklajevanja pogodbe. Predvidena selitev je konec leta 2017. 

Bojan Rotovnik je posebej pozval predsednike MDO PD, da se pogovorijo z PD, ki so neaktivni. 

V razpravi je sodeloval Danilo Škerbinek. 

 



 
2. Analiza spomladanske ankete za PD  

Bojan Rotovnik je na kratko predstavil analizo spomladanske ankete, ki bo tudi javno objavljena, tako 

na spletni strani PZS, kot v Obvestilih PZS. Izvleček rezultatov ankete bo objavljen tudi v Letopisu 

2017.  

V razpravi so sodelovali Mirko Tovšak, Neva Šemrov in Rudi Skobe. 

 

 

3. Alternativni in novi viri financiranja društvene dejavnosti  

Bojan Rotovnik je povedal, da se na vseh področjih pojavlja zmanjševanje javnih sredstev. V sklopu 

MDO PD naj se opravi javno razpravo z PD, katere bi lahko bile dejavnosti, s katerimi bi društva lahko 

povečala prihodke. Poišče naj se tudi primere dobre prakse za pridobivanje sredstev, ki bi se lahko 

predstavili tudi drugim društvom. Do 8. 9. 2017 se bo pripravilo krajše gradivo, ki ga bodo MDO PD 

lahko uporabili za seje MDO PD. 

Sklep 14. Seje UO PZS z dne 16.6.2017: 

SKLEP 22/16-03-2017: UO PZS podpira nadaljnjo razpravo o pridobivanju oz. zagotavljanju novih virov 

sredstev za izvajanje programa dela planinske organizacije, zato poziva vse MDO PD, da opravijo 

splošno razpravo o tej tematiki in pripravijo predloge, ki jih predsedniki MDO PD predstavijo na 

jesenski seji UO PZS. Na podlagi prejetih predlogov in opravljene razprave UO PZS imenuje delovno 

skupino in sprejme izhodišča za njeno delo. Delovna skupina pripravi analizo prejetih predlogov s 

strani MDO PD vključno z idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične 

možnosti in priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske 

infrastrukture« ter za drugo razpravo na sejah MDO PD pripravi podrobneje predstavljene predloge 

za pridobivanje oz. zagotavljanje novih virov sredstev za izvajanje planinskih dejavnosti. Delovna 

skupina rezultate druge razprave po MDO PD predstavi UO PZS. 

 

4. Usposabljanja za posameznike v društvih / MDO PD  

Bojan Rotovnik je pozval MDO PD, da se znotraj MDO PD opravi razprava s PD, zakaj je tako malo 

izvedenih planinskih šol za otroke in odrasle. Če PD ni sposoben sam organizirati tečaja, se lahko 

izvedba tečajev opravi v sklopu MDO PD, ki imajo dovolj strokovnega kadra.  Do 8. 9. 2017 se bo 

pripravilo krajše gradivo, ki ga bodo MDO PD lahko uporabili za seje MDO PD. 

V razpravi je sodeloval tudi Danilo Škerbinek. 

 

5. Članarina 2018  

Matej Planko je povedal, da poteka izbor zavarovalnice za prihodnje 3 leta. Od pozvanih 11 

zavarovalnic smo prejeli 3 ponudbe. Škodni rezultat je že nekaj let slab k temu največ pripomorejo 

izplačila članom A. Zaradi navedenega se letos  razmišlja o nižjih zavarovalnih vsotah za nezgodno 

smrt in invalidnost za A člane, na drugi strani pa bi  lahko bi dodali opcijo odškodnine za zlom 

okončin, možnost prehodne oskrbe… Glede na sedanje ponudbe ne grozi bistveno povišanje 

zavarovalne premije. 

V razpravi je sodeloval Danilo Škerbinek. 



 
 

6. Jesenski posveti za vodstva PD  

Bojan Rotovnik je povedal, da predsedstvo PZS predlaga, da naj MDO PD znotraj svojih PD opravi 

pogovor, kater teme bi bile primerne na jesenskih posvetih za PD. Informacije naj podajo na 

septembrski seji UO PZS.  

 

7. Razno 

Slavica Tovšak je povedala, da se v Slovenskem planinskem muzeju že pripravlja program dela za 

2018. Če kateri MDO PD želi pripraviti razstavo, naj to sporočijo do 8. 9. 2017. 

 

 

Zapisala: 

Saša Sitar                                                                                                                                        Bojan Rotovnik, 

                                                                                                                                                        predsednik PZS 

 

 



 
17. seja UO PZS, k točki 2 

Koordinacija vodstva PZS z načelniki komisij in vodji odborov 

ki je potekala v torek, 5. 9. 2017, ob 18:00, v sejni sobi PZS 

 

Prisotni: Bojan Rotovnik (predsednik), Roman Ponebšek (podpredsednik), Tone Jesenko 

(podpredsednik), Miro Eržen (podpredsednik), Matej Planko (generalni sekretar), Jurček Nowakk 

(vodja delovne skupine Planinstvo za invalide), Slavica Tovšak (vodja OZI), Igor Mlakar (načelnik KPP), 

Peter Bajec (namestnik načelnika KA), Vladimir Habjan (urednik PV), Matjaž Šerkezi (strokovni 

sodelavec), Jože Rovan (načelnik KTK), Barbara Bajcer (načelnica MK), Franc Gričar (načelnik VK), 

Borut Vukovič (vodja Odbora za pravne zadeve), Aleš Pirc (načelnik KŠP), Irena Mrak (načelnica 

KVGN), Janko Rabič (načelnik GK) in Damjan Omerzu (strokovni sodelavec) 

 

Dnevni red: 

1. Splošne in aktualne informacije 
2. Analiza spomladanske ankete za PD 
3. Predlogi komisij in odborov za program dela SPM v letu 2018  
4. Zakon o športu 
5. Podrobni programi dela komisij za leto 2018 ter okvirni programi dela za 2019 
6. Usposabljanja za posameznike v društvih / MDO PD 
7. Jesenski posveti za vodstva PD 
8. Programi v planinstvu za osebe z invalidnostjo   
9. Razno 
 

1. Matej Planko je predstavil statistiko članarine v letu 2017, nove poslovne prostore PZS in 

postopek izbire nove zavarovalnice. 

2. Analizo spomladanske ankete PD je predstavil Bojan Rotovnik. Rezultati ankete bodo objavljeni na 

spletni strani ter v naslednji številki Obvestil PZS, povzetek pa tudi v Letopisu PZS 2017. 

3. Slavica Tovšak je pozvala komisije odbore za pripravo razstav o zgodovini in predstavitvi vsebine 

dela komisij v SPM. Barbara Bajcer je podala pobudo, da se za udeležence taborov na tabornem 

prostoru v Mlačci pripravi posebna ponudba za obisk SPM.  

4. Damjan Omerzu, Bojan Rotovnik in Matej Planko so predstavili novosti Zakon o športu. Na 

področju komisije je poudarek predvsem na pripravi novih programov usposabljanj, da se bodo 

lahko pravočasno potrdili. Starih programov 1. stopnje ni več možno izvajati. Ostali programi 

usposabljanja pa so veljavni do datuma za katerega so potrjeni oz. najdlje 2 leti. Programov 

usposabljanja markacistov in varuhov gorske narave ne bo več mogoče umestiti pod področje 

športa. Usposabljanja markacistov se bodo izvajali na podlagi Zakona o planinskih poteh. Glede 



 
varuhov gorske narave pa bo potrebno sprejeti odločitev ali ohraniti zgolj interno usposabljanje ali 

ga vključiti na katero drug področje. 

5. Matej Planko je pozval vse načelnike k rednemu potrjevanju dokumentov v Navezi oz. do 

pravočasne zavrnitve. Za naročila je potrebno predhodno izdati naročilnico. Razpise, ki jih 

objavljajo komisije pa morajo biti pred objavo potrjeni s strani predsednika ali generalnega 

sekretarja.  

Komisije morajo pripraviti podrobni finančni in vsebinski plan 2018 (rok za pripravo s strani 

komisij bo v novembru). Okvirni finančni in vsebinski plan 2019 in poročilo 2017 bodo komisije 

morale pripraviti do januarja 2018. Skupščina bo potekala 21. aprila 2018. Ustrezni vzorčni obrazci 

bodo pravočasno poslani. 

6. Bojan Rotovnik je predstavil izhodišča za razpravo o organizaciji različnih tematskih usposabljanj 

na nivoju MDO ali komisij, ker jih društva zaradi različnih razlogov ne morejo izvesti. Komisije 

bodo v obravnavo prejele pisno gradivo, ki ga naj obravnavajo na ustreznih sejah komisij in do 

konca oktobra 2017 pripravijo stališče s predlogi ter pripombami. 

7. Komisije in odbori lahko do 15. septembra sporočijo teme, ki bi jih želeli predstaviti na jesenskih 

posvetih planinskih društev.  

8. Jurček Nowakk je predstavil aktivnosti delovne skupine Planinstvo za invalide. Delovna skupina se 

je sestala osemkrat. Skupina je pripravila priročnik in dnevnik za invalide planincev. Prav tako pa 

bo izvedeno tudi prvo usposabljanje za kader, ki izvaja programe z osebami s posebnimi 

potrebami. Ključno pa je tudi, da so bila pridobljena finančna sredstva s strani Zveze za šport 

invalidov Slovenije in Ministrstva za zdravje. V nadaljevanju je v načrtu priprava nabora poti z 

opisom, ki so primerna za različne skupine oseb s posebnimi potrebami.  Potrebno je tudi 

umeščati vsebino vodenja udeležencev z različnimi bolezenskimi stanji v programe usposabljanje 

oz. izpopolnjevanje vodnikov. Poleg tega pa je potrebno na novo definirati OPP članarino. 

Matjaž Šerkezi je podal pobudo, da se glede na trend povečevanja nesreč v gorah zaradi 

bolezenskih stanj, pripravi ustrezna priporočila in nasvete. 

 

Sestanek zaključen ob 20:15 

 

Zapisal: 

Damjan Omerzu 

Bojan Rotovnik,  

predsednik PZS 



# Šifra Naziv leto 2016

41 128 PLANINSKI KLUB PECA-OLŠEVA 0

43 351 PLEZALNI KLUB DIVAČA 20

60 358 PLEZALNI KLUB STENA 0

62 299 PLANINSKO DRUŠTVO SPIN 4

112 203 PLANINSKO DRUŠTVO KRES LJUBLJANA 7

118 269 PLANINSKO DRUŠTVO PREVORJE 0

144 377 PLEZALNO DRUŠTVO GRIF BREZOVICA 4

190 191 PLANINSKO DRUŠTVO JANKO MLAKAR 3

214 150 Planinsko društvo BRKINI 0

299 392 ŠPORTNO DRUŠTVO BALVANIJA 0

36 159 PLANINSKO DRUŠTVO DOBREPOLJE 32

124 296 PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK LOŠKA DOLINA 12

203 117 DRUŠTVO PROSTI ČAS ŠMARTNO 2

219 385 Športno plezalni klub Plus 0

132 357 PLEZALNI KLUB ROGAŠKA SLATINA 2

140 371 TURNO SMUČARSKI KLUB OLIMPIK 1

126 352 PLEZALNI KLUB EKSTREM 11

145 378 ZGORNJESAVINJSKI ALPINISTIČNI KLUB RINKA 5

128 353 PLEZALNI KLUB LAŠKO 20

186 355 PLEZALNI KLUB NOVO MESTO 20

298 391 KLUB ADRENALINSKIH ŠPORTOV ŠMARTINSKO JEZERO 0

69 375 KOROŠKI ALPINISTIČNI KLUB 10

71 386 ŠPORTNO DRUŠTVO PROTEUS 16

257 306 PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTVID PRI STIČNI 27

6 276 PLANINSKO DRUŠTVO RATEČE PLANICA 13

221 388 PLEZALNI KLUB RIMSKE TOPLICE 15

57 344 PLANINSKO DRUŠTVO ŽETALE 19

163 324 PLANINSKO DRUŠTVO VEVČE 16

206 367 ŠPORTNO PLEZALNI KLUB ANDREJA KOKALJA 17

120 243 PLANINSKO DRUŠTVO OBRTNIK LJUBLJANA 23

67 106 Planinska družina Benečije 0

202 270 PLANINSKO DRUŠTVO PRISTAVA 43

213 105 ALPSKI GORNIŠKI KLUB 23

44 359 PLEZALNI KLUB ŠKOFJA LOKA 33

138 119 DRUŠTVO ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE 50

259 363 REKREACIJSKO PLANINSKO DRUŠTVO DOLGA POT DRAVOGRAD 32

215 372 ALPINISTIČNI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM 39

225 396 PLANINSKO DRUŠTVO PIJAVA GORICA 0

238 297 PLANINSKO DRUŠTVO SOLČAVA 26

267 220 PLANINSKO DRUŠTVO LOŠKI POTOK 32

288 347 PLANINSKO DRUŠTVO ŽUSEM 32

30 174 PLANINSKO DRUŠTVO GORNIK 39

286 350 Plezalni klub 6b Ptuj 46



268 301 PLANINSKO DRUŠTVO SVETI VID 53

131 356 PLEZALNI KLUB RIBNICA 29

136 316 Planinsko društvo Tisa Maribor 41

166 364 ŠPORTNO DRUŠTVO BTC 40

201 116 DRUŠTVO PLEZALCEV KOPER 60

295 381 PLEZALNO DRUŠTVO CEMPIN 41

68 373 ALPINISTIČNI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM 57

51 369 ŠPORTNO-PLANINSKO DRUŠTVO GAMS 43

55 354 Plezalni klub Martinček 30

193 247 PLANINSKO DRUŠTVO OŽBALT - KAPLA 40

204 368 ŠPORTNO PLEZALNO DRUŠTVO KORENJAK 16

146 379 Planinsko društvo Piramida Maribor - Ptuj 69

266 321 Planinsko društvo Večer Maribor 53

7 194 PLANINSKO DRUŠTVO JEGLIČ 44

10 228 Planinsko društvo Mariborski tisk Maribor 35

251 137 PLANINSKO DRUŠTVO AVTOTEHNA 60

66 126 Obalni alpinistični klub 55

115 349 PLEZALNI KLUB 'RIFNIK' ŠENTJUR 55

261 104 ALPINISTIČNI KLUB VERTIKALA 47

262 281 Planinsko društvo Ribnica na Pohorju 44

263 283 PLANINSKO DRUŠTVO ROVTE 69

284 108 DRUŠTVO EKSTREMNIH ŠPORTOV 83

197 148 PLANINSKO DRUŠTVO BREZJE 75

5 286 PLANINSKO DRUŠTVO SATURNUS 55

177 132 PLANINSKO DRUŠTVO 'VALENTIN STANIČ' KANAL 102

108 158 PLANINSKO DRUŠTVO DELO 64

293 107 SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO CELOVEC 53

52 180 PLANINSKO DRUŠTVO HALOZE 50

210 154 PLANINSKO DRUŠTVO CIRKULANE 86

297 384 PLANINSKO DRUŠTVO K2 85

228 166 PLANINSKO DRUŠTVO DRAGO BREGAR - LJUBLJANA 77

159 146 PLANINSKO DRUŠTVO BOVEC 118

246 298 PLANINSKO DRUŠTVO SOVODENJ 122

143 376 PLEZALNI KLUB SLOVENSKE KONJICE 70

82 238 PLANINSKO DRUŠTVO MURA MURSKA SOBOTA 81

252 133 PLANINSKO DRUŠTVO ABANKA 54

287 242 Planinsko društvo Občine Kidričevo 105

300 393 Alpsko društvo za alternativne in rekreativne športe Stratus 30

216 374 ALPINISTIČNI KLUB SLOVENJ GRADEC 85

222 389 Planinsko društvo Goričko Tromeja 71

129 136 PLANINSKO DRUŠTVO AVTOMONTAŽA 65

278 192 PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK - ČRNI VRH NAD IDRIJO 89

65 239 PLANINSKO DRUŠTVO NAVEZA 89

113 138 PLANINSKO DRUŠTVO "BAJTAR" VELIKA PLANINA 95



176 314 PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 74

75 395 PLEZALNI KLUB IDRIJA 0

235 266 PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA MARIBOR 97

107 145 PLANINSKO DRUŠTVO BOROVNICA 79

116 259 PLANINSKO DRUŠTVO POLJE 74

130 222 PLANINSKO DRUŠTVO LOŽNO SV. FLORIJAN 95

133 290 PLANINSKO DRUŠTVO SLAVNIK 90

139 204 PLANINSKO DRUŠTVO KRIM 78

253 164 Planinsko društvo Donačka gora Stoperce 94

175 244 PLANINSKO DRUŠTVO OJSTRICA CELJE 134

56 160 PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA 114

84 341 PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR CELJE 109

192 212 PLANINSKO DRUŠTVO LIBOJE 110

104 323 PLANINSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE 99

18 284 PLANINSKO DRUŠTVO RTV LJUBLJANA 85

152 310 PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARNA GORA 91

189 287 PLANINSKO DRUŠTVO SEMIČ 159

122 340 PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 107

27 280 PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA 71

161 237 PLANINSKO DRUŠTVO MOZIRJE 134

258 304 PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJOŠT 95

88 333 Planinsko društvo Vuzenica 99

200 303 PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJERNEJ 100

232 328 PLANINSKO DRUŠTVO VITANJE 108

188 135 PLANINSKO DRUŠTVO ATOMSKE TOPLICE PODČETRTEK 113

117 251 PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR 109

296 383 ŠPORTNO DRUŠTVO PAJKI 128

45 101 AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO 100

98 162 PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU 102

276 255 PLANINSKO DRUŠTVO POHODNIK NOVO MESTO 113

37 147 PLANINSKO DRUŠTVO BRDA 120

283 234 PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ 114

181 245 PLANINSKO DRUŠTVO ONGER TRZIN 151

137 279 PLANINSKO DRUŠTVO REGA LOG 73

85 218 PLANINSKO DRUŠTVO LOČE 119

285 118 DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK VELENJE 109

14 267 PLANINSKO DRUŠTVO PREBOLD 116

292 120 Slovensko planinsko društvo Gorica 119

105 330 PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO 114

212 121 GORNIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO BRICALP ŠKOFJA LOKA 95

35 211 Planinsko društvo LENDAVA - Hegymászó Egyesület LENDVA 91

91 202 PLANINSKO DRUŠTVO KRANJSKA GORA 111

26 185 PLANINSKO DRUŠTVO IMP LJUBLJANA 117

32 232 PLANINSKO DRUŠTVO METLIKA 113



226 131 PLANINSKO DRUŠTVO 'SLOGA' ROGATEC 102

127 260 PLANINSKO DRUŠTVO POLOM KOSTANJEVICA NA KRKI 152

42 309 PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH 128

157 343 Planinsko društvo Železničar Maribor 108

73 387 PLEZALNI KLUB KAMNIK 128

109 188 PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA LJUBLJANA 144

230 273 Planinsko društvo Radlje ob Dravi 176

142 225 PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE 120

209 103 ALPINISTIČNI KLUB SLOVENSKA BISTRICA 139

236 196 PLANINSKO DRUŠTVO JEZERSKO 127

265 256 PLANINSKO DRUŠTVO POHORJE 95

93 182 PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK 139

154 318 PLANINSKO DRUŠTVO TRBOVLJE 84

76 208 PLANINSKO DRUŠTVO KUM TRBOVLJE 149

205 257 PLANINSKO DRUŠTVO POLET ŠENTRUPERT 122

83 264 PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA CELJE 128

168 144 PLANINSKO DRUŠTVO BOHOR SENOVO 167

12 252 PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO 143

256 326 PLANINSKO DRUŠTVO VIHARNIK 144

50 311 PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI 155

46 142 PLANINSKO DRUŠTVO BOČ KOSTRIVNICA 146

185 348 PLANINSKO DRUŠTVO VINSKA GORA 162

17 305 PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJUR PRI CELJU 179

184 189 PLANINSKO DRUŠTVO JAKOBA ALJAŽA 131

155 152 PLANINSKO DRUŠTVO CERKNICA 148

182 253 PLANINSKO DRUŠTVO PODNANOS 145

59 250 PLANINSKO DRUŠTVO PIRAN - Club alpino Pirano 151

49 206 PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽNA GORA 158

194 140 PLANINSKO DRUŠTVO BLAGOVICA 159

233 331 PLANINSKO DRUŠTVO VRELEC-ROGAŠKA 119

218 382 PLANINSKO DRUŠTVO PREDDVOR 170

291 124 Kolesarsko-pohodniško društvo HEJ, GREMO NAPREJ 186

47 209 PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO 165

23 219 PLANINSKO DRUŠTVO LOGATEC 156

170 233 PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA 186

208 171 PLANINSKO DRUŠTVO GALICIJA 200

289 231 PLANINSKO DRUŠTVO MERCATOR 169

31 224 Planinsko društvo Majšperk 134

111 291 PLANINSKO DRUŠTVO SLIVNICA PRI CELJU 160

254 167 PLANINSKO DRUŠTVO DRAMLJE 147

270 327 PLANINSKO DRUŠTVO VIPAVA 210

28 139 PLANINSKO DRUŠTVO BLAGAJANA 197

282 289 Planinsko društvo Skalca Hoče Slivnica 193

275 325 PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM KRŠKO 171



279 187 PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA KRANJ 160

38 168 PLANINSKO DRUŠTVO DRAVA MARIBOR 198

239 223 PLANINSKO DRUŠTVO LUČE 178

103 319 PLANINSKO DRUŠTVO TREBNJE 212

273 345 PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI 166

25 173 PLANINSKO DRUŠTVO GORJE 226

198 361 POSAVSKI ALPINISTIČNI KLUB 134

290 337 PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE 187

125 302 PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI 185

280 129 Planinsko društvo 'Bricnik' Muta 182

4 155 PLANINSKO DRUŠTVO ČRNA NA KOROŠKEM 210

24 217 PLANINSKO DRUŠTVO LJUTOMER 178

277 307 PLANINSKO DRUŠTVO ŠKALE - HRASTOVEC 210

244 246 Planinsko društvo Oplotnica 217

191 130 PLANINSKO DRUŠTVO HAKL Sveta Trojica v Slovenskih goricah 248

97 272 PLANINSKO DRUŠTVO RADEČE 203

121 198 PLANINSKO DRUŠTVO KOBARID 203

173 221 Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju 213

217 380 POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO 255

158 248 Planinsko društvo PALOMA Sladki Vrh 225

101 278 PLANINSKO DRUŠTVO REČICA OB SAVINJI 260

123 177 PLANINSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJK 242

29 339 PLANINSKO DRUŠTVO ŽALEC 245

255 175 PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA 279

294 370 Slovensko planinsko društvo Trst 219

96 335 PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA 248

89 230 PLANINSKO DRUŠTVO MEDVODE 214

199 262 PLANINSKO DRUŠTVO POLŽ VIŠNJA GORA 229

272 153 PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO 245

250 184 PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA 322

264 181 PLANINSKO DRUŠTVO HORJUL 283

271 338 PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE 289

237 226 PLANINSKO DRUŠTVO MAKS MEŠKO ORMOŽ 241

156 261 PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA 324

149 157 PLANINSKO DRUŠTVO ČRNUČE 224

119 288 PLANINSKO DRUŠTVO SEŽANA 261

160 172 PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS 257

231 216 PLANINSKO DRUŠTVO LJUBNO OB SAVINJI 269

39 236 PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE 262

94 193 PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK KOR. BELA 285

110 176 PLANINSKO DRUŠTVO GORNJI GRAD 305

20 277 PLANINSKO DRUŠTVO RAVNE NA KOROŠKEM 271

183 315 Planinsko društvo Tam Maribor 260

245 190 PLANINSKO DRUŠTVO JANEZA TRDINE MENGEŠ 302



151 169 Planinsko društvo Dravograd 269

9 312 PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ 300

22 336 PLANINSKO DRUŠTVO ZAGORJE OB SAVI 343

178 254 PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ-PRESERJE 414

114 329 PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK 313

195 282 PLANINSKO DRUŠTVO RIMSKE TOPLICE 309

86 295 PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA 316

162 143 PLANINSKO DRUŠTVO BOHINJSKA BISTRICA 286

3 134 PLANINSKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA 331

100 141 PLANINSKO DRUŠTVO BLED 315

148 210 Planinsko društvo Lenart 330

34 179 PLANINSKO DRUŠTVO GROSUPLJE 370

54 240 PLANINSKO DRUŠTVO NAZARJE 339

77 186 PLANINSKO DRUŠTVO LPP 450

172 199 PLANINSKO DRUŠTVO KOČEVJE 352

150 292 PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC 371

87 229 PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MURSKA SOBOTA 372

11 214 PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA 356

33 235 PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA 369

240 285 Planinsko društvo Ruše 330

260 161 PLANINSKO DRUŠTVO DOBROVLJE BRASLOVČE 336

92 195 PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE 374

269 346 PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA 418

79 263 PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA 368

174 102 AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO KOZJAK MARIBOR 370

167 156 PLANINSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ 412

274 200 PLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA 325

241 293 Planinsko društvo Slovenska Bistrica 450

78 300 PLANINSKO DRUŠTVO SREDNJA VAS V BOHINJU 367

171 205 PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽE 403

180 342 PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR LJUBLJANA 403

53 178 PLANINSKO DRUŠTVO GRMADA CELJE 399

153 149 PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE 359

48 294 PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICE 440

106 275 PLANINSKO DRUŠTVO RAŠICA 466

234 170 PLANINSKO DRUŠTVO FRAM 444

196 334 PLANINSKO DRUŠTVO ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI 466

169 268 PLANINSKO DRUŠTVO PREVALJE 528

8 320 PLANINSKO DRUŠTVO TRŽIČ 428

229 271 Planinsko društvo Ptuj 632

90 165 PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE - MOJSTRANA 503

16 207 PLANINSKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO 481

19 265 PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA 566

80 258 Planinsko društvo Poljčane 500



227 127 OBALNO PLANINSKO DRUŠTVO KOPER - Club alpino costiero Capodistria 551

15 213 PLANINSKO DRUŠTVO LISCA SEVNICA 508

242 227 Planinsko društvo Maribor Matica 587

243 151 PLANINSKO DRUŠTVO CELJE - MATICA 678

102 322 PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE 651

2 163 PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE 542

179 332 PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA 619

247 317 PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN 690

164 241 PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA 670

13 308 PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 862

248 274 PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA 866

301 394 Češko-slovensko planinsko društvo 0

165 197 PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK 1231

249 201 PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ 1141

95 215 PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - MATICA 3015



leto 2017 Razlika 2017-2016

0 0

0 -20

0 0

0 -4

0 -7

0 0

0 -4

0 -3

0 0

0 0
1 -31

1 -11
1 -1

2 2

3 1
4 3
8 -3

8 3
11 -9

11 -9

11 11
12 2

14 -2

14 -13

15 2
16 1
17 -2

19 3
20 3
21 -2

22 22

23 -20
24 1
25 -8

25 -25
28 -4

30 -9
30 30
30 4
32 0
32 0
35 -4
35 -11



36 -17

37 8
40 -1

40 0
40 -20
41 0
43 -14
44 1
44 14
45 5
46 30
47 -22

47 -6
48 4

49 14

51 -9
52 -3
52 -3

53 6
53 9

53 -16

56 -27
58 -17

61 6

61 -41

62 -2
62 9
63 13

63 -23
64 -21
66 -11

69 -49

69 -53
71 1
74 -7

74 20
74 -31

74 44
75 -10
75 4
80 15
80 -9
81 -8
83 -12



84 10

85 85
87 -10

88 9
88 14
89 -6
89 -1
89 11
89 -5
90 -44
92 -22
92 -17

92 -18
93 -6

94 9

95 4
96 -63
97 -10

98 27
98 -36

98 3

100 1
101 1

102 -6

103 -10

105 -4
106 -22
107 7

109 7
109 -4
110 -10

110 -4

111 -40
112 39
114 -5

114 5
115 -1

115 -4
116 2
117 22
118 27
119 8
121 4
123 10



123 21

124 -28
125 -3

126 18
127 -1
128 -16
128 -48
129 9
129 -10
131 4
131 36
132 -7

132 48
134 -15

134 12

135 7
135 -32
138 -5

138 -6
139 -16

140 -6

141 -21
144 -35

144 13

146 -2

147 2
149 -2
150 -8

150 -9
157 38
159 -11

159 -27

163 -2
164 8
165 -21

165 -35
166 -3

167 33
170 10
170 23
171 -39
174 -23
178 -15
179 8



180 20

181 -17
181 3

184 -28
184 18
185 -41
185 51
186 -1
191 6
191 9
204 -6
207 29

208 -2
210 -7

211 -37

212 9
213 10
214 1

214 -41
221 -4

233 -27

238 -4
243 -2

243 -36

245 26

246 -2
247 33
247 18

250 5
251 -71
252 -31

252 -37

253 12
258 -66
259 35

264 3
267 10

267 -2
269 7
273 -12
274 -31
275 4
277 17
281 -21



287 18

288 -12
305 -38

305 -109
306 -7
307 -2
314 -2
317 31
330 -1
331 16
331 1
336 -34

337 -2
339 -111

340 -12

345 -26
351 -21
355 -1

355 -14
356 26

358 22

372 -2
373 -45

374 6

374 4

376 -36
378 53
382 -68

397 30
406 3
407 4

412 13

424 65
440 0
446 -20

455 11
467 1

474 -54
476 48
478 -154
491 -12
507 26
517 -49
522 22



526 -25

543 35
543 -44

580 -98
589 -62
590 48
600 -19
696 6
747 77
826 -36
850 -16
948 948

1163 -68
1236 95

3140 125



 
17. seja UO PZS, k točki 3 

 

Vmesno poročilo o stanju članarine PZS 2017 

(na dan 7. 9. 2017) 

 
V Navezi je bilo na dan 7. 9. 2017 vnesenih 54.975  članov. Istega dne leta 2016 je bilo v Navezi 
52.296 članov, konec leta 2016 pa 54.788 (vseh članov glede na prodane znamkice je bilo 

55.150). Primerjava po kategorijah je vidna v spodnjih tabelah: 
 
Stanje članarin 2017 po kategorijah na dan 7. 9. 2017 

 
 
Stanje članarin 2016 po kategorijah na dan 7. 9. 2016 

 
 

Stanje članarin 2016 po kategorijah na dan 31. 12. 2016 

 



 
 Glede na presečni datum, je stanje vpisanih članarin v Navezi približno 5 % višje. 2679 oseb, ki je 
trenutno več vpisanih kot lansko leto, nakazuje na delno povečanja števila članov PZS glede na 
preteklo leto. Ocenjujemo pa tudi, da povečanje vpisov v Navezo izhaja tudi iz večje ažurnosti in 
doslednosti društev pri evidentiranju članstva v Navezi.  Zaradi tega upamo, da se bo razlika med 
prodanimi znamkicami in vpisi v Navezo v letošnjem letu bistveno zmanjšala. Potrebno je izpostaviti 
in pohvali angažiranje društvenih administratorjev. Kljub temu, pa nekatera društva članov še ne 
vpisujejo v Navezo oz. jih ne vpisujejo ažurno. Štiri društva še niso podali zahtevka za dostop do 
Naveze, to so: Planinski klub Peca-Olševa, Planinsko društvo Prevorje, Plezalni klub Stena in 
Športno društvo Balvanija. 
 
Kar nekaj društev še v letošnjem letu ni naročilo znamkic, to so:  

PD MDO 

PD BRKINI MDO PD PRIMORSKE 

PD GRIF BREZOVICA MDO PD NOTRANJSKE 

PD KRES MDO PD LJUBLJANA 

PK LAŠKO MDO PD ZASAVJA  

PD PREVORJE MDO PD SAVINJSKI 

 

 

Včlanjevanje preko spletne strani, Petrola in Selectboxa 

 

Možnosti včlanjevanja v PZS preko spletnega obrazca, na Petrolovih bencinskih servisih in s 
Selectbox darilnimi karticami je v porastu glede na pretekla leta. Do konca avgusta je bilo 
tako včlanjenih 2.402 članov, kar predstavlja približno 4,4 % vseh članov. Podatki za leto 
2017:  
 

Spletna stran 1.855 

Petrol 475 

Selectbox 72 

SKUPAJ 2.402 
 
Okoli 70 društev (brez GRS postaj) še ni pooblastilo PZS za prodajo članarine, kar ustvarja zaplete pri 
posameznikih, ki se preko spletnih možnosti želijo včlaniti v ta društva. Posledično pomeni tudi 
prehod članov v društva, ki takšno možnost preko PZS ponujajo. 
 

V ločenem dokumentu je predstavljena primerjava števila vnosov članov v letu 2016 in 2017 po 
društvih. Iz tabele se vidi, da nekatera društva še niso vnesla v letošnjem letu nobenega člana.  
 
 
Tone Jesenko,         Matej Planko, 
Vodja Odbora za članstvo PZS      Generalni sekretar PZS 



OBDOBNA POROČILA 2017

Št. SM Opis stroškovnih mest (SM) POROČILO 2016

SKUPAJ brez internih knjižb 1.795.309

rezultat

SKUPAJ 2.014.370

1. ČLANARINA 261.890
1.1. Materialni stroški članarine 55.090

1.1.1. Članske znamkice 16.540

1.1.2. Članske izkaznice 17.834

1.1.3. Poštnina 7.734

1.1.4. Vzdrževanje opreme 9.730

1.1.5. Provizija za spletno prodajo (pl. kartice) 1.850

1.1.6. Provizija Petrol 1.130

1.1.7. Druge dajatve

1.1.8. Interni odhodki med komisijami

1.1.9. Planinski kažipot (tisk in poštnina)

1.1.19. Ostalo 272

1.2. Zavarovanje članov 206.800
1.2.1. Zavarovalne premije - odgovornosti 47.840

1.2.2. Zavarovalne premije - nezgodno 158.960

1.2.3. Zavarovalne premije - Coris

1.2.4. Zavarovalne premije - reševanje

1.2.9. Ostalo     1.3. razdelitev članarine

2. PLANINSKI SKLAD 
2.1. Sklad za planinske poti

2.1.1. Donacije društvom, skrbnikom planinskih poti

2.1.2. Zavarovanje skrbnikov planinskih poti

2.2. Sklad za planinske koče
2.2.1. Donacije društvom, lastnikom oz. upravljalcem planinskih koč

2.3. Slovenski planinski muzej

2.3.1. Slovenski planinski muzej

3. SPLOŠNO 130.479
3.1. Skupne planinske akcije 9.457

3.1.1. Dan slovenskih planinskih doživetij 3.124

3.1.2. Svečana podelitev najvišjih priznanj 891

3.1.3. Festival gorniškega filma 1.350

ODHODKI



3.1.4. 120-letnica PV

3.1.5. 120-letnica Aljaževega stolpa

3.1.6. Slovenija planinari 4.091

3.1.9. Ostalo

3.2. Informiranje 31.592
3.2.1. Obvestila in Letopis PZS 4.476

3.2.2. Spletna stran 15.955

3.2.3. Spomladanski posveti za PD

3.2.4. Posveti za društva 478

3.2.5. Odnosi z javnostmi 10.283

3.2.9. Ostalo 400

3.3. Promocija 16.205
3.3.1. Sodelovanje na sejmih v Sloveniji 9.892

3.3.2. Oglasi

3.3.3. Podarjene edicije 1.309

3.3.4. Reprezentanca 372

3.3.5. Martketinške aktivnosti 4.610

3.3.9. Ostalo  (v 2015 skupaj z OKS Slovenija planinari) 21

3.4. Priznanja 6.322
3.4.1. Tiskarske storitve 509

3.4.2. Izdelava priznanj 5.252

3.4.3. Mape za priznanja 561

3.4.9. Ostalo 

3.5. Slovenski planinski muzej - PRENOS NA 2.3. 27.500
3.5.1. Sofinanciranje delovanja SPM 27.500

3.5.2. Sofinanciranje aktivnosti PZS v SPM

3.5.9. Ostalo

3.6. Mobilna plezalna stena 17.815
3.6.1. Prevozi 5.731

3.6.2. Najem prostora 2.197

3.6.3. Zavarovanje 423

3.6.4. Amortizacija 8.440

3.6.5. Servis 363

3.6.9. Ostalo 662

3.7. Kombi 9.052
3.7.1. Gorivo 503

3.7.2. Servis, menjava gum 1.906

3.7.3. Zavarovanje 1.559

3.7.4. Amortizacija 4.692

3.7.9. Ostalo 393

3.9. Planinski spomeniki 653
3.9.1. Aljažev stolp na Triglavu 201

3.9.2. Kugyjev spomenik v Trenti 452

3.9.9. Ostalo

3.10. Projekti 11.795
3.10.1. Mreža nevladnih organizacij za rekreacijo v naravi



3.10.2. Erazmus + 8.383

3.10.3. Polnilnica za el. vozila

3.10.4. Blagovna znamka SPP 1.500

3.10.5. Ureditev vzorčnega tabornega prostora v Logarski dolini 104

3.10.6. Life Sustainhuts 503

3.10.7. Planinske vasi 414

3.10.8. Taborni prostor Mlačca

3.10.9. Slovenska planinska pot

3.10.10. Slovenska turnokolesarska pot

3.10.11. Planinski geografsko-informacijski sistem

3.10.12. Geodetski načrt

3.10.13. Krkine poti

3.10.14. Južnokaravanška pot

3.10.15. Zdravju prijazno podjetje

3.10.16. Ekosklad

3.10.17. Alpe Adria regija doživetij

3.10.19. Ostalo 890

3.11. Boj proti dopingu v športu 0
3.11.1. Seminarji na temo boja proti dopingu v športu

3.11.9. Ostalo

3.12. Sodelovanje s Slovensko vojsko in policijo 89

3.12.1. Sodelovanje 89

3.12.2. Ostalo

3.13. Tekma za svetovni pokal v športnem plezanju
3.13.1. Prijavnina in stroški IFSC ter nagrade tekmovalcem

3.13.2. Organizacijski stroški

3.13.3. Stroški spremljevalnega programa in promocije

4. MEDNARODNA DEJAVNOST 25.649
4.1. UIAA - mednarodno združenje pl. organizacij 9.614

4.1.1. letna članarina UIAA 7.669

4.1.2. skupščina UIAA 1.263

4.1.3. seja YC UIAA

4.1.4. seja MC UIAA 452

4.1.5. seja IC UIAA

4.1.9. ostalo UIAA 230

4.2. CAA - Združenje pl. organizacij alpskega loka 5.070
4.2.1. letna članarina CAA 2.740

4.2.2. skupščina CAA

4.2.3. seja Komisije za koče in poti CAA 672

4.2.4. seja Komisije za usposabljanja CAA 502

4.2.5. seja KONSAR CAA 846

4.2.9. ostalo CAA 310

4.3. BMU - Združenje pl. organizacij Balkana 4.595
4.3.1. letna članarina BMU

4.3.2. skupščina BMU 419



4.3.3. simpozij BMU

4.3.4. seminar za inštruktorje BMU

4.3.9. ostalo BMU - mednarodno tekmovanje v planinski orientaciji 4.176

4.4. IKAR - Mednarodna komisija za reševanje v gorah 677
4.4.1. letna članarina IKAR 400

4.4.2. skupščina IKAR 277

4.4.9. ostalo IKAR

4.5. ERA - Evropska popotniška zveza 786
4.5.1. letna članarina ERA 500

4.5.2. skupščina ERA 286

4.5.9. ostalo ERA

4.6. IFSC - Mednarodna zveza za športno plezanje 2.504
4.6.1. letna članarina IFSC 2.000

4.6.2. skupščina IFSC 504

4.6.9. ostalo IFSC

4.7. ISMF - Mednarodna turnosmučarska zveza 800
4.7.1. letna članarina ISMF 800

4.7.2. skupščina ISMF

4.7.9. ostalo ISMF

4.8. EU MF - EU mountaineering forum - UKINJEN 0
4.8.1. letna članarina EU MF

4.8.2. skupščina EU MF

4.8.9. ostalo EU MF

4.9. Združenje za reciprociteto 226
4.9.1. letna članarina združenja za reciprociteto

4.9.2. skupščina združenja za reciprociteto 226

4.9.9. ostalo - združenje za reciprociteto

4.10. Bilaterarno sodelovanje 910
4.10.1. HPS 171

4.10.2. PZ Srbije 160

4.10.3. PZ Makedonije 160

4.10.4. PZ BIH

4.10.5. OeAV

4.10.6. OTK 178

4.10.7. CAI 220

4.10.8. SAC

4.10.9. DAV

4.10.10. NMA

4.10.11. Češka 21

4.10.19. Ostalo (Bilaterarno sodelovanje)

4.11. Zamejski Slovenci in Slovenci po svetu 75
4.11.1. Sestanki in srečanja 75

4.11.2. Razstava Življenje pod Triglavom

4.11.3. Konferenca oz. okrogla miza

4.11.9. Ostalo (Zamejski Slovenci in Slovenci po svetu)

4.12. Ostali stroški mednarodnega sodelovanja 391



4.12.1. Sestanek predstavnikov PZS v med. organizacijah 158

4.12.2. Darila ob obiskih tujih gostov 

4.12.3. Sodelovanje na sejmih v tujini

4.12.9. Ostalo (mednarodna dejavnost) 233

5. Planinski vestnik 138.677

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

5.1. Stroški materiala in storitev 1.295
5.1.1. Stroški materiala in storitev 572

5.1.2. Ostalo 723

5.2. Stroški storitev in distribucije 67.886
5.2.1. Tisk 40.678

5.2.2. Poštnina pri pošiljanju 25.486

5.2.3. Stroški proste prodaje 1.176

5.2.9. Ostalo 545

5.3. Stroški honorarjev 52.996
5.3.1. Avtorski honorar - odgovorni urednik 6.275

5.3.2. Avtorski honorar - ostali uredniški odbor 21.847

5.3.3. Avtorski honorar - avtorji 21.996

5.3.9. Ostalo 2.878

5.4. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 16.500
5.4.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 16.500

6. Planinska trgovina 171.804
6.1. Planinske karte 24.044

6.1.1. Grintovci 1:25 000 2.311

6.1.2. TNP 1:50 000 3.845

6.1.3. Bohinj 1:25 000 360

6.1.4. Stol 1:25 000 2.459

6.1.5. Triglav 1:25 000 1.144

6.1.6. Jalovec 1:25 000 1.088

6.1.7. KSA 1:50 000

6.1.8. Karavanke 1:50 000

6.1.9. Krn 1:25000

6.1.10. Storžič-Košuta 1:25000

6.1.11. Posavsko hribovje - zahodni del 1:50000

6.1.12. Ljubljana in okolica 1:50000

6.1.13. Snežnik 1:50000

6.1.14. Dolenjska 1:50000

6.1.19. Ostalo 12.837

6.2. Planinski in plezalni vodniki 17.660
6.2.1. Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras (Vinčec) 2.286

6.2.2. Vodnik za zimsko pohodništvo (Gorišek)

6.2.3. Plezalni vodnik Kamniška Bela, Repov Kot 637

6.2.4. Vodnik Julijske Alpe - Drab 675

6.2.5. Vodnik Julijske Alpe - Janša 794

6.2.6. Plezalni vodnik Vršič (ponatis 100 kosov)



6.2.7. Julijske Alpe, južni del (Poljanec)

6.2.8. Vodnik po SPP, prvi del

6.2.9. Slovenske vertikale (Grmovšek, Morojna)

6.2.10. Počitnice na nogah, Krk (Gorišek)

6.2.11. Vodnik Bovec

6.2.12. Vodnik razširjena SPP - ponatis 442

6.2.13. Vodnik Julijske Alpe, osrednji del

6.2.14. Vodnik Bovec: angl. Izdaja

6.2.19. Ostalo 12.827

6.3. Dnevniki 6.135

6.3.1. Dnevnik s slov. pl. poti 458

6.3.2. Planinski dnevnik 1.036

6.3.3. Vpisna knjiga za planinske koče 569

6.3.4. Dnevnik s slov. pl. poti - ponatis 2.813

6.3.5. Vpisna knjiga za vrhove 387

6.3.6. Turno-kolesarski dnevnik 779

6.3.7. Planinski dnevnik - ponatis

6.3.8. Dnevnik za otroke s prilagojenim programom

6.3.9. Dnevniki ostalo 94

6.4. Strokovna literatura 2.907
6.4.1. Planinska šola 1.006

6.4.2. Vodniški učbenik

6.4.9. Ostalo 1.902

6.5. Leposlovje 6.191
6.5.1. Planinski zabavnik 1.774

6.5.2. Zgodovina Slovenskega planinstva 279

6.5.3. Planinski zabavnik 2

6.5.4. Trden kakor skala (Mikša, Gradnik)

6.5.5. Ljudje v gorah (Škodič) 1.158

6.5.9. Ostalo 2.981

6.6. Planinski koledar 25.080
6.6.1. Honorarji po pogodbah 2.361

6.6.2. Tisk, dotisk 19.430

6.6.3. Oblikovanje 825

6.6.4. Distribucija 2.346

6.6.9. Ostalo 118

6.7. Ostali izdelki 42.277
6.7.1. Izdelki za planinska društva

6.7.2. Promocijski izdelki 450

6.7.3. Tekstilni izdelki 403

6.7.4. Zemljevidi PZS in GDL

6.7.5. Izdelki HPS in Kompas

6.7.6. Edicije ostalo

6.7.7. Rt-tri-Podium 57

6.7.8. Materialni stroški 26.366

6.7.9. Izdelki iz zaloge 14.899



6.7.10. Gorski škrat te vabi

6.7.11. Edicije Avrora 59

6.7.12. Spomin s planin 43

6.8. Promocija 3.310
6.8.1. Spletna trgovina

6.8.2. Katalog izdelkov

6.8.3. Sejmi 3.222

6.8.9. Ostalo 87

6.9. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 44.200
6.9.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 44.200

7. Planinsko učno središče Bavšica 53.441

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

7.1. Stroški materiala in storitev 34.176
7.1.1. Hrana 9.716

7.1.2. Plin 2.962

7.1.3. Elektrika 3.051

7.1.4. Komunala 463

7.1.5. Telefon 196

7.1.6. Pisarniški in potrošni material 1.557

7.1.7. Potni stroški 39

7.1.8. Zavarovanje objekta 1.007

7.1.9. Stroški dela - kuharji 6.653

7.1.10. Stroški dela - oskrbnik 3.337

7.1.11. Stroški dela - gospodar 4.410

7.1.19. Ostalo 786

7.2. Vzdrževanje objekta in amortizacija 15.364
7.2.1. Nakup opreme 897

7.2.2. Čiščenje

7.2.3. Amortizacija 11.537

7.2.4. Nakup zemljišča ob PUS Bavšica 573

7.2.5. Vodovod PUS Bavšica

7.2.9. Ostalo 2.357

7.3. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.900
7.3.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.900

8. Skupni materialni stroški 126.221
8.1. Stroški materiala 17.455

8.1.1. Stroški materiala za dejavnost 971

8.1.2. Stroški energije 5.908

8.1.3. Drobni inventar 4.456

8.1.4. Pisarniški material in strokovna literatura 3.385

8.1.9. Ostalo 2.735

8.2. Stroški storitev 91.757
8.2.1. Stroški najema opreme (fotokopirni stroj, pos) 1.560

8.2.2. Stroški telefonskih storitev 6.370

8.2.3. Stroški poštnine 6.532



8.2.4. Stroški komunalnih storitev, čiščenja in varovanja 5.298

8.2.5. Študentsko delo 3.675

8.2.6. Stroški storitev vzdrževanja opreme in stavbe 32.433

8.2.7. Stroški plačilnega prometa in zavarovanja 8.704

8.2.8. Članarine, dajatve in pristojbine 1.901

8.2.9. Povračila stroškov fizičnim osebam

8.2.10. Stroški drugih zunanjih storitev 21.591

8.2.11. Stroški odvetniških storitev 488

8.2.19. Ostalo 3.205

8.3. Osnovna sredstva 0
8.3.1. Osnovna sredstva računalnik

8.3.2. Stavba PZS 

8.3.2.1. Stroški pri prodaji stare stavbe

8.3.2.2. Stroški nakup novih prostorov in opreme

8.4. Amortizacija 17.008
8.4.1. Amortizacija 17.008

9. Strokovna služba 314.544
9.1. Bruto plače 227.032

9.1.1. Bruto plače 227.032

9.2. Prispevki delodajalca 36.558
9.2.1. Prispevki delodajalca na plače 36.558

9.3. Drugi stroški dela 45.210
9.3.1. Prehrana med delom 15.569

9.3.2. Prevoz na delo in z dela 13.505

9.3.3. Regres za letni dopust 9.423

9.3.4. Povračilo kilometrine v državi 4.078

9.3.5. zavarovanje ss, zdravniški pregledi 1.252

9.3.9. Drugo 1.383

9.4. Javna dela 5.745

9.4.1. Izvajanje programa javnih del 5.745

10. ORGANI (razen komisij) 58.236
10.1. Skupščina 1.676

10.1.1. Seja skupščine 1.676

10.1.2. Komisija za pripravo volitev in Volilna komisija

10.1.3. Delovna skupina za vodila PZS

10.1.4. Delovna skupina za častni kodeks 

10.2. Upravni odbor 12.726
10.2.1. Seje upravnega odbora 4.149

10.2.2. Delovne skupine upravnega odbora

10.2.9. Ostalo 8.577

10.3. Nadzorni odbor 81
10.3.1. Seje Nadzornega odbora 81

10.3.9. Ostalo 

10.4. Predsedstvo 15.008
10.4.1. Seje predsedstva (potni stroški) 2.457



10.4.2. Potni stroški članov predsedstva (aktivnosti) 4.751

10.4.3. Odhodki po sklepu predsedstva 6.323

10.4.4. Donacije za praporje in zbornike društev 450

10.4.5. Koordinacija MDO PD ter koordinacija z vodstvi komisij in odborov 354

10.4.9. Ostalo 673

10.5. Odbor za usposabljane in preventivo 2.496

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.5.1. Seje Odbora za usposabljanje in preventivo 168

10.5.2. Stroški usposabljanj (seminar MPS) 3

10.5.3. Projekti s področja prevent. dejavnosti 2.325

10.5.4. Ledeniški tečaj

10.5.9. Ostalo 

10.6. Odbor za članstvo 321
10.6.1. Seje Odbora za članstvo 270

10.6.9. Ostalo 51

10.7. Odbor za pravne zadeve 0
10.7.1. Seje Odbora za pravne zadeve

10.7.9. Ostalo

10.8. Odbor za založništvo in informiranje 283
10.8.1. Seje Odbora za založništvo in informiranje 283

10.8.9. Ostalo 

10.9. Odbor Gore in varnost 261
10.9.1. Seje Odbora Gore in varnost 102

10.9.2. Posvet Gore in varnost 159

10.9.9. Ostalo

10.10. Raziskovalna skupina 130
10.10.1. Seje Raziskovalne skupine 130

10.10.2. Projekt Raziskovalne skupine

10.10.3. Nagrade Raziskovalne skupine 

10.10.9. Ostalo

10.11. MDO PD Dolenjske in Bele krajine 1.000

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.11.1. Sestanki in seje MDO PD

10.11.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.11.3. Udeležba na dogodkih društev

10.11.4. Aktivnosti odborov

10.11.5. Ostalo

10.12. MDO PD Gorenjske 3.695

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.12.1. Sestanki in seje MDO PD

10.12.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.12.3. Udeležba na dogodkih društev

10.12.4. Aktivnosti odborov

10.12.5. Ostalo

10.13. MDO PD Koroške 1.578



PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.13.1. Sestanki in seje MDO PD

10.13.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.13.3. Udeležba na dogodkih društev

10.13.4. Aktivnosti odborov

10.13.5. Ostalo

10.14. MDO PD Ljubljana 4.433

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.14.1. Sestanki in seje MDO PD

10.14.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.14.3. Udeležba na dogodkih društev

10.14.4. Aktivnosti odborov

10.14.5. Ostalo

10.15. MDO PD Kamniško Bistriški 1.964

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.15.1. Sestanki in seje MDO PD

10.15.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.15.3. Udeležba na dogodkih društev

10.15.4. Aktivnosti odborov

10.15.5. Ostalo

10.16. MDO PD Notranjske 1.762

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.16.1. Sestanki in seje MDO PD

10.16.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.16.3. Udeležba na dogodkih društev

10.16.4. Aktivnosti odborov

10.16.5. Ostalo

10.17. MDO PD Podravja 1.666

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.17.1. Sestanki in seje MDO PD

10.17.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.17.3. Udeležba na dogodkih društev

10.17.4. Aktivnosti odborov

10.17.5. Ostalo

10.18. MDO PD Pomurja 1.692

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.18.1. Sestanki in seje MDO PD

10.18.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.18.3. Udeležba na dogodkih društev

10.18.4. Aktivnosti odborov

10.18.5. Ostalo

10.19. MDO PD Posočja 2.364

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.19.1. Sestanki in seje MDO PD

10.19.2. Prireditve in dogodki MDO PD



10.19.3. Udeležba na dogodkih društev

10.19.4. Aktivnosti odborov

10.19.5. Ostalo

10.20. MDO PD Primorske 647

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.20.1. Sestanki in seje MDO PD

10.20.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.20.3. Udeležba na dogodkih društev

10.20.4. Aktivnosti odborov

10.20.5. Ostalo

10.21. MDO PD Savinjske 3.440

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.21.1. Sestanki in seje MDO PD

10.21.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.21.3. Udeležba na dogodkih društev

10.21.4. Aktivnosti odborov

10.21.5. Ostalo

10.22. MDO PD Zasavja 1.013

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE

10.22.1. Sestanki in seje MDO PD

10.22.2. Prireditve in dogodki MDO PD

10.22.3. Udeležba na dogodkih društev

10.22.4. Aktivnosti odborov

10.22.5. Ostalo

11. Komisija za alpinizem (KA) 109.030

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

11.1. Organizacijske aktivnosti 1.130
11.1.1. Zbor načelnikov 90

11.1.2. Seje izvršnega odbora 242

11.1.3. Seje strokovnih organov

11.1.9. Ostalo 798

11.2. Usposabljanja 20.112
11.2.1. Izpiti za alpiniste 8.213

11.2.2. Izpiti za alpinistične inštruktorje 7.548

11.2.3. Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje 566

11.2.4. Začetni alpinistični tečaj v kopnih razmerah 3.786

11.2.9. Ostalo

11.3. Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca 23.879
11.3.1. Akcije SMAR 15.398

11.3.2. Selektor po pogodbi 4.920

11.3.3. Kategorizacija, kvalitetni vzponi (MR, PR) 2.948

11.3.4. Alpinistični tabor - Slovenija 564

11.3.5. Alpinistični tabor - tujina

11.3.6. Mednarodno srečanje alpinistov

11.3.7. Podeltev najvišjih priznanj s področja alpinizma



11.3.8. Zavarovanje

11.3.9. Strokovna literatura

11.3.10. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala

11.3.19. Ostalo 49

11.4. Slovenska članska alpinistična reprezentanca 37.934
11.4.1. Alpinistične odprave (razpis) 29.313

11.4.1.1. Odprava 1

11.4.1.2. Odprava 2

11.4.1.3. Odprava 3

11.4.1.4. Odprava 4

11.4.1.5. Odprava 5

11.4.1.6. Odprava 6

11.4.1.7. Odprava 7

11.4.1.8. Odprava 8

11.4.1.9. Odprava 9

11.4.1.10. Odprava 10

11.4.1.11. Odprava 11

11.4.1.12. Odprava 12

11.4.1.13. Odprava 13

11.4.1.14. Odprava 14

11.4.2. Kategorizacija, kvalitetni vzponi (MR, PR) 5.515

11.4.3. Alpinistični tabor - Slovenija

11.4.3.1. Tabor 1

11.4.3.2. Tabor 2

11.4.4. Alpinistični tabor - tujina 3.106

11.4.4.1. Tabor 1

11.4.4.2. Tabor 2

11.4.5. Podelitev najvišjih priznanj s področja alpinizma

11.4.6. Zavarovanje

11.4.7. Strokovna literatura

11.4.8. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala

11.4.9. Ostalo

11.5. Ostale aktivnosti 10.019
11.5.1. Mednarodno srečanje alpinistov PRENOS NA REPREZ. 150

11.5.2. Zbor alpinistov 299

11.5.3. Podelitev najvišjih priznanj s področja alpinizma PRENOS NA REPREZ. 893

11.5.4. Srečanje alpinistov veteranov 701

11.5.5. Zbornik Slovenski alpinizem PRENOS NA REPREZ. 7.182

11.5.6. Zavarovanje strokovnih kadrov PRENOS NA REPREZ. 540

11.5.9. Ostalo 253

11.6. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 15.957
11.6.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PRENOS NA REPREZ. 15.957

12. Komisija za gorske športe (KGŠ) 10.303

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

12.1. Organizacijske aktivnosti 125



12.1.1. Zbor komisije

12.1.2. Seje izvršnega odbora 

12.1.3. Seje strokovnih organov

12.1.9. Ostalo 125

12.2. Usposabljanja 0
12.2.1. Tečaj za sodnike tekmovalnega lednega plezanja

12.2.2. Tečaj za sodnike tekmovalnega turnega smučanja

12.2.9. Ostalo

12.3. Slovenska reprezentanca v tekm. lednem plezanju 5.832
12.3.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 5.832

12.3.9. Ostalo

12.4. Slovenska reprezentanca v tekm. turnem smučanju 2.587
12.4.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 2.587

12.4.9. Ostalo

12.5. Ostale aktivnosti 141
12.5.1. Slovenski pokal v turnem smučanju 141

12.5.9. Ostalo

12.6. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 1.618
12.6.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 1.618

13. Gospodarska komisija (GK) 26.990

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

13.1. Organizacijske aktivnosti 1.302
13.1.1. Zbor komisije

13.1.2. Seje izvršnega odbora 751

13.1.3. Seje strokovnih organov 416

13.1.9. Ostalo 135

13.2. Usposabljanja 6.243
13.2.1. Usposabljanje za oskrbnike planinskih koč 5.630

13.2.2. Konferenca planinskega gospodarstva 613

13.2.3. Strokovna ekskurzija za ogled primerov dobre prakse

13.2.9. Ostalo

13.3. Svetovalna pisarna in certifikati 8.413
13.3.1. Delovanje svetovalne pisarne PZS 7.843

13.3.2. Certifikat "Okolju prijazna pl. koča" 107

13.3.3. Certifikat "Družinam prijazna pl. koča" 463

13.4. Ostale aktivnosti 8.032
13.4.1. Meritve učinkovitosti malih čistilnih naprav 360

13.4.2. Ekološka in energetska sanacija pl. koč 74

13.4.3. Rezervacijski sistem CAA 475

13.4.4. Promocijski letaki za pl. koče 2.830

13.4.5. Promocijske aktivnosti plan. koč na sejmih 1.588

13.4.6. Helikopterski preleti 1.362

13.4.9. Ostalo 1.344

13.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.000
13.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.000



14. Mladinska komisija (MK) 52.071

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

14.1. Organizacijske aktivnosti 967
14.1.1. Zbor komisije 388

14.1.2. Seje izvršnega odbora 196

14.1.3. Seje strokovnih organov 136

14.1.9. Ostalo 247

14.2. Usposabljanja 11.987
14.2.1. Neformalno izobraževanje Mladinski voditelj 6.625

14.2.2. Seminar za mentorje planinskih skupin 3.691

14.2.3. Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 767

14.2.4. Seminar družabnosti v gorah

14.2.5. Seminar orientacije

14.2.6. Seminar za traserje in organizatorje POT

14.2.7. Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije

14.2.8. Tečaj orientacije

14.2.9. Zimska planinska šola 904

14.2.10. Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh

14.2.19. Ostalo

14.3. Projekti 12.097
14.3.1. Sofinanciranje pl. taborov (razpis za PD) 8.030

14.3.2. Sofinanciranje zimovanj 2.817

14.3.3. Sofinanciranje srečanj mladih planincev 55

14.3.4. 60-letnica MK 1.192

14.3.9. Ostalo 3

14.4. Ostale aktivnosti 14.816
14.4.1. Nagradni tabor za najboljše ekipe MIG in SPOT 3.201

14.4.2. Srečanje mladinskih voditeljev

14.4.3. Mednarodna dejavnost 25

14.4.4. Izleti in tabor za študente 1.479

14.4.5. Nagrade PŠ, Cici in Ml. planinec 410

14.4.6. Zavarovanje strokovnih kadrov 327

14.4.7. Dan slovenskih planinskih doživetij 227

14.4.8. Delovna akcija v PUS Bavšica 426

14.4.9. Motivacijski vikend 221

14.4.10. Promocija 5.597

14.4.11. Vzorčni taborni prostor PRENOS NA 3.10.8. 1.241

14.4.19. Ostalo 1.661

14.5. Tekmovanja 5.203
14.5.1. Tekmovanja Mladina in gore 3.423

14.5.2. POT - lige 280

14.5.3. Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 1.500

14.5.9. Ostalo

14.6. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 7.000
14.6.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 7.000



15. Komisija za planinske poti (KPP) 78.982

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

15.1. Organizacijske aktivnosti 2.570
15.1.1. Zbor komisije 240

15.1.2. Seje izvršnega odbora 724

15.1.3. Seje strokovnih organov 579

15.1.4. Seje KEUPS 191

15.1.9. Ostalo 836

15.2. Usposabljanja 7.664
15.2.1. Tečaj za markaciste - DRUG SISTEM 2.919

15.2.2. Licenčno izpopolnjevanje za markaciste 1.973

15.2.3. Zaključni tečaj za markaciste 1.239

15.2.9. Ostalo 1.533

15.3. Vzdrževanje planinskih poti 40.174
15.3.1. Vzdrževanje zahtevnih in zelo zahtevnih pl. poti 29.658

15.3.2. Razpis za PD za vzdrževanje pl. poti 2.087

15.3.3. Delovna akcija Lisca

15.3.4. Druge delovne akcije 1.109

15.3.5. Druge smerne table 

15.3.6. Pregledi poti

15.3.7. Zaščitna sredstva

15.3.9. Ostalo

15.3.10. Interventna akcija 640

15.3.11. Akcija 1 355

15.3.12. Akcija 2 2.408

15.3.13. Akcija 3 2.833

15.3.14. Akcija 4 551

15.3.15. Akcija 5 1

15.3.16. Akcija 6 532

15.3.17. Akcija 7

15.4. Ostale aktivnosti 8.575
15.4.1. Dan slovenskih markacistov 2.365

15.4.2. Kataster pl. poti PRENOS NA 3.10.12. 1.270

15.4.3. Slovenska planinska pot PRENOS NA 3.10.9. 641

15.4.4. Zavarovanje strokovnih kadrov 3.762

15.4.9. Ostalo 536

15.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 20.000
15.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 20.000

16. Komisija za športno plezanje (KŠP) 310.164

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

16.1. Organizacijske aktivnosti 2.150
16.1.1. Zbor komisije

16.1.2. Seje izvršnega odbora 82

16.1.3. Seje strokovnih organov 524



16.1.9. Ostalo 1.544

16.2. Usposabljanja 14.118
16.2.1. Izpiti športni plezalci 3.056

16.2.2. Inštruktorji in vaditelji 11.062

16.2.2.1. Seminar in izpiti inštruktorjev in vaditeljev

16.2.2.2. Licenčni seminar inštruktorjev in vaditeljev

16.2.3. Postavljalci, licenčni seminar

16.2.3.1. Seminar in izpiti postavljalcev

16.2.3.2. Licenčni seminar postavljalcev

16.2.4. Seminar plezanje v šoli

16.2.5. Opremljevalci, seminar in izpiti

16.2.6. Trenerji

16.2.6.1. Seminar in izpiti trenerjev

16.2.6.2. Licenčni seminar trenerjev

16.2.7. Sodniki

16.2.7.1. Seminar in izpiti sodnikov

16.2.7.2. Licenčni seminar sodnikov

16.2.9. Ostala usposabljanja

16.3. Mladinska reprezentanca v šp. plezanju 58.191
16.3.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 54.691

16.3.1.1. MR prenočišče

16.3.1.2. MR hrana

16.3.1.3. MR cestnine, tuneli, parkirnine

16.3.1.4. MR bencin

16.3.1.5. MR lokalni prevozi

16.3.1.6. MR letalske vozovnice

16.3.1.7. MR najem in vstopnine v dvorane za treninge

16.3.1.8. MR honorar in potni stroški vodstva repr.

16.3.1.9. MR zavarovanje

16.3.1.10. MR vizumi

16.3.1.11. MR tehnična oprema

16.3.1.12. MR pritožbe na tekmah

16.3.1.13. MR članarina IFSC

16.3.1.14. MR licence IFSC

16.3.1.15. MR štartnine IFSC

16.3.1.16. MR takse za nastope na emp IFSC

16.3.1.17. MR najem vozil

16.3.1.18. MR drugi stroški

16.3.2. MR stroški organizacije tekmovanj, vezani na reprez. 3.500

16.3.3. MR sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala

16.3.9. Ostalo

16.4. Članska reprezentaca v šp. plezanju 89.900
16.4.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 80.931

16.4.1.1. ČR prenočišče

16.4.1.2. ČR hrana

16.4.1.3. ČR cestnine, tuneli, parkirnine



16.4.1.4. ČR bencin

16.4.1.5. ČR lokalni prevozi

16.4.1.6. ČR najem vozil

16.4.1.7. ČR letalske vozovnice

16.4.1.8. ČR najem in vstopnine za dvorane za treninge

16.4.1.9. ČR honorar in potni stroški vodstva repr.

16.4.1.10. ČR zavarovanje

16.4.1.11. ČR vizumi

16.4.1.12. ČR tehnična oprema

16.4.1.13. ČR pritožbe na tekmah

16.4.1.14. ČR članarina IFSC

16.4.1.15. ČR licence IFSC

16.4.1.16. ČR štartnine IFSC

16.4.1.17. ČR terapevtske storitve

16.4.1.18. ČR drugi stroški

16.4.2. ČR stroški organizacije tekmovanj, vezani na repr. 8.970

16.4.3. ČR sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala

16.4.9. Ostalo

16.5. Tekmovanja 103.624
16.5.1. Državno prvenstvo RS 26.447

16.5.2. Svetovni pokal Kranj PRENOS NA 3.13. 75.010

16.5.3. Državno prvenstvo osnovnih šol 1.752

16.5.4. Državno prvenstvo srednjih šol 416

16.5.9. Ostalo

16.6. Ostale aktivnosti 16.500
16.6.1. Razglasitev najuspešnejših šp.plezalcev 125

16.6.2. Plezališča Slovenije 14.462

16.6.3. Plezališče OSP

16.6.4. Anti-doping za športnike

16.6.5. Slovenija pleza

16.6.6. Sklad slovenskih plezališč

16.6.7. Spletna stran, prenova informatike

16.6.9. Ostalo 1.913

16.7. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 25.680
16.7.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PRENOS NA REPREZ. 25.680

17. Komisija za turno kolesarstvo (KTK) 45.862

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

17.1. Organizacijske aktivnosti 1.490
17.1.1. Zbor komisije 350

17.1.2. Seje izvršnega odbora 788

17.1.3. Seje strokovnih organov 0

17.1.9. Ostalo 353

17.2. Usposabljanja 12.032
17.2.1. Turno kolesarski vodnik 1 9.216

17.2.2. Turno kolesarski vodnik 2 2.816



17.2.9. Ostalo

17.3. Licenčna usposabljanja 0
17.3.1. Licenčni seminarji

17.3.9. Ostalo

17.4. Ostale aktivnosti 31.390
17.4.1. Tabor družin 4.338

17.4.2. Zavarovanje strokovnih kadrov 370

17.4.3. Slovenska turno kolesarska pot PRENOS NA 3.10.11. 26.682

17.4.9. Ostalo

17.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 950
17.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 950

18. Komisija za varstvo gorske narave (KVGN) 8.354

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

18.1. Organizacijske aktivnosti 656
18.1.1. Zbor komisije 150

18.1.2. Seje izvršnega odbora 507

18.1.3. Seje strokovnih organov

18.1.9. Ostalo

18.2. Usposabljanja 5.544
18.2.1. Usposabljanja 4.947

18.2.2. Zavarovanje strokovnih kadrov 596

18.2.9. Ostalo

18.3. Licenčni seminarji 477
18.3.1. Izpopolnjevanje za vgn 477

18.3.9. Ostalo

18.4. Ostale aktivnosti 1.077
18.4.1. Zgibanka

18.4.2. Ozaveščevalne aktivnosti 1.036

18.4.9. Ostalo 41

18.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 600
18.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 600

19. Vodniška komisija (VK) 89.635

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.

19.1. Organizacijske aktivnosti 1.956
19.1.1. Zbor komisije 320

19.1.2. Seje izvršnega odbora 587

19.1.3. Seje strokovnih organov 705

19.1.9. Ostalo 344

19.2. Usposabljanja 41.673
19.2.0. Usposabljanje skupni stroški 1.670

19.2.9. Tečaj kategorija C 1.494

19.2.10. Tečaj kategorija D (I. izmena) 5.582

19.2.11. Tečaj kategorija D (II. izmena)

19.2.12. Tečaj kategorija G



19.2.13. Tečaj kategorija E

19.2.14. Tečaj kategorija H 

19.2.15. Tečaj kategorija A (deljeni) 

19.2.16. Tečaj kategorija A (PUS Bavšica, 1. izmena) 13.981

19.2.17. Tečaj kategorija A (PUS Bavšica, 2. izmena) 13.385

19.2.18. Tečaj kategorija B (1. izmena) 5.561

19.2.19. Tečaj kategorija B (2. izmena)

19.2.29. Ostalo

19.3. Licenčni seminarji 32.072
19.3.0. Licenčni seminarji skupni stroški

19.3.32. Usklajevanje inštruktorjev PV 876

19.3.33. Snežno izpopolnjevanje Savinjski MDO PD 2.936

19.3.34. Snežno izpopolnjevanje MDO PD Podravja 2.260

19.3.35. Snežno izpopolnjevanje MDO PD Gorenjske 2.719

19.3.36. Snežno izpopolnjevanje MDO PD Koroške 2.589

19.3.37. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Gorenjske 2.408

19.3.38. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Primorske 1.258

19.3.39. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Koroške 2.261

19.3.40. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Dolenjske in Bele krajine 2.321

19.3.41. Kopno izpopolnjevanje Savinjski MDO PD 2.038

19.3.42. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Ljubljane 1.139

19.3.43. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Podravja 4.276

19.3.44. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Zasavja 1.306

19.3.45. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Notranjske 1.304

19.3.46. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Posočja

19.3.47. Kopno izpopolnjevanje MDO PD republiško - SOU VK PZS 2.381

19.3.49. Ostalo

19.4. Ostale aktivnosti 5.384
19.4.1. Priznanja komisije 732

19.4.2. Zavarovanje strokovnih kadrov 4.243

19.4.9. Ostalo 409

19.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 8.550
19.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 8.550



POROČILO JAN-JUL 

2017
REBALANS 2017

KOEF. JAN-

JUL2017/REB

2017

KOEF. JAN-

JUL2017/POR

2016

POROČILO 2016
POROČILO JAN-JUL 

2017

1.218.650 2.574.380 1.796.336 1.644.485

1.027 425.835

1.218.650 2.934.508 0,42 0,60 2.015.397 1.644.485

179.649 253.874 0,71 0,69 261.890 333.703
28.945 44.620 0,65 0,53
15.733 16.540 0,95 0,95

8.848 16.000 0,55 0,50

1.996 2.500 0,80 0,26

0 6.000 0,00 0,00

1.319 1.800 0,73 0,71

989 1.500 0,66 0,88

0

0

0

61 280 0,22 0,22

150.704 209.254 0,72 0,73
22.742 38.512 0,59 0,48

50.700 79.125 0,64 0,32

0

55.592 91.618 0,61

21.670

16.500 63.419 0,26 7.527
23.019 0,00

20.019 0,00

3.000 0,00

12.900 0,00
12.900 0,00

16.500 27.500 0,60

16.500 27.500 0,60

90.215 323.482 0,28 0,69 109.150 36.183
3.393 7.250 0,47 0,36
1.838 2.000 0,92 0,59

1.000 0,00 0,00

1.350 1.350 1,00 1,00

ODHODKI PRIHODKI



0

0

204 2.900 0,07 0,05

0

23.008 32.475 0,71 0,73
4.976 5.000 1,00 1,11

7.980 15.000 0,53 0,50

0

1.000 0,00 0,00

9.652 11.475 0,84 0,94

400 0 1,00

14.329 16.724 0,86 0,88
9.524 9.524 1,00 0,96

500 0,00

730 1.000 0,73 0,56

231 500 0,46 0,62

3.845 5.000 0,77 0,83

200 0,00 0,00

1.479 4.050 0,37 0,23
388 750 0,52 0,76

763 2.700 0,28 0,15

327 600 0,55 0,58

0

0 0 0,00
0 0,00

0

0

11.826 15.044 0,79 0,66
5.096 5.731 0,89 0,89

1.277 2.197 0,58 0,58

423 0,00 0,00

4.923 6.330 0,78 0,58

417 363 1,15 1,15

113 0 0,17

5.020 6.553 0,77 0,55
155 800 0,19 0,31

1.039 1.906 0,55 0,55

1.888 1.890 1,00 1,21

1.564 1.564 1,00 0,33

373 393 0,95 0,95

0 1.450 0,00 0,00
750 0,00 0,00

400 0,00 0,00

300 0,00

19.044 166.736 0,11 1,61



9.148 21.230 0,43 1,09

300 0,00

349 500 0,70 0,23

0 0,00

868 15.906 0,05 1,73

359 5.000 0,07 0,87

2.707 3.234 0,84

146 19.266 0,01

952 4.000 0,24

1.779 3.000 0,59

20.000 0,00

4.500 0,00

1.896 2.630 0,72

1.000 0,00

684 29.170 0,02

156 37.000 0,00

0 0,00

0 600 0,00
500 0,00

100 0,00

533 1.500 0,36 5,99

533 1.000 0,53 5,99

500 0,00

11.585 71.100 0,16
10.250 40.600 0,25

1.335 23.300 0,06

7.200 0,00

21.091 33.332 0,63 0,82 25.649 5.902
9.482 11.067 0,86 0,99
7.924 7.924 1,00 1,03

1.500 0,00 0,00

664 631 1,05

402 402 1,00 0,89

493 510 0,97

100 0,00 0,00

3.798 5.240 0,72 0,75
2.740 2.740 1,00 1,00

0

500 0,00 0,00

314 500 0,63 0,62

478 500 0,96 0,57

266 1.000 0,27 0,86

404 3.000 0,13 0,09
0

123 500 0,25 0,29



0

500 0,00

281 2.000 0,14 0,07

400 650 0,62 0,59
400 400 1,00 1,00

250 0,00 0,00

0

500 1.000 0,50 0,64
500 500 1,00 1,00

500 0,00 0,00

0

2.741 4.275 0,64 1,09
2.000 0,00 0,00

2.241 1.775 1,26 4,45

500 500 1,00

800 1.300 0,62 1,00
800 800 1,00 1,00

500 0,00

0

0 0
0

0

0

0 500 0,00 0,00
0

500 0,00 0,00

0

402 2.300 0,17 0,44
402 300 1,34 2,35

100 0,00 0,00

100 0,00 0,00

100 0,00

100 0,00

100 0,00 0,00

100 0,00 0,00

100 0,00

100 0,00

100 0,00

1.000 0,00 0,00

100 0,00

2.446 2.500 0,98 32,61
2.446 1.500 1,63 32,61

500 0,00

200 0,00

300 0,00

119 1.500 0,08 0,30



119 200 0,59 0,75

200 0,00

1.000 0,00

100 0,00 0,00

84.211 150.728 0,56 0,61 155.467 93.423

16.790

1.045 2.000 0,52 0,81
729 1.000 0,73 1,27

316 1.000 0,32 0,44

38.314 72.728 0,53 0,56
19.756 40.128 0,49 0,49

17.898 28.000 0,64 0,70

660 1.600 0,41 0,56

3.000 0,00 0,00

28.352 59.500 0,48 0,53
3.987 8.300 0,48 0,64

10.072 25.700 0,39 0,46

12.886 24.250 0,53 0,59

1.407 1.250 1,13 0,49

16.500 16.500 1,00 1,00
16.500 16.500 1,00 1,00

97.668 254.515 0,38 0,57 172.412 65.137
8.233 11.700 0,70 0,34
1.460 1.300 1,12 0,63

1.169 0,30

690 1,92

0 0,00

0 0,00

0 0,00

1.300 0,00

1.300 0,00

1.352 1.300 1,04

1.300 0,00

1.300 0,00

1.300 0,00

1.300 0,00

1.300 0,00

3.563 0,28

11.285 39.500 0,29 0,64
1.389 0 0,61

13.000 0,00

510 0 0,80

407 0 0,60

733 0 0,92

900 0,00



513 8.100 0,06

4.500 0,00

0

0

500 5.000 0,10

151 0 0,34

5.000 0,00

0 3.000 0,00

7.083 0 0,55

3.896 6.450 0,60 0,64

9 0,02

668 0,64

430 0,75

2.037 3.000 0,68 0,72

332 550 0,60 0,86

401 900 0,45 0,52

2.000 0,00

2.000 0,00

21 0,22

797 7.000 0,11 0,27
355 0 0,35

249 7.000 0,04

193 0 0,10

2.984 8.700 0,34 0,48
375 0 0,21

144 0 0,52

6.500 0,00

2.200 0,00

960 0 0,83

1.506 0 0,51

2.240 24.030 0,09 0,09
860 1.930 0,45 0,36

825 19.000 0,04 0,04

555 1.000 0,55 0,67

2.100 0,00 0,00

0,00

21.748 108.935 0,20 0,51

495 385 1,28 1,10

4.134 5.000 0,83 10,26

15 1.150 0,01

521 3.900 0,13

500 0,00 0,00

11.195 18.000 0,62 0,42

4.573 80.000 0,06 0,31



0,00

816 18,98

2.283 4.000 0,57 0,69

2.283 4.000 0,57 0,71

0,00

44.200 44.200 1,00 1,00
44.200 44.200 1,00 1,00

27.827 52.569 0,53 0,52 53.292 20.923

-149

13.614 28.239 0,48 0,40
2.556 7.700 0,33 0,26

2.022 3.300 0,61 0,68

853 1.700 0,50 0,28

57 800 0,07 0,12

39 39 1,00 0,20

171 500 0,34 0,11

200 0,00 0,00

589 1.000 0,59 0,59

3.754 6.000 0,63 0,56

1.595 3.400 0,47 0,48

1.250 3.100 0,40 0,28

729 500 1,46 0,93

10.314 20.430 0,50 0,67
1.572 3.000 0,52 1,75

600 0,00

7.452 12.830 0,58 0,65

10 0 0,02

193

1.087 4.000 0,27 0,46

3.900 3.900 1,00 1,00
3.900 3.900 1,00 1,00

100.098 685.357 0,15 0,79 100.997 632.002
6.255 10.200 0,61 0,36

500 0,00 0,00

3.149 6.000 0,52 0,53

542 700 0,77 0,12

2.473 2.500 0,99 0,73

91 500 0,18 0,03

51.032 87.908 0,58 0,56
900 1.600 0,56 0,58

3.670 6.000 0,61 0,58

6.091 7.500 0,81 0,93



2.827 5.500 0,51 0,53

1.228 4.000 0,31 0,33

14.179 25.395 0,56 0,44

6.373 9.000 0,71 0,73

1.841 2.000 0,92 0,97

300 0,00

12.074 23.113 0,52 0,56

556 1.000 0,56 1,14

1.293 2.500 0,52 0,40

34.500 570.000 0,06

34.500 570.000 0,06

34.150 33.844 1,01

351 536.156 0,00

8.310 17.249 0,48 0,49
8.310 17.249 0,48 0,49

193.770 329.322 0,59 0,62 309.483 126.134
135.804 238.439 0,57 0,60
135.804 238.439 0,57 0,60

21.868 38.389 0,57 0,60
21.868 38.389 0,57 0,60

29.046 44.899 0,65 0,64
8.892 16.728 0,53 0,57

7.366 13.931 0,53 0,55

10.114 9.950 1,02 1,07

2.137 3.800 0,56 0,52

316 490 0,65 0,25

220 0,16

7.053 7.595 0,93 1,23
7.053 7.595 0,93 1,23

25.356 52.395 0,48 0,44 53.546 22.800
1.734 1.400 1,24 1,03
1.569 1.100 1,43 0,94

166 300 0,55

0

0

3.206 4.150 0,77 0,25
2.976 4.000 0,74 0,72

150 0,00

230 0 0,03

92 200 0,46 1,13
92 200 0,46 1,13

6.191 14.300 0,43 0,41
1.392 2.500 0,56 0,57



2.019 5.000 0,40 0,42

2.031 5.000 0,41 0,32

750 800 0,94 1,67

500 0,00 0,00

500 0,00 0,00

2.263 6.350 0,36 0,91

350 0,00 0,00

610 4.500 0,14 203,33

1.653 1.250 1,32 0,71

250 0,00

212 200 1,06 0,66
212 200 1,06 0,79

0 0,00

0 200 0,00
200 0,00

0

0 200 0,00 0,00
200 0,00 0,00

0

0 500 0,00 0,00
200 0,00 0,00

300 0,00 0,00

0

75 600 0,13 0,58
75 300 0,25 0,58

0

300 0,00

0

994 2.550 0,39 0,99 1.295

295
300 0,00

397 300 1,32

211 400 0,53

292 950 0,31

93 600 0,16

2.050 2.344 0,87 0,55 3.645

-50
91 300 0,30

728 200 3,64

517 800 0,65

368 300 1,23

346 744 0,47

388 1.650 0,24 0,25 1.511



-68
200 0,00

125 500 0,25

0 50 0,00

195 800 0,24

68 100 0,68

1.788 2.800 0,64 0,40 4.129

-304
204 800 0,26

324 300 1,08

196 300 0,65

84 350 0,24

978 1.050 0,93

1.652 1.343 1,23 0,84 1.332

-632
20 0,00

1.173 780 1,50

20 0,00

479 480 1,00

43 0,00

1.339 2.452 0,55 0,76 1.387

-375
137 300 0,46

700 500 1,40

200 0,00

425 1.250 0,34

77 202 0,38

147 2.273 0,06 0,09 2.461

796
330 0,00

537 0,00

312 0,00

97 672 0,14

50 422 0,12

833 1.082 0,77 0,49 1.119

-573

45 200 0
200 200 1

113 300 0

279 382 1

196

1.138 1.584 0,72 0,48 2.183

-181
24 150 0,16

84 174 0,48



388 240 1,62

95 200 0,47

548 820 0,67

383 1.318 0,29 0,59 1.381

734
120 0,00

182 500 0,36

100 0,00

29 298 0,10

172 300 0,57

871 3.439 0,25 0,25 3.342

-98
500 0,00

150 812 0,18

186 472 0,39

485 1.017 0,48

50 638 0,08

0 1.461 0,00 0,00 1.811

798

600 0,00

100 0,00

761 0,00

61.456 159.252 0,39 0,56 124.282 42.019

15.252

366 1.300 0,28 0,32
110 200 0,55 1,22

152 500 0,30 0,63

300 0,00

104 300 0,35 0,13

4.428 23.000 0,19 0,22 0
4.390 8.100 0,54 0,53

8.000 0,00 0,00

600 0,00 0,00

38 6.000 0,01 0,01

300 0,00

15.765 40.734 0,39 0,66
8.810 22.070 0,40 0,57

1.490 4.400 0,34 0,30

5.000 0,00 0,00

1.000 0,00 0,00

2.500 0,00

300 0,00

0



0

34 0

5.430 5.430 1,00

34 0,00 0,00

40.837 92.268 0,44 1,08
9.956 48.060 0,21 0,34

4.456

1.200

2.000

1.000

1.300

15.316 10.000 1,53 2,78

0 1.500 0,00

750 0,00

750 0,00

75 6.000 0,01 0,02

75 3.000 0,02

3.000 0,00

995 1.050 0,95

239 1.100 0,22

1.700 4.500 0,38

12.558 12.558 1,00

0

60 1.950 0,03 0,01 0
0,00

300 0,00 0,00

0,00

650 0,00 0,00

0,00

0,00

60 1.000 0,06 0,24

0 0 0,00
0 0,00

8.214 13.425 0,61 0,80 11.118 1.167

815

464 1.214 0,38 3,70



200 0,00

400 0,00

150 0,00

464 464 1,00 3,70

0 0 0

2.992 6.191 0,48 0,51 0
2.992 6.191 0,48 0,51

2.802 4.065 0,69 1,08 0
2.802 4.065 0,69 1,08

146 146 1,00 1,04
146 146 1,00 1,04

1.810 1.810 1,00 1,12
1.810 1.810 1,00 1,12

14.525 21.863 0,66 0,54 25.801 4.564

-1.190

458 1.100 0,42 0,35
0

414 700 0,59 0,55

44 400 0,11 0,11

0 0,00

8.319 7.940 1,05 1,33
7.761 7.380 1,05 1,38

558 560 1,00 0,91

0

0

25 6.523 0,00 0,00
4.923 0,00 0,00

25 600 0,04 0,23

1.000 0,00 0,00

2.723 3.300 0,83 0,34
271 600 0,45 0,75

0 0,00

306 700 0,44 0,64

0 0,00

1.960 1.814 1,08 1,23

0 0,00

186 186 1,00 0,14

3.000 3.000 1,00 1,00
3.000 3.000 1,00 1,00



26.756 42.090 0,64 0,51 52.879 11.490

808

90 1.000 0,09 0,09
200 0,00 0,00

90 400 0,23 0,46

400 0,00 0,00

0 0,00

7.308 9.450 0,77 0,61
3.563 5.000 0,71 0,54

2.738 750 3,65 0,74

400 0,00 0,00

600 0,00

0

0

0

900 0,00

1.006 1.050 0,96 1,11

750 0,00

0

2.433 11.400 0,21 0,20
8.000 0,00 0,00

2.433 3.000 0,81 0,86

400 0,00 0,00

0 0,00

0 0,00

6.342 8.769 0,72 0,43
3.659 2.547 1,44 1,14

120 0,00

0 0,00

91 800 0,11 0,06

1.728 2.032 0,85 4,22

150 520 0,29 0,46

12 0 0,05

701 400 1,75 1,65

100 0,00 0,00

200 0,00 0,00

200 0,00 0,00

1.850 0,00 0,00

3.583 4.470 0,80 0,69
2.043 2.431 0,84 0,60

40 440 0,09 0,14

1.500 1.500 1,00 1,00

99 0,00

7.000 7.000 1,00 1,00
7.000 7.000 1,00 1,00



47.230 79.445 0,59 0,60 83.272 12.598

4.289

1.764 2.895 0,61 0,69
295 295 1,00 1,23

741 1.200 0,62 1,02

132 400 0,33 0,23

47 0 0,25

550 1.000 0,55 0,66

5.283 19.150 0,28 0,69
2.337 10.000 0,23 0,80

996 3.900 0,26 0,50

604 3.000 0,20 0,49

1.347 2.250 0,60 0,88

17.191 28.200 0,61 0,43 0
15.604 21.100 0,74 0,53

0 0,00

0

63 1.500 0,04 0,06

0

2.000 0,00

1.360 1.600 0,85

0

2.000 0,00 0,00

164 0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.991 9.200 0,33 0,35
793 2.700 0,29 0,34

0,00

0,00

1.990 4.000 0,50 0,53

208 2.500 0,08 0,39

20.000 20.000 1,00 1,00
20.000 20.000 1,00 1,00

151.520 309.298 0,49 0,49 324.759 147.231

14.595

712 823 0,87 0,33 0
200 0,00

49 300 0,16 0,60

323 323 1,00 0,62



340 0 0,22

1.756 15.130 0,12 0,12 0
426 5.080 0,08 0,14

811 7.250 0,11 0,07

811 7.250 0,11

0

0 400 0,00

0

400 0,00

0

2.400 0,00

183 0

0

183 0

0 0

0

0

337 0

46.253 91.604 0,50 0,79 0
33.617 78.968 0,43 0,61

4.568 71.606

2.410 0

2.266 0

1.031 0

346 0

0

1.168 0

11.573 0

1.488 0

0

1.720 0

0

1.000 0

0

1.260 0

0

3.936 0

852 0

0 0,00

12.636 12.636 1,00

0

91.258 158.573 0,58 1,02 0
69.572 136.887 0,51 0,86

10.106 136.887

10.963 0

1.045 0



2.094 0

1.654 0

1.469 0

15.493 0

7.694 0

12.566 0

1.723 0

380 0

0

140 0

1.000 0

0

810 0

1.043 0

1.393 0

0 0,00

21.686 21.686 1,00

0

8.091 21.668 0,37 0,08 0
5.876 20.000 0,29 0,22

0,00

1.752 1.223 1,43 1,00

463 445 1,04 1,11

0

3.449 21.500 0,16 0,21 0
500 0 4,00

1.106 15.000 0,07 0,08

500 0,00

0

1.082 2.000 0,54

0

316 2.000 0,16

445 2.000 0,22 0,23

0 0 0,00 0
0,00

3.822 19.350 0,20 0,08 40.530 9.060

-5.332

179 1.650 0,11 0,12
179 350 0,51 0,51

800 0,00 0,00

150 0,00

350 0,00 0,00

2.554 9.500 0,27 0,21
2.169 9.000 0,24 0,24

0 0,00



386 500 0,77

0 2.000 0,00
2.000 0,00

0

139 5.250 0,03 0,00
4.500 0,00 0,00

139 400 0,35 0,37

0,00

350 0,00

950 950 1,00 1,00
950 950 1,00 1,00

4.439 5.375 0,83 0,53 7.315 2.340

-1.039

390 735 0,53 0,60 0
231 231 1,00 1,54

160 504 0,32 0,32

0

0

2.164 2.760 0,78 0,39 0
2.164 2.760 0,78 0,44

0 0,00

0

1.054 980 1,08 2,21 0
1.054 980 1,08 2,21

231 300 0,77 0,21 0
0

150 300 0,50 0,14

81 1,96

600 600 1,00 1,00 0
600 600 1,00 1,00

64.304 85.419 0,75 0,72 101.519 70.283

11.884

649 1.450 0,45 0,33 0
450 0,00 0,00

301 400 0,75 0,51

348 400 0,87 0,49

200 0,00 0,00

26.078 37.486 0,70 0,63 0
535 756 0,71 0,32

1.800 0,00 0,00

0 0,00

0

1.176 1.393 0,84



1.495 1.537 0,97

0

9.502 13.500 0,70

10.847 13.500 0,80 0,78

0 0,00

2.523 5.000 0,50 0,45

0

26.817 32.933 0,81 0,84 0
500 0,00

1.000 0,00 0,00

2.290 2.290 1,00 0,78

1.097 1.097 1,00 0,49

2.640 2.640 1,00 0,97

1.397 1.128 1,24 0,54

2.313 1.756 1,32 0,96

1.349 1.349 1,00 1,07

1.369 2.500 0,55 0,61

2.040 2.500 0,82 0,88

2.154 2.154 1,00 1,06

2.395 2.395 1,00 2,10

4.164 5.000 0,83 0,97

2.588 2.500 1,04 1,98

1.021 1.625 0,63 0,78

0

2.500 0,00 0,00

2.209 5.000 0,44 0,41 0
500 0,00 0,00

2.209 4.500 0,49 0,52

0,00

8.550 8.550 1,00 1,00 0
8.550 8.550 1,00 1,00



REBALANS 2017
KOEF. JAN-

JUL2017/REB

2017

KOEF. JAN-

JUL2017/PO

R2016

Članarina Lastna dej. Sredstva FSO Sredstva LPŠ

2.574.779

399

2.934.907 0,56 0,82 327.490 324.820 84.916 69.814

253.874 1,31 1,27 320.190 13.513
44.620 0,00

16.540 0,00

16.000 0,00

2.500 0,00

6.000 0,00

1.800 0,00

1.500 0,00

0

0

0

280 0,00

209.254 0,00

38.512 0,00

79.125 0,00

0

91.618 0,00

0

63.419 0,12 7.300
23.019 0,00

20.019 0,00

3.000 0,00

12.900 0,00
12.900 0,00

27.500 0,00

305.250 0,12 0,33 2.185
7.250 0,00

2.000 0,00

1.000 0,00

1.350 0,00

PRIHODKI PRIHODKI POROČILO JAN-JUL 2017



0

0

2.900 0,00

0

27.618 0,00

2.500 0,00

15.960 0,00

0

1.000 0,00

8.158 0,00

0

16.524 0,00

9.524 0,00

500 0,00

1.000 0,00

500 0,00

5.000 0,00

0

4.050 0,00

750 0,00

2.700 0,00

600 0,00

0

0

0

0

0

10.329 0,00

4.179 0,00

2.015 0,00

423 0,00

3.349 0,00

363 0,00

0

6.563 0,00

800 0,00

1.906 0,00

1.900 0,00

1.564 0,00

393 0,00

1.450 0,00

750 0,00

400 0,00

300 0,00

158.266 0,00

0



21.230 0,00

300 0,00

500 0,00

0

15.906 0,00

5.000 0,00

3.234 0,00

19.266 0,00

4.000 0,00

3.000 0,00

20.000 0,00

4.500 0,00

2.630 0,00

1.000 0,00

26.250 0,00

31.450 0,00

0

600 0,00
500 0,00

100 0,00

1.500 0,00

1.000 0,00

500 0,00

71.100 0,00
40.600 0,00

23.300 0,00

7.200 0,00

32.329 0,18 0,23 137 3.765
10.114 0,00

6.971 0,00

1.500 0,00

631 0,00

402 0,00

510 0,00

100 0,00

5.190 0,00

2.690 0,00

0

500 0,00

500 0,00

500 0,00

1.000 0,00

3.000 0,00

0

500 0,00



0

500 0,00

2.000 0,00

650 0,00

400 0,00

250 0,00

0

1.000 0,00

500 0,00

500 0,00

0

4.275 0,00

2.000 0,00

1.775 0,00

500 0,00

1.300 0,00

800 0,00

500 0,00

0

0

0

0

0

500 0,00

0

500 0,00

0

2.300 0,00

300 0,00

100 0,00

100 0,00

100 0,00

100 0,00

100 0,00

100 0,00

100 0,00

100 0,00

100 0,00

1.000 0,00

100 0,00

2.500 0,00

1.500 0,00

500 0,00

200 0,00

300 0,00

1.500 0,00



200 0,00

200 0,00

1.000 0,00

100 0,00

166.821 0,56 0,60 72.776 7.450

15.945

2.000 0,00

1.000 0,00

1.000 0,00

87.821 0,00

43.950 0,00

36.371 0,00

2.000 0,00

5.500 0,00

60.500 0,00

9.300 0,00

25.700 0,00

24.250 0,00

1.250 0,00

16.500 0,00

16.500 0,00

274.485 0,24 0,38 62.621
11.700 0,00

1.300 0,00

0

0

0

0

0

1.300 0,00

1.300 0,00

1.300 0,00

1.300 0,00

1.300 0,00

1.300 0,00

1.300 0,00

1.300 0,00

39.500 0,00

0

13.000 0,00

0

0

0

900 0,00



8.100 0,00

4.500 0,00

0

0

5.000 0,00

0

5.000 0,00

3.000 0,00

0

8.450 0,00

0

0

0

3.000 0,00

550 0,00

900 0,00

2.000 0,00

2.000 0,00

0

7.000 0,00

0

7.000 0,00

0

8.700 0,00

0

0

6.500 0,00

2.200 0,00

0

0

42.000 0,00

5.000 0,00

28.000 0,00

5.000 0,00

4.000 0,00

0

108.935 0,00

0

385 0,00

5.000 0,00

0

1.150 0,00

3.900 0,00

500 0,00

18.000 0,00

80.000 0,00



0

0

4.000 0,00

0

0

4.000 0,00

0

44.200 0,00

44.200 0,00

52.569 0,40 0,39 6.023

11.518

28.239 0,00

7.700 0,00

3.300 0,00

1.700 0,00

800 0,00

39 0,00

500 0,00

200 0,00

1.000 0,00

6.000 0,00

3.400 0,00

3.100 0,00

500 0,00

20.430 0,00

3.000 0,00

600 0,00

12.830 0,00

0

4.000 0,00

3.900 0,00

3.900 0,00

689.423 0,92 6,26 10.457
12.700 0,00

1.500 0,00

5.800 0,00

700 0,00

4.500 0,00

200 0,00

90.723 0,00

1.600 0,00

6.000 0,00

7.500 0,00



5.500 0,00

4.000 0,00

25.395 0,00

11.115 0,00

2.700 0,00

300 0,00

23.113 0,00

1.000 0,00

2.500 0,00

570.000 0,00

0

570.000 0,00

570.000 0,00

0

16.000 0,00

16.000 0,00

331.766 0,38 0,41 15.882
242.166 0,00

242.166 0,00

38.805 0,00

38.805 0,00

45.099 0,00

16.728 0,00

13.931 0,00

9.950 0,00

4.000 0,00

490 0,00

0

5.696 0,00
5.696 0,00

53.020 0,43 0,43 496
1.400 0,00

1.100 0,00

300 0,00

0

0

4.150 0,00

4.000 0,00

150 0,00

0

200 0,00

200 0,00

0

14.300 0,00

2.500 0,00



5.000 0,00

5.000 0,00

800 0,00

500 0,00

500 0,00

6.350 0,00

350 0,00

4.500 0,00

1.250 0,00

0

250 0,00

200 0,00

200 0,00

0

200 0,00

200 0,00

0

200 0,00

200 0,00

0

500 0,00

200 0,00

300 0,00

0

600 0,00

300 0,00

0

300 0,00

0

1.305 0,00 0,00

3.471 0,00 0,00

2.443 0,00 0,00

929 0,00 0,00

1.522 0,00 0,00



217 0,00 0,00

2.605 0,00 0,00

371 0,00 0,00

1.343 0,00 0,00

2.026 0,00 0,00

1.398 0,00 0,00

1.111 0,00 0,00

2.369 0,00 0,00

3.207 0,00 0,00

1.128 0,00 0,00

681 0,00 0,00

1.644 0,00 0,00

513 0,00 0,00



1.374 0,00 0,00

869 0,00 0,00

3.567 0,00 0,00

1.906 0,00 0,00

1.522 0,00 0,00

-524 0,00 0,00

136.511 0,31 0,34 9.956 32.064

48.393

1.300 0,00

200 0,00

500 0,00

300 0,00

300 0,00

13.260 0,00

2.600 0,00

2.800 0,00

1.860 0,00

6.000 0,00

0

36.233 0,00

22.000 0,00

3.718 0,00

1.251 0,00

1.000 0,00

2.500 0,00

300 0,00

0



0

0

5.430 0,00

34 0,00

84.768 0,00

48.060 0,00

10.000 0,00

1.500 0,00

750 0,00

750 0,00

6.000 0,00

3.000 0,00

3.000 0,00

1.050 0,00

1.100 0,00

4.500 0,00

12.558 0,00

0

950 0,00

0

300 0,00

0

650 0,00

0

0

0

0

0

13.425 0,09 0,10 1.167

3.433

1.214 0,00



200 0,00

400 0,00

150 0,00

464 0,00

0

0

0

0

6.191 0,00

6.191 0,00

0

4.065 0,00

4.065 0,00

0

146 0,00

146 0,00

0

1.810 0,00

1.810 0,00

21.863 0,21 0,18 4.564

18.843

1.100 0,00

0

700 0,00

400 0,00

0

7.940 0,00

7.380 0,00

560 0,00

0

0

6.523 0,00

4.923 0,00

600 0,00

1.000 0,00

3.300 0,00

600 0,00

0

700 0,00

0

1.814 0,00

0

186 0,00

3.000 0,00

3.000 0,00



42.090 0,27 0,22 3.227 504

14.229

1.000 0,00

200 0,00

400 0,00

400 0,00

0

9.450 0,00

5.000 0,00

750 0,00

400 0,00

600 0,00

0

0

0

900 0,00

1.050 0,00

750 0,00

0

10.233 0,00

6.833 0,00

3.000 0,00

400 0,00

0

0

9.937 0,00

2.547 0,00

120 0,00

0

800 0,00

3.200 0,00

520 0,00

0

400 0,00

100 0,00

200 0,00

200 0,00

1.850 0,00

4.470 0,00

2.431 0,00

440 0,00

1.500 0,00

99 0,00

7.000 0,00

7.000 0,00



66.719 0,19 0,15 12.550

84.535

1.000 0,00

200 0,00

400 0,00

400 0,00

0

0

16.900 0,00

10.000 0,00

3.900 0,00

3.000 0,00

0

26.019 0,00

26.019 0,00

0

0

0

0

0

0

0

2.800 0,00

300 0,00

0

0

2.500 0,00

0

20.000 0,00

20.000 0,00

309.298 0,48 0,45 44.633 44.235 49.663

1.207

823 0,00

200 0,00

300 0,00

323 0,00



0

15.130 0,00

5.080 0,00

7.250 0,00

7.250 0,00

0

400 0,00

0

400 0,00

0

2.400 0,00

0

0

0

0

0

0

0

91.604 0,00

78.968 0,00

71.606 0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.636 0,00

0

158.573 0,00

136.887 0,00

136.887 0,00

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.686 0,00

0

14.754 0,00

14.000 0,00

0

377 0,00

377 0,00

0

28.414 0,00

0

20.334 0,00

500 0,00

0

2.000 0,00

0

2.000 0,00

3.580 0,00

0

19.350 0,47 0,22 9.060

1.672

1.650 0,00

350 0,00

800 0,00

150 0,00

350 0,00

9.500 0,00

9.000 0,00

0



500 0,00

2.000 0,00

2.000 0,00

0

5.250 0,00

4.500 0,00

400 0,00

0

350 0,00

950 0,00

950 0,00

5.344 0,44 0,32 2.340

-388

735 0,00

231 0,00

504 0,00

0

0

2.480 0,00

2.480 0,00

0

0

1.260 0,00

1.260 0,00

0

300 0,00

0

300 0,00

0

600 0,00

600 0,00

97.353 0,72 0,69 70.283

-20.273

1.450 0,00

450 0,00

400 0,00

400 0,00

200 0,00

38.735 0,00

756 0,00

1.800 0,00

0

0

1.643 0,00



2.536 0,00

0

13.500 0,00

13.500 0,00

0

5.000 0,00

0

0

43.618 0,00
500 0,00

1.000 0,00

2.808 0,00

1.440 0,00

3.600 0,00

2.160 0,00

2.925 0,00

1.755 0,00

3.250 0,00

3.250 0,00

3.185 0,00

3.120 0,00

6.500 0,00

3.250 0,00

1.625 0,00

0

3.250 0,00

0

5.000 0,00

500 0,00

4.500 0,00

0

8.550 0,00

8.550 0,00



Urad za 

mladino
Sponzorstvo Donacije

Interne

knjižbe
Ostalo

7.459 38.532 908 198.040 592.507

227

18.749 552 14.697

PRIHODKI POROČILO JAN-JUL 2017





2.000





10.398 2.799

750 1.767





14.900

1.435 54.031 566.080



104.820 5.432

634 21.670
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17. seja UO PZS, k točki 4 

VSEBINSKO POROČILO ZA OBDOBJE JANUAR – JULIJ 2017 

Pripravljeno poročilo za obdobje prvih sedmih mesecev leta 2017 vsebuje knjižene dogodke do 21. 

avgusta 2017. Večina julijskih poslovnih dogodkov je tako upoštevanih, ne pa čisto vsi, saj do 

prelomnega datuma še niso bili vsi zaključeni. 

 

Vrednosti prvih sedmih mesecev so primerjane z vrednostmi iz poročila za leto 2016 in vrednostmi iz 

rebalansa za letošnje leto. V proučevanem obdobju je PZS zabeležila 42 % načrtovanih odhodkov in 

56 % načrtovanih prihodkov glede na rebalans.  

Razmejeni prihodki iz članarine za polovico leta predstavljajo 54 % načrtovanih v rebalansu, trenutno 

pa je v Navezi vpisanih 54.897 članov, na dan 5. 9. 2017, kar je 4,7 % več kot v enakem obdobju lani. 

Prihodki iz lastne dejavnosti v prvih sedmih mesecih dosegajo 52 % načrtovanih v rebalansu, sredstva 

Urada za mladino 50 % načrtovanih, za sredstva iz letnega programa športa pa so bili oddani zahtevki 

za 25 % odobrenih sredstev. Sredstva Fundacije za šport za programe vrhunskega športa in gradnje 

športnih objektov so razmejena za sedem mesecev, oddan pa je že bil zahtevek za sofinanciranje 

Planinskega vestnika.  

 

Zaradi neenakomerno razporejene dejavnosti je pri nekaterih komisijah zaznati večje odstopanje 

prihodkov oz. odhodkov od povprečja za sedem mesecev:  

- komisija za alpinizem: odprave še niso zaključene, med prihodki so samo razmejena 

odobrena sredstva Fundacije, za letni program športa do konca julija še ni bilo oddanega 

zahtevka 

- gospodarska komisija glavni prihodek dobi iz reciprocitete, ki se knjiži ob prilivu, in sicer 

konec decembra 

- mladinska komisija bo programe za sofinanciranje Fundacije zaključila v jesenskih mesecih, 

enako velja za drugi obrok sredstev Urada za mladino 

- komisija za turno kolesarstvo je že izvedla usposabljanje za TKV1, vendar obračun še ni bil 

narejen, tabor je bil izveden avgusta, licenčni seminar pa je razpisan za začetek septembra   

- večina usposabljanj, ki jih organizira vodniška komisija, je tudi že zaključenih 

- preknjižbe iz naslova članarine se bodo izvedle po končanem obračunu članarine za leto 

2017, za zdaj je iz tega naslova knjižena samo dotacija za meddruštvene odbore planinskih 

društev. 

 

 

Urša Mali    Matej Planko    Bojan Rotovnik 

strok. del. v rač.   generalni sekretar PZS   predsednik PZS 

 



7. 9. 2017 Zakon o športu

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853&print=1&tab=osnovni 1/20

 
  
  
 
 

Osnovni  Strokovni  Analitični  Sodna praksa

Zakon o športu (ZŠpo-1)

 
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17)

 
Naslov ang. Sports Act

Datum sprejetja 30.05.2017
Datum objave 09.06.2017
Datum začetka veljavnosti 24.06.2017

    
EVA 2013-3330-0161
EPA 1691-VII
SOP 2017-01-1523

 

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa

Z A K O N
O ŠPORTU (ZŠpo-1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki so zanj pristojni, in pogoje za
opravljanje strokovnega dela v športu, pravice športnikov oziroma športnic (v nadaljnjem besedilu: športnikov), javne športne objekte in površine za
šport v naravi, športne prireditve, zbirke podatkov ter nadzor na področju športa.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi po tem zakonu imajo naslednji pomen:
1.      dopolnilno strokovno delo je izvajanje podpornih aktivnosti pri strokovnem delu v športu (baletno-koreografska podpora, psihološka podpora,

svetovanje za ustrezno prehrano, fizioterapevtska podpora itd.) v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem pri
Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS-ZŠZ);

2.      kakovostni šport so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za
pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem besedilu:
NPŠZ) do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih;

3.      kategoriziran športnik je športnik, ki je državljan Republike Slovenije, star najmanj 14 let in ima naziv mladinskega, državnega, perspektivnega,
mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda;

4.      kompetence so znanja, spretnosti in odgovornosti, ki jih strokovni delavec oziroma strokovna delavka (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavec)
v športu pridobi z uspešno zaključenim izobraževanjem v javnoveljavnih izobraževalnih programih oziroma z usposabljanjem v javnoveljavnih
programih usposabljanj v skladu s tem zakonom;

5.      obštudijska športna dejavnost so različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju študija;
6.      poklicni športnik je športnik, ki je vpisan v razvid poklicnih športnikov po tem zakonu in samostojno opravlja delo v športu kot svojo izključno ali

dopolnilno dejavnost;
7.      prostočasna športna vzgoja otrok in mladine so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno

vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih
sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, društva in drugi izvajalci športnih programov iz drugega odstavka
6. člena tega zakona;

8.      šport invalidov so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema;
9.      šport starejših je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb, starejših od 65 let;
10.   športna organizacija je pravna oseba iz 1. do 5. točke drugega odstavka 6. člena tega zakona;
11.   športna rekreacija so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja,

tekmovanja oziroma zabave;
12.   športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je prilagojeno izvajanje gibalnih programov, ki jih izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi in

društva;
13.   športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so športni programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so

namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja in tekmovanjem;
14.   športnik je posameznik, ki je registriran v skladu z 32. členom tega zakona;
15.   športno društvo oziroma športna zveza je društvo oziroma zveza, ki je registrirana v skladu z zakonom, ki ureja društva, in ima v temeljnem

aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost;
16.   uradni tekmovalni sistem je sistem tekmovanj v Republiki Sloveniji in mednarodnih tekmovanj v posamezni športni panogi, ki so stopenjsko

razvrščena glede na njihovo medsebojno konkurenčnost, so v skladu s pravili NPŠZ ali pravili mednarodnih športnih zvez in jih je evidentiral
OKS-ZŠZ;

17.   vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni
ravni;

18.   vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju
v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik;

19.   zasebni športni delavec je strokovni delavec v športu, ki je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev po tem zakonu in samostojno opravlja
delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisaSodnaPraksa?id=ZAKO6853
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO6853&type=pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO6853&type=doc
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3. člen
(splošna načela delovanja v športu)

Na področju športa se zasledujejo predvsem naslednja načela:
1.      vzpostavljanje možnosti za ukvarjanje s športom za vsakega prebivalca Republike Slovenije ne glede na spol, raso, socialni status, versko

prepričanje, jezik in narodnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino;
2.      vzpostavljanje možnosti za kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju;
3.      varstvo in krepitev moralnih in etičnih vrednot in izogibanje nepoštenemu doseganju rezultatov (doping, prirejanje tekmovalnih izidov);
4.      skrb za varstvo športne dediščine;
5.      skrb za trajnostni razvoj;
6.      spodbujanje športnega obnašanja.

4. člen
(javni interes v športu)

(1) Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki se določijo v Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program) in so namenjene zagotavljanju pogojev, da se prebivalci Republike Slovenije več in bolj
kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja, in se uresničuje zlasti na področjih:
1.      športnih programov iz prvega odstavka 6. člena tega zakona;
2.      športnih objektov in površin za šport v naravi;
3.      razvojne dejavnosti v športu;
4.      organiziranosti v športu;
5.      športnih prireditev in promocije športa;
6.      družbene in okoljske odgovornosti v športu.

(2) Javni interes v športu v lokalnih skupnostih se določi z občinskimi letnimi programi športa, ki morajo biti v skladu z nacionalnim
programom.

5. člen
(načini uresničevanja javnega interesa)

(1) Država uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem materialnih pogojev in sredstev za uresničevanje nacionalnega programa,
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov in površin za šport v naravi ter z zagotavljanjem spodbudnega davčnega in
administrativnega okolja za šport.

(2) Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni,
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti ter s
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

(3) Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena na podlagi zakona, ki ureja lastninsko
preoblikovanje Loterije Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Fundacija za šport), uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo
letnega programa športa Fundacije za šport ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

(4) Sredstva za uresničevanje javnega interesa se zagotavljajo iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, Fundacije za šport,
donacij, sponzorskih sredstev in drugih virov.

(5) V skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo, javni interes na področju športa uresničujejo tudi posamezniki, ki s svojim delom,
znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti ukvarjanja s športom in k razvoju solidarnega, humanega in enakopravnega športnega
okolja.

6. člen
(športni programi in izvajalci)

(1) Športni programi po tem zakonu so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer:
1.      prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
2.      športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3.      obštudijska športna dejavnost;
4.      športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
5.      kakovostni šport;
6.      vrhunski šport;
7.      šport invalidov;
8.      športna rekreacija;
9.      šport starejših.

(2) Izvajalci športnih programov po tem zakonu so:
1.      športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
2.      športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
3.      zavodi za šport po tem zakonu;
4.      pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
5.      ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
6.      zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
7.      lokalne skupnosti;
8.      samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
9.      zasebni športni delavci.

(3) Izvajalci športnih programov iz prejšnjega odstavka delujejo oziroma izvajajo športne programe v skladu s svojim temeljnim oziroma
ustanovitvenim aktom in v skladu s tem zakonom, izvajalci iz 1. točke prejšnjega odstavka pa tudi s pravili NPŠZ za svojo športno panogo.

(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja področje turizma, o pogojih za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih
aranžmajev, izvajalcem športnih programov iz 1. in 6. točke drugega odstavka tega člena ni treba izpolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti
turističnih aranžmajev, če gre za izvajanje športnih programov iz prvega odstavka tega člena na nepridobitni osnovi.

7. člen
(znanstvenoraziskovalno delo v športu)
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(1) Znanstvenoraziskovalno delo na področju športa obsega preučevanje delovanja človekovega organizma pod vplivom vadbe oziroma
treninga ter učinkov le-teh na zdravje in uspešnost delovanja človeka v različnih nalogah, obremenitvah in okoljih.

(2) Izvajalci znanstvenoraziskovalnega dela na področju športa so:
1.      visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe prve ali druge stopnje na področju športa;
2.      druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja raziskovalno in

razvojno dejavnost, na področju športa.

(3) Izvajalci iz prejšnjega odstavka zagotavljajo strokovno podporo programom iz druge alineje 3. točke prvega odstavka 15. člena tega
zakona.

II. NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA

8. člen
(nacionalni program)

(1) Nacionalni program je strateški dokument razvojnega načrtovanja športne politike, ki določa:
1.      javni interes na področju športa;
2.      cilje in prednostne naloge športne politike;
3.      športne programe;
4.      investicije v športne objekte in površine za šport v naravi;
5.      razvojne, strokovne in raziskovalne dejavnosti v športu;
6.      organiziranost v športu;
7.      športne prireditve in promocijo športa;
8.      družbeno in okoljsko odgovornost v športu;
9.      podporne mehanizme za šport.

(2) V nacionalnem programu se opredelijo ukrepi in določijo kazalniki, po katerih se meri njegovo uresničevanje.

(3) Nacionalni program določa strateške, finančne, kadrovske in organizacijske usmeritve, ki so potrebne za njegovo uresničitev.

(4) Nacionalni program se sprejema za obdobje desetih let.

9. člen
(priprava in sprejemanje)

(1) Nacionalni program sprejme Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog Vlade Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

(2) Predlog nacionalnega programa predloži vladi ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), skupaj z mnenjem
Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet) in soglasjem OKS-ZŠZ.

(3) Če OKS-ZŠZ in ministrstvo ne dosežeta soglasja iz prejšnjega odstavka, ministrstvo predloži nacionalni program v obravnavo vladi,
če z njim po ponovni obravnavi soglaša strokovni svet.

10. člen
(izvedbeni načrt)

(1) Za izvajanje nacionalnega programa vlada v šestih mesecih po njegovem sprejemu, po predhodno pridobljenem mnenju strokovnega
sveta in soglasju OKS-ZŠZ, sprejme izvedbeni načrt nacionalnega programa (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni načrt), ki podrobneje ureja ukrepe in
usmeritve nacionalnega programa.

(2) Če soglasje iz prejšnjega odstavka ni podano, vlada sprejme izvedbeni načrt, če z njim po ponovni obravnavi soglaša strokovni svet.

(3) Za dejavnosti v izvedbenem načrtu, ki izhajajo iz ukrepov nacionalnega programa, se določijo nosilci in čas za njihovo izvedbo.

(4) Izvedbeni načrt se sprejme za celotno obdobje, za katerega se sprejme nacionalni program.

11. člen
(poročanje)

Vlada vsaki dve leti državnemu zboru predloži poročilo, ki ga pripravi ministrstvo, o izvajanju nacionalnega programa z oceno rezultatov.

III. LETNI PROGRAM ŠPORTA

12. člen
(letni program športa na državni ravni)

(1) Izvajanje izvedbenega načrta na državni ravni za posamezno koledarsko leto določi minister, pristojen za šport (v nadaljnjem
besedilu: minister), po predhodnem mnenju strokovnega sveta in OKS-ZŠZ, z letnim programom športa na državni ravni, ki določa programe in
področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v državnem proračunu.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister sprejme letni program športa na državni ravni brez predhodnih mnenj iz prejšnjega
odstavka, če ju strokovni svet in OKS-ZŠZ ne podata v roku enega meseca.

13. člen
(letni program športa na lokalni ravni)

(1) Izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet, po predhodnem mnenju
občinske športne zveze, če ta obstaja, z letnim programom športa na lokalni ravni, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v
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posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in
prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega mnenja iz
prejšnjega odstavka, če ga občinska športna zveza ne poda v roku enega meseca.

14. člen
(letni program športa Fundacije za šport)

Letni program športa Fundacije za šport določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in
obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo iz sredstev Fundacije za šport, pri čemer Fundacija za šport upošteva strukturo in prednostne naloge,
opredeljene v nacionalnem programu in izvedbenem načrtu.

15. člen
(programi in področja ter izvajalci letnega programa športa)

(1) Programi in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa obseg javnih sredstev za sofinanciranje, so lahko:
1.      športni programi iz prvega odstavka 6. člena tega zakona;
2.      športni objekti in površine za šport v naravi;
3.      razvojne dejavnosti v športu:

-  izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
-  statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz prvega odstavka 63. člena tega zakona in strokovna podpora programom;
-  založništvo v športu;
-  znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
-  informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;

4.      organiziranost v športu;
5.      športne prireditve in promocija športa:

-  športne prireditve;
-  javno obveščanje o športu;
-  športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;

6.      družbena in okoljska odgovornost v športu.

(2) Izvajalci letnega programa športa po tem zakonu so osebe, ki so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem odstavku 6. člena
tega zakona.

IV. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

16. člen
(način izbire programov in področij letnega programa športa)

(1) Pri izbiri programov oziroma področij letnega programa športa se uporabljajo naslednja merila:
1.      za športne programe

-  iz 1. do 3., 8. in 9. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona:
a)     cena športnega programa;
b)     kompetentnost strokovnih delavcev;
c)     število vadečih;

-  iz 4. do 7. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona in strokovno podporo teh programov:
a)     kompetentnost strokovnih delavcev;
b)     konkurenčnost športne panoge;
c)     nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge;
č)    število športnikov oziroma razširjenost športne panoge;
d)     uspešnost športne panoge;

2.      za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi:
-  dostopnost vsem prebivalcem;
-  obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi;
-  vrednost investicije;
-  zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog;

3.      za razvojne dejavnosti v športu:
-  na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu:

a)     deficitarnost;
-  na področju statusnih pravic športnikov:

a)     nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge;
b)     naziv športnika oziroma športna uspešnost;
c)     število športnikov oziroma razširjenost športne panoge;
č)    uspešnost in konkurenčnost športne panoge;

-  na področju založništva:
a)     deficitarnost;
b)     reference;

-  na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti:
a)     izvedljivost in gospodarnost projekta;
b)     razvojna kakovost;
c)     relevantnost in potencialni vpliv projekta;
č)    reference;

-  na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij:
a)     deficitarnost;
b)     dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike;
c)     uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije;

4.      za organiziranost v športu:
-  na področju kakovostnega in vrhunskega športa:

a)     konkurenčnost športne panoge;
b)     nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge;
c)     število športnikov oziroma razširjenost športne panoge;
č)    uspešnost športne panoge;

-  na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju obštudijske športne dejavnosti:
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a)     delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni;
b)     organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni;
c)     število vadečih;

5.      za športne prireditve in promocijo športa:
-  športne prireditve:

a)     mednarodna oziroma lokalna odmevnost;
b)     množičnost;
c)     raven prireditve;
č)    ustreznost vsebine (pretežno športna);

-  javno obveščanje:
a)     nacionalni oziroma lokalni doseg medija;
b)     pogostost pojavljanja;
c)     vsebina;

-  športna dediščina:
a)     izvedljivost projekta;
b)     nacionalni oziroma lokalni pomen projekta;

6.      za družbeno in okoljsko odgovornost v športu:
-  izvedljivost projekta;
-  nacionalni oziroma lokalni pomen projekta;
-  odličnost projekta.

(2) Minister v podzakonskem aktu podrobneje določi izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa na državni
ravni, podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, postopek
izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad
pogodbami o sofinanciranju.

(3) Občinski svet z odlokom podrobneje določi izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje
in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in
sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o
sofinanciranju.

(4) Svet Fundacije za šport s splošnim aktom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino in h kateremu pridobi soglasje državnega zbora,
podrobneje določi izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa Fundacije za šport, podrobnejše pogoje in merila za izbiro
in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa Fundacije za šport, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja
izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

(5) Postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa na državni ravni izvede ministrstvo, na lokalni ravni občina,
izvajanja letnega programa športa Fundacije za šport pa Fundacija za šport (v nadaljnjem besedilu: izvajalec razpisa).

17. člen
(vrste in uporaba postopkov)

(1) Postopek sofinanciranja izvajanja letnega programa športa iz javnih sredstev se lahko izvede kot:
1.      javni razpis;
2.      sklenitev neposredne pogodbe.

(2) Postopek sofinanciranja izvajanja letnega programa športa iz javnih sredstev se izvede kot javni razpis. V okviru razpisanih sredstev
se sofinancirajo tisti programi ali področja letnega programa športa, ki so glede na pogoje in merila iz javnega razpisa najbolje ocenjeni oziroma
ovrednoteni najvišje.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za dodelitev sredstev državnega proračuna, namenjenih za sofinanciranje:
1.      priprave in udeležbe na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih iz 1. do 4., 6. in 11. točke 74. člena tega zakona, katerih nosilec je

OKS-ZŠZ oziroma ZŠIS-POK;
2.      udeležbe na univerzijadi oziroma evropskih univerzitetnih igrah ter svetovnih in evropskih univerzitetnih prvenstvih, katerih nosilec je Slovenska

univerzitetna športna zveza;
3.      izvajanja športnega programa ali področja, ki je sofinanciran iz proračuna mednarodne športne organizacije ali Evropske unije in je bil izbran na

javnem razpisu, ki ga je izvedla institucija zunaj Republike Slovenije;
4.      investicij v javne športne objekte in površine za šport v naravi, če ti presegajo pomen, ki ga imajo za lokalno skupnost, oziroma je to potrebno

zaradi skladnega razvoja države in je to v javnem interesu, potreba po izgradnji ali posodobitvi teh športnih objektov in površine za šport v
naravi pa izhaja iz mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi iz 69. člena tega zakona;

lahko sklene neposredna pogodba.

18. člen
(smiselna uporaba splošnega upravnega postopka)

Za vprašanja postopka izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, ki niso urejena s tem zakonom, se smiselno uporablja
zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

19. člen
(začetek in ustavitev postopka javnega razpisa)

(1) Izvajalec razpisa sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (v
nadaljnjem besedilu: javni razpis), s katerim določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim
razpisom, in besedilo javnega razpisa.

(2) Postopek javnega razpisa se lahko začne ne glede na določbo zakona, ki ureja javne finance, o pogojih za začetek postopka za
dodelitev sredstev, pri čemer odločbe o izbiri ni mogoče izdati pred sprejetjem proračuna za leto, v katerem se odločba izdaja. Izvajalec razpisa
lahko do roka za oddajo vlog s sklepom ustavi postopek javnega razpisa, pozneje, do izdaje odločb iz 28. člena tega zakona, pa le v primeru, da v
sprejetem proračunu niso zagotovljene pravice proste porabe v potrebni višini. Izvajalec razpisa sklep o ustavitvi postopka objavi na način, kot je
bilo objavljeno besedilo javnega razpisa, in o tem obvesti tudi vse, ki so oddali vlogo na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji). Zoper sklep o
ustavitvi postopka javnega razpisa pritožba ni dovoljena.

(3) Javni razpis ministrstva in Fundacije za šport se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, javni razpis lokalne skupnosti pa v
uradnem glasilu lokalne skupnosti. Javni razpis se objavi tudi na spletni strani izvajalca razpisa.
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20. člen
(komisija)

(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje izvajalec razpisa. Komisija preveri pravočasnost in popolnost vlog,
opravi pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi zahtev in meril, ki so navedena v javnem razpisu, ter izvajalcu razpisa poda predlog izbire in
sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.

(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.

(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne
povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v
svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije,
če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).

(4) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.

(5) Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v
zapisniku.

21. člen
(besedilo javnega razpisa)

(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1.      naziv in sedež izvajalca razpisa;
2.      pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3.      predmet javnega razpisa;
4.      navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril;
5.      predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje;
6.      določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
7.      rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
8.      datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
9.      rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
10.   kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.

(2) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na predmet
javnega razpisa.

22. člen
(razpisna dokumentacija)

(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.

(2) Izvajalec razpisa objavi razpisno dokumentacijo na svojih spletnih straneh oziroma mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno
dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.

23. člen
(razpisni rok)

Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z
zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma uradnem glasilu lokalne skupnosti.

24. člen
(vloge)

(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.

(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.

(4) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti
določen v razpisni dokumentaciji.

(5) Vloga mora biti izvajalcu razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.

25. člen
(odpiranje vlog)

(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in
pravilno označene ovojnice.

(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.

(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi
zapisnik.

(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

26. člen
(poziv k dopolnitvi vloge)
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(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo
zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.

(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

27. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.

(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov iz 1. točke prvega odstavka 6. člena tega
zakona prednost pri izvajanju letnega programa športa izvajalci iz 1. in 6. točke drugega odstavka 6. člena tega zakona.

(4) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede
razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na
višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.

(5) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.

28. člen
(odločba)

(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali
področja letnega programa športa.

(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

29. člen
(poziv k podpisu pogodbe)

(1) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

30. člen
(ugovor)

(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena,
lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 28. člena tega zakona vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z
izbranimi vlagatelji.

(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.

(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.

31. člen
(dolžnosti in pravica izvajalcev letnega programa športa)

(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na državni ali lokalni ravni ali letnega programa
športa Fundacije za šport, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva. Način in obliko
izračuna cene predpiše minister.

(2) Izvajalec športnega programa iz 2., 4., 7. in 9. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona, ki je izbran za izvajanje letnega programa
športa na državni ali lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport in prejme javna sredstva za zaposlitev strokovnega delavca, lahko
sklene pogodbo o zaposlitvi le s strokovnim delavcem, ki ima strokovno izobrazbo v skladu z 48. členom tega zakona.

(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih
programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.

(4) Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za
udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.

(5) Izvajalec, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na državni ravni, je dolžan na tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki v
tujini uporabljati nacionalno znamko Slovenije, če to ni v nasprotju s pravili mednarodnih športnih zvez ali s pravili Mednarodnega olimpijskega
komiteja.

(6) Izvajalcu športnega programa iz 1. točke drugega odstavka 6. člena tega zakona, ki ima status društva v javnem interesu in je izbran
za izvajanje letnega programa športa na državni ali lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport, ne glede na določbe zakona, ki
ureja društva v javnem interesu, ni treba ministrstvu poročati o opravljenem delu in programu prihodnjega delovanja.

V. ŠPORTNIKI

32. člen
(športnik)

(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.
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(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.

33. člen
(sistem kategorizacije športnikov)

(1) Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega
tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.

(2) Podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika, ločeno za individualne in za kolektivne
športne panoge, določi strokovni svet na predlog OKS-ZŠZ in jih objavi na spletni strani ministrstva in OKS-ZŠZ.

34. člen
(prestop v drugo športno organizacijo)

(1) Športnik lahko prestopi iz športne organizacije v drugo športno organizacijo.

(2) Športna organizacija lahko od športnika, starejšega od 15 let, zahteva plačilo nadomestila za prestop, če ima z njim sklenjeno pisno
pogodbo, v kateri je to določeno in na podlagi katere prejema plačilo v višini najmanj bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek športna organizacija ne sme zahtevati plačila nadomestila, če so dejanski stroški, ki jih krije športnik za
pripravo in tekmovanja, v uradnih tekmovalnih sistemih višji od plačila iz prejšnjega odstavka.

35. člen
(pravice)

(1) Športnik ima pravico:
1.      do prilagoditve šolskih in študijskih obveznosti v obsegu in na način, ki se določita s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanje

oziroma področje visokega šolstva;
2.      do prilagoditve opravljanja mature v skladu z drugim odstavkom tega člena;
3.      do prilagoditve uveljavljanja pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje v skladu s tretjim odstavkom tega člena;
4.      da mu izvajalci športnih programov iz prvega odstavka 6. člena tega zakona zagotovijo varen proces športne vadbe;
5.      do preventivnega zdravstvenega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
6.      da v času bolezni ali poškodbe ne trenira ali tekmuje.

(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja postopek in način opravljanja mature, ima športnik, ki se v letu opravljanja mature udeleži
velikega mednarodnega tekmovanja po tem zakonu, kar izkazuje s potrdilom, ki ga izda OKS-ZŠZ, pravico do opravljanja mature v dveh delih, v
dveh zaporednih rokih.

(3) Športnikom iz prejšnjega odstavka, ki so opravili maturo v dveh delih v spomladanskem in jesenskem roku, se pri uveljavljanju pravic
do vpisa v nadaljnje izobraževanje upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku, če so izpolnili pogoje za opravljanje mature
v tem izpitnem roku.

(4) Športnik, ki je dobitnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo, ima poleg pravic iz prvega odstavka tega člena tudi pravico do izjemne
pokojnine.

(5) Vrhunski športnik ima poleg pravic iz prvega odstavka tega člena tudi pravico do zaposlitve v javnem sektorju v skladu s 63. členom
tega zakona.

(6) Vrhunski športnik, ki je dobitnik olimpijske, paraolimpijske, medalje z olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade ali medalje s
svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, ima poleg pravic iz
prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka tudi pravico:
1.      do povračila stroškov izobraževanja za pridobitev izobrazbe po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Republiki Sloveniji, in sicer enkrat na

vsaki ravni izobraževanja, ki si je še ni pridobil, ali usposobljenosti za strokovno delo v športu po tem zakonu, in
2.      do izjemne pokojnine.

(7) Minister natančneje določi način in pogoje za pridobitev pravice iz 1. točke prejšnjega odstavka ter obseg povračila in vrste stroškov.

(8) Izjemne pokojnine iz četrtega odstavka in iz 2. točke šestega odstavka tega člena se določijo pod pogoji in na način, kot jih določa
zakon, ki ureja področje izjemnih pokojnin.

36. člen
(nacionalne barve državne reprezentančne opreme)

Športnik, ki nastopa na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema za državno reprezentanco Republike Slovenije, na tekmovanju nosi
športno oblačilo v zeleni, modri oziroma beli barvi, ki ima grb oziroma zastavo Republike Slovenije, razen če to ni v nasprotju s tekmovalnimi pravili
mednarodnih športnih zvez ali s pravili Mednarodnega olimpijskega komiteja.

VI. SODELOVANJE CIVILNE DRUŽBE

37. člen
(strokovni svet)

Za odločanje o strokovnih zadevah in strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev vlada ustanovi strokovni svet, ki opravlja naslednje
naloge:
1.      določa podrobnejše pogoje in kriterije iz drugega odstavka 33. člena tega zakona;
2.      določa, katera NPŠZ ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa usposabljanja na podlagi

tega zakona;
3.      daje mnenje k predlogu za kandidaturo za organizacijo velike mednarodne prireditve v skladu s prvo in drugo alinejo 4. točke prvega odstavka

75. člena tega zakona;
4.      daje mnenje k predlogu zakona in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo na področje športa;
5.      daje strokovna mnenja na področju športa;
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ter se enkrat letno seznani s:
6.      poročilom o izvajanju nacionalnega programa,
7.      poročilom inšpektorata, pristojnega za področje športa.

38. člen
(sestava in organiziranje delovanja strokovnega sveta)

(1) Strokovni svet ima 17 članov, ki jih vlada imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov in športnih delavcev s področja športnih
programov iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, od tega šest na predlog OKS-ZŠZ, in sicer dva s področja individualnih športnih panog, dva s
področja kolektivnih športnih panog, dva s področja športa za vse ter enega na predlog ZŠIS-POK in enega na predlog Slovenske univerzitetne
športne zveze.

(2) Predsednika in podpredsednika imenuje strokovni svet z absolutno večino glasov vseh članov.

(3) Mandat strokovnega sveta je pet let. Posamezni član je lahko imenovan največ dvakrat zaporedoma. Član strokovnega sveta mora
imeti izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje, in najmanj deset let izkušenj na področju športa.

(4) Organiziranje in način dela strokovnega sveta se določi s poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet z najmanj 12 glasovi. O ostalih
zadevah odloča strokovni svet z navadno večino.

(5) Strokovne in administrativne naloge za strokovni svet opravlja ministrstvo.

39. člen
(občinska športna zveza)

Lokalne športne organizacije se lahko povežejo v občinsko športno zvezo, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja društva, in
predstavlja osrednjo športno organizacijo na lokalni ravni.

40. člen
(nacionalna panožna športna zveza)

NPŠZ po tem zakonu je zveza društev, registrirana v skladu z zakonom, ki ureja društva, ki je včlanjena v OKS-ZŠZ ali mednarodno
panožno športno zvezo, ki je del mednarodnega olimpijskega gibanja. NPŠZ so nosilci uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji in skrbijo
za strokovna usposabljanja v svojih športnih panogah.

41. člen
(OKS-ZŠZ)

OKS-ZŠZ je krovna športna organizacija, ki je del mednarodnega olimpijskega gibanja in povezuje nacionalne in občinske športne zveze
ter druge športne organizacije in je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja društva.

42. člen
(ZŠIS-POK)

ZŠIS-POK je krovna športna organizacija, ki je del mednarodnega paraolimpijskega gibanja in povezuje nacionalne invalidske
organizacije na področju športa invalidov v Republiki Sloveniji.

43. člen
(svet ministra)

Minister lahko ustanovi svet za šport, ki je njegovo posvetovalno telo, sestavljeno iz uveljavljenih strokovnjakov s področja športa,
vrhunskih športnikov in strokovnih delavcev v športu.

VII. JAVNI ZAVODI ZA ŠPORT

44. člen
(javni zavodi za šport)

(1) Država ali lokalna skupnost lahko za opravljanje strokovnega, organizacijskega, tehničnega, administrativnega in drugega dela na
področju športa ustanovi javne zavode za šport.

(2) Sredstva za delovanje javnega zavoda iz prejšnjega odstavka se določijo v letnem programu športa.

45. člen
(naloge javnih zavodov za šport)

Naloge javnih zavodov za šport iz prejšnjega člena so:
1.      spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov športa;
2.      dajanje pobud in predlogov ustanoviteljem za izboljšanje stanja v športu;
3.      priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja;
4.      sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine;
5.      dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa;
6.      načrtovanje, obnova, izgradnja in upravljanje javnih športnih objektov;
7.      zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu;
8.      opravljanje drugih nalog v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

VIII. DELO V ŠPORTU
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1. Strokovno delo v športu

46. člen
(strokovno delo v športu)

(1) Strokovno delo v športu po tem zakonu predstavlja delo na področju športnih programov iz prvega odstavka 6. člena tega zakona in
obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno
poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.

(2) Strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki:
1.      ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu s tem zakonom in
2.      je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

(3) Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za izvajalce dopolnilnega strokovnega dela, ki sodelujejo v procesu športne vadbe.

47. člen
(prepoved opravljanja dela)

Na področju strokovnega dela v športnih programih iz 1., 2., 4. in 7. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona ne more skleniti
delovnega razmerja oziroma opravljati dela na kakšni drugi pravni podlagi oseba, ki:
1.      je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju

več kot šest mesecev;
2.      je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

48. člen
(strokovno izobražen delavec)

(1) Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu ali
javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi,
pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi
minister.

(2) Minister na spletni strani objavi seznam programov iz prejšnjega odstavka in njihove izvajalce.

(3) Strokovno izobražen delavec, ki ima izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu, iz prvega odstavka
tega člena, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

(4) Strokovno izobražen delavec, ki ima izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, oziroma
izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, iz prvega
odstavka tega člena, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja, spremlja in vrednoti proces športne vadbe.

49. člen
(strokovno usposobljen delavec)

(1) Strokovno usposobljen delavec je tisti, ki je star najmanj 18 let, ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost
prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu
s tem zakonom.

(2) Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih
določajo programi usposabljanj, sprejeti po tem zakonu, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

(3) Vrhunski športnik, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje v športni panogi, v kateri si je pridobil naziv vrhunskega športnika,
lahko v športnih programih iz 5. in 6. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona tudi načrtuje in organizira proces športne vadbe.

(4) Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih
določajo programi usposabljanj, sprejeti po tem zakonu, načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

50. člen
(program usposabljanja strokovnih delavcev)

(1) Program usposabljanja prve in druge stopnje se določi za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov in šport starejših.

(2) Program usposabljanja vsebuje:
1.      ime programa;
2.      naziv, ki ga posameznik pridobi z usposabljanjem;
3.      cilje usposabljanja;
4.      kompetence, ki jih pridobi posameznik z usposabljanjem;
5.      trajanje usposabljanja;
6.      predmetnik, v katerem so navedeni vsebina in obseg predmetov ter standardi znanj;
7.      obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja;
8.      reference, ki jih mora imeti predavatelj posameznih vsebin usposabljanja.

(3) Program usposabljanja na prvi stopnji obsega najmanj 80 in največ 160 ur.

(4) Program usposabljanja na drugi stopnji obsega najmanj 100 in največ 650 ur.

(5) Minister, po predhodnem mnenju strokovnega sveta in Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa (v
nadaljnjem besedilu: akreditacijska komisija), določi podrobnejše pogoje za vključitev v program usposabljanj, merila za prehode med programi
usposabljanj, obvezne vsebine programov usposabljanj, trajanje posameznih stopenj usposabljanja, oblike in način obveznega preverjanja znanja,
zahtevane reference za predavatelje obveznih vsebin usposabljanj, pogoje za vodjo programa usposabljanja in najvišjo ceno usposabljanja.

51. člen
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(sprejemanje programov usposabljanj)

(1) Javnoveljavne programe usposabljanj sprejme minister na predlog pristojnega predlagatelja v skladu s tem zakonom in po
pridobljenem mnenju akreditacijske komisije.

(2) NPŠZ, vsaka za vsako svojo panogo, predlaga en program za vsako stopnjo usposabljanja za športno treniranje v športnih panogah,
ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.

(3) OKS-ZŠZ predlaga en program za vsako stopnjo usposabljanja za športno rekreacijo in en program za vsako stopnjo usposabljanja
za šport starejših v sodelovanju z izvajalci programov iz drugega odstavka 48. člena tega zakona.

(4) ZŠIS-POK predlaga en program za vsako stopnjo usposabljanja za šport invalidov v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim
inštitutom Republike Slovenije – Soča.

(5) Ministrstvo vpiše sprejete programe usposabljanj v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj in jih objavi na svoji spletni strani. Z
vpisom v razvid program usposabljanja pridobi javno veljavnost.

(6) Predlagatelj iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena je tudi nosilec usposabljanj.

52. člen
(akreditacijska komisija)

(1) Akreditacijsko komisijo imenuje vlada.

(2) Člani akreditacijske komisije delujejo strokovno, samostojno in neodvisno ter pri svojem delovanju niso vezani na sklepe, stališča in
navodila institucij, ki so jih imenovale oziroma predlagale, ali drugih institucij.

(3) Član akreditacijske komisije mora imeti izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem študijskem programu najmanj druge stopnje,
oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje, iz
seznama programov iz drugega odstavka 48. člena tega zakona in najmanj deset let delovnih izkušenj na področju športa, od tega najmanj pet let
na področju vzgoje in izobraževanja oziroma usposabljanja na področju športa ali zaključen študijski program medicine in deset let delovnih
izkušenj.

(4) Člani akreditacijske komisije pri izvajanju nalog in sprejemanju odločitev upoštevajo načelo preprečevanja konfliktov interesa in načelo
nepristranosti. Član akreditacijske komisije, ki sodeluje pri pripravi ali vodenju programa usposabljanja, ki ga akreditacijska komisija presoja, se v
postopku odločanja o tem programu izloči.

(5) Akreditacijska komisija ima devet članov, ki jih imenuje vlada na predlog:
1.      ministra, pristojnega za šport, enega člana;
2.      ministra, pristojnega za zdravje, enega člana, zdravnika;
3.      izvajalcev programov iz drugega odstavka 48. člena tega zakona, tri člane;
4.      OKS-ZŠZ – enega člana s področja športne rekreacije in dva člana s področja športnega treniranja, od tega enega za individualne in enega za

kolektivne športe panoge;
5.      ZŠIS-POK – enega člana s področja športa invalidov.

(6) Akreditacijska komisija je imenovana za pet let in je konstituirana, ko je imenovanih več kot polovica članov.

(7) Predsednika akreditacijske komisije izvolijo člani izmed sebe.

(8) Član akreditacijske komisije se predčasno razreši, če:
1.      se neupravičeno ne udeleži petih sej akreditacijske komisije;
2.      poda izjavo o odstopu.

(9) Organiziranje in način dela akreditacijske komisije se uredita s poslovnikom, ki ga sprejme akreditacijska komisija z večino glasov
vseh članov.

(10) Strokovne in administrativne naloge za akreditacijsko komisijo opravlja ministrstvo.

53. člen
(spremljanje in posodabljanje programov usposabljanj)

(1) Spremljanje in evalviranje programa usposabljanja izvaja predlagatelj programa, ki lahko na podlagi opravljene evalvacije predlaga
posodobitev programa usposabljanja.

(2) Minister po pridobljenem mnenju akreditacijske komisije sprejme posodobljen program usposabljanja iz prejšnjega odstavka in ga
vpiše v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj.

(3) Minister podrobneje določi način spremljanja in evalvacije programov usposabljanj.

54. člen
(izvajanje usposabljanj)

(1) Usposabljanje izvaja nosilec usposabljanj iz šestega odstavka 51. člena tega zakona vsak za svoj program usposabljanja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko OKS-ZŠZ za izvajanje programa usposabljanja za športno rekreacijo ali šport starejših pooblasti
enega ali več izvajalcev programov iz drugega odstavka 48. člena tega zakona.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko ZŠIS-POK izvede program usposabljanja za šport invalidov v sodelovanju z
Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije – Soča.

(4) Nosilci oziroma izvajalci usposabljanj programe usposabljanj izvajajo v skladu z veljavnim programom usposabljanj.

(5) V program usposabljanja se vključi le oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 49. člena tega zakona.

(6) Izvajalci programa usposabljanja so dolžni upoštevati kompetence, pridobljene v formalnem in neformalnem izobraževanju.
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Način vrednotenja kompetenc, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju, določi minister.

55. člen
(diploma o usposobljenosti)

(1) Kdor uspešno opravi vse obveznosti po programu usposabljanja, pridobi diplomo o usposobljenosti, ki je javna listina.

(2) Vsebino in obliko diplome določi minister.

(3) Diplomo na podlagi javnega pooblastila izda nosilec usposabljanja iz prejšnjega člena.

56. člen
(uporaba slovenskega jezika)

(1) Za strokovno delo z otroki v programih iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona je potrebno znanje slovenskega
jezika na srednji ravni, ki jo mora strokovni delavec, ki ni državljan Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuji strokovni delavec), izkazovati z
javnoveljavno listino.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se od tujega strokovnega delavca ne zahteva znanje slovenskega jezika, če je zagotovljeno ustrezno
prevajanje.

57. člen
(priznavanje poklicnih kvalifikacij za delo v športu, pridobljenih izven Republike Slovenije)

(1) Strokovni delavec, ki ni pridobil ustrezne izobrazbe ali usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: poklicne kvalifikacije) po tem zakonu,
mora za opravljanje dela v programih iz prvega odstavka 6. člena tega zakona izpolnjevati pogoje za opravljanje dela, določene s tem zakonom.

(2) Za postopek priznavanja poklicne kvalifikacije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

(3) Naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev,
na področju športa, opravlja ministrstvo.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko strokovni delavec občasno opravlja delo v programih iz prvega odstavka 6. člena tega
zakona, če izpolnjuje pogoje, kakršni se zahtevajo za to delo v državi, iz katere prihaja, in, če pred prvim opravljanjem občasnega dela in vsakokrat,
ko se bistveno spremenijo okoliščine za opravljanje dela, vloži predhodno prijavo pri ministrstvu. Prijavo je treba podaljšati ob prvem občasnem
opravljanju strokovnega dela v športu v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem letu.

58. člen
(vpis in izbris iz razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu)

(1) Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri
ministrstvu. Predlogu za vpis je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

(2) Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu.

(3) Strokovno izobražen ali strokovno usposobljen delavec se po uradni dolžnosti izbriše iz razvida strokovno izobraženih in strokovno
usposobljenih delavcev v športu, če ministrstvo ugotovi, da:
1.      je posamezniku s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja poklica v športu;
2.      je podan predlog organa, pristojnega za nadzor, za izbris iz razvida;
3.      ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.

(4) Strokovno izobraženega ali strokovno usposobljenega delavca ministrstvo iz razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih
delavcev v športu izbriše tudi v primeru, če to sam zahteva.

(5) Podrobnejši postopek vpisa in izbrisa iz razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu določi minister.

2. Posebnosti dela v športu

59. člen
(zaposlitev športnikov in strokovnih delavcev v športu)

(1) Za delovna razmerja športnikov in strokovnih delavcev v športu velja zakon, ki ureja delovna razmerja.

(2) V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi s športnikom ali strokovnim delavcem iz drugega odstavka 46. člena tega zakona lahko
pogodbeni stranki v pogodbi o zaposlitvi, ne glede

na omejitve, ki jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja, drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v
zvezi:
1.      s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas;
2.      z delovnim časom;
3.      z zagotavljanjem odmorov in počitkov;
4.      s plačilom za delo;
5.      z disciplinsko odgovornostjo;
6.      s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

60. člen
(pogodbe za določen čas)

Ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, o omejitvi sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas za opravljanje istega
dela, lahko športnik ali strokovni delavec iz drugega odstavka 46. člena tega zakona pri istem delodajalcu sklene več zaporednih pogodb o
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zaposlitvi za določen čas, katerih neprekinjen čas trajanja ne sme biti daljši od deset let. Tri mesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve
neprekinjenega desetletnega obdobja iz prejšnjega stavka.

61. člen
(javna objava)

Pogodba o zaposlitvi s športnikom in s strokovnim delavcem iz drugega odstavka 46. člena tega zakona se lahko sklene brez javne
objave prostega delovnega mesta.

62. člen
(samostojno opravljanje dela v športu)

(1) Samostojno delo v športu lahko opravlja zasebni športni delavec in poklicni športnik.

(2) Zasebni športni delavec lahko opravlja delo v športu, če ima ustrezno izobrazbo ali strokovno usposobljenost v skladu z 48. oziroma
49. členom tega zakona in je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev pri ministrstvu.

(3) Poklicni športnik lahko opravlja delo v športu, če je športnik, star najmanj 15 let, in je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri
ministrstvu.

(4) Zasebni športni delavec oziroma poklicni športnik vloži predlog za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev oziroma v razvid poklicnih
športnikov pri ministrstvu. Predlogu za vpis je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

(5) Zasebni športni delavec oziroma poklicni športnik se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje iz drugega oziroma tretjega odstavka tega
člena.

(6) Zasebni športni delavec ali poklicni športnik se po uradni dolžnosti izbriše iz razvida zasebnih športnih delavcev ali poklicnih
športnikov, če ministrstvo ugotovi, da:
1.      posameznik ne izpolnjuje več predpisanih pogojev;
2.      mu je s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja dejavnosti v športu;
3.      je podan predlog organa, pristojnega za nadzor, za izbris iz razvida.

(7) Zasebnega športnega delavca ali poklicnega športnika ministrstvo iz razvida zasebnih športnih delavcev ali poklicnih športnikov
izbriše tudi v primeru, če to sam zahteva.

3. Zaposlovanje vrhunskih športnikov in strokovnih delavcev v javnem sektorju

63. člen
(namen zaposlovanja)

(1) Za namen podpore in sistemske pomoči vrhunskemu športu ter promocije države in lokalnih skupnosti se v javnem sektorju lahko
zaposlijo vrhunski športniki in strokovni delavci, ki opravljajo strokovno delo na programih iz 4. do 7. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona.

(2) Zaposlitev iz prejšnjega odstavka se sklene na način in po pogojih, ki jih določajo predpisi, ki urejajo področje delovnih razmerij, javnih
uslužbencev, policije, obrambe oziroma službe v Slovenski vojski, izjema so športniki-invalidi, katerim se ne upoštevajo zdravstvene omejitve.
Posebnosti dela v športu iz 59., 60. in 61. člena tega zakona se uporabljajo tudi za zaposlitev vrhunskega športnika ali strokovnega delavca v športu
v javnem sektorju.

64. člen
(merila za zaposlitev)

(1) Kandidati za zaposlitev iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati kriterije za uvrstitev na prednostno listo za zaposlitev, ki so:
1.      za kandidate, ki so vrhunski športniki: dosežen rezultat na velikem mednarodnem tekmovanju ali izpolnjena norma za udeležbo na velikem

mednarodnem tekmovanju;
2.      za kandidate, ki so strokovni delavci: strokovno delo z državno člansko reprezentanco ali strokovno delo z vrhunskimi športniki.

(2) Podrobnejše kriterije iz prejšnjega odstavka na predlog NPŠZ pripravi in skupaj s prednostno listo za zaposlitev na svoji spletni strani
objavi OKS-ZŠZ.

(3) Za izbiro kandidatov za zaposlitev s prednostne liste iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo naslednja merila:
1.      športna kakovost v skladu s kategorizacijo športnikov iz drugega odstavka 33. člena tega zakona;
2.      prednost športne panoge v skladu s športnotekmovalnimi potrebami posameznih zaposlovalcev;
3.      posebna potreba zaposlovalca za namen povečanja delovne usposobljenosti njegovih enot, povečanja prepoznavnosti zaposlovalca oziroma

povečanja odmevnosti preventivnih, promocijskih in drugih dogodkov zaposlovalca.

65. člen
(podzakonski akt)

Vlada določi podrobnejša merila za zaposlovanje vrhunskih športnikov in strokovnih delavcev iz prvega odstavka 63. člena tega zakona.

IX. VARUH ŠPORTNIKOVIH PRAVIC

66. člen
(varuh športnikovih pravic)

(1) Varuh športnikovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh) skrbi za pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu po tem zakonu,
obravnava pritožbe, pripombe, predloge in pobude športnikov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, strokovnih delavcev v športu, izvajalcev
športnih programov, lahko pa tudi državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil, objavlja primere dobrih in slabih
praks v športu na spletni strani varuha športnikovih pravic in o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
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(2) Varuh lahko kadar koli na subjekte iz prejšnjega odstavka naslovi predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati
in nanje odgovoriti v roku, ki ga postavi varuh in ni krajši od osem dni.

(3) Subjekti iz prvega odstavka tega člena morajo varuhu omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z
zadevo, ki jo obravnava, najpozneje v petih dneh od prejema zahteve. Varuh se lahko seznani z osebnimi podatki športnika ali strokovnega delavca
v športu na podlagi njegove pisne privolitve.

(4) Varuh o svojem delu letno poroča vladi, o svojih ugotovitvah letno seznanja strokovni svet in OKS-ZŠZ ter predlaga sprejetje ukrepov,
ki vplivajo na integriteto in družbeno odgovornost v športu.

(5) Varuh svoje delo opravlja nepoklicno. Pri svojem delu je neodvisen in samostojen ter ravna častno, pošteno in dobronamerno.

(6) Varuha vlada imenuje za obdobje petih let na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletni strani ministrstva. Pred imenovanjem
varuha vlada pridobi mnenje strokovnega sveta.

(7) Za varuha je lahko imenovan kandidat, ki:
1.      je državljan Republike Slovenije;
2.      obvlada uradni jezik;
3.      ni pravnomočno obsojen na zaporno kazen;
4.      ima izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z

zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje;
5.      ima najmanj deset let izkušenj na področju športa;
6.      uživa strokovni in moralni ugled ter podporo subjektov iz prvega odstavka tega člena.

(8) Delo varuha ne sme opravljati:
1.      član organa upravljanja športne organizacije;
2.      funkcionar v skladu z zakonom, ki ureja področje integritete in preprečevanja korupcije.

(9) Vlada predčasno razreši varuha, če:
1.      to sam zahteva;
2.      trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svojega dela;
3.      zaradi ugotovljenih napak pri delu ni vreden zaupanja;
4.      postane član organa upravljanja športne organizacije oziroma funkcionar v skladu z zakonom, ki ureja področje integritete in preprečevanja

korupcije.

(10) Varuh deluje na sedežu ministrstva, ki zagotavlja materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje. Varuh je upravičen do
nagrade za svoje opravljeno delo in do povračila dejanskih stroškov dela.

(11) Podrobnejše pogoje o delovanju in financiranju varuha predpiše minister.

X. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

67. člen
(športni objekti in površine za šport v naravi)

(1) Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport
v naravi.

(2) Športni center sestavlja en ali več različnih športnih objektov in vadbenih prostorov, ki so povezani v enovito organizirano strukturo.

(3) Športni objekt je stavba ali gradbeno inženirski objekt, ki je zgrajen in opremljen za izvajanje športne dejavnosti in vključuje en ali več
vadbenih prostorov, spremljajoče interne prostore in spremljajoče prostore za obiskovalce.

(4) Vadbeni prostor je funkcionalno opremljen prostor ali površina, ki omogoča izvajanje športne vadbe.

(5) Vadbena površina je zaokrožena površina, na kateri se izvaja športna vadba. Za posamezne športne panoge mora vadbena površina
izpolnjevati pogoje panoge.

(6) Površine za šport v naravi so za športno dejavnost opremljene in urejene vadbene površine v naravi, ki so določene v prostorskih
aktih.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek so površine za šport v naravi tudi naravne površine, ki niso posebej za športno dejavnost opremljene in
urejene vadbene površine, če so kot take določene v prostorskih aktih in vključene v mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi iz
69. člena tega zakona.

68. člen
(javni športni objekti in površine za šport v naravi)

(1) Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v naravi iz prejšnjega člena, ki so v lasti
Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti.

(2) Javni športni objekti in površine za šport v naravi se vpišejo v razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.

69. člen
(mreža javnih športnih objektov in površin za šport v naravi)

(1) Mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki obsega obstoječe javne športne objekte in površine za šport v naravi ter
merila za načrtovanje novih in za posodobitev obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi, določi ministrstvo.

(2) Mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi na lokalni ravni določi lokalna skupnost.

70. člen
(namembnost javnih športnih objektov in površin za šport v naravi)
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(1) Javni športni objekti in površine za šport v naravi so v javni rabi in jih lahko za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni,
uporabljajo vsi pod enakimi pogoji.

(2) Če se javnim športnim objektom spremeni namembnost, se morajo zagotoviti nadomestni javni športni objekti.

71. člen
(prednost pri uporabi)

(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih
in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.

(2) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi
javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.

(3) Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod
enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki
niso izvajalci letnega programa športa.

(4) Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, se lahko izvede
tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje se izvede z javnim razpisom na podlagi
prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov.

(5) Upravljavec športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije se s pristojnimi organi lokalne skupnosti, pred
sprejemom letnega programa športa na lokalni ravni, dogovori glede načina zagotavljanja prednosti uporabe športnih objektov in površin za šport v
naravi v lasti Republike Slovenije.

XI. ŠPORTNE PRIREDITVE

72. člen
(športne prireditve)

Športne prireditve po tem zakonu so organizirana športna srečanja in tekmovanja.

73. člen
(športni objekt v času športne prireditve)

Športni objekt v času športne prireditve je športni objekt, v katerem poteka športna prireditev, od vhoda v oziroma na športni objekt, kjer
se izvaja zadnji pregled vstopnic oziroma se izvajajo ukrepi organizatorja za preprečitev vnosa nevarnih predmetov in snovi na športni objekt.

74. člen
(velike mednarodne športne prireditve)

Velike mednarodne športne prireditve so prireditve, ki so vpisane v letni koledar športnih prireditev pri mednarodni športni zvezi in NPŠZ
in so:
1.      olimpijske in paraolimpijske igre;
2.      evropske igre;
3.      mladinske olimpijske igre;
4.      olimpijada gluhih;
5.      šahovska olimpijada;
6.      svetovne igre;
7.      sredozemske igre;
8.      univerzijade;
9.      evropske univerzitetne igre;
10.   svetovna in evropska prvenstva (tudi mladinska);
11.   olimpijski festival evropske mladine;
12.   svetovni pokali;
13.   kvalifikacijske tekme članske državne reprezentance za nastop na velikih mednarodnih športnih prireditvah in mednarodne tekme klubov v

evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.

75. člen
(kandidiranje in organiziranje velikih mednarodnih tekmovanj)

(1) Kandidati za organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji iz 1. do 12. točke prejšnjega člena morajo:
1.      oblikovati iniciativno telo za celostno pripravo kandidature za izpeljavo prireditve;
2.      izdelati in predložiti ministrstvu študijo o izvedljivosti prireditve ter oceni negativnih vplivov na okolje in družbo z načrtovanimi ukrepi za njihovo

zmanjšanje;
3.      pridobiti soglasje ustrezne NPŠZ, če za prireditev ne kandidira sama ali OKS-ZŠZ;
4.      pred vložitvijo kandidature pri mednarodni športni zvezi pridobiti soglasje za kandidaturo ter soglasje za morebitno sofinanciranje iz državnih

sredstev od:
-  državnega zbora za olimpijske in paraolimpijske igre, olimpijado gluhih, šahovsko olimpijado, svetovne igre, evropske igre, mladinske

olimpijske igre, sredozemske igre, univerzijado in evropske univerzitetne igre, po predhodno pridobljenem mnenju strokovnega sveta;
-  vlade za svetovna in evropska prvenstva ter olimpijski festival evropske mladine po predhodno pridobljenem mnenju strokovnega sveta ali
-  ministrstva za svetovne pokale.

(2) Podrobnejše pogoje in postopek za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev predpiše vlada.

XII. ZBIRKE PODATKOV NA PODROČJU ŠPORTA

76. člen
(razvidi ministrstva)
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(1) Za namen spremljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu, samostojnega opravljanja dela v športu in
izvajanja programov usposabljanj, za namen vzpostavitve mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi ter za namen spremljanja,
načrtovanja in vodenja politike na področjih, ki jih ureja ta zakon, ministrstvo upravlja oziroma vodi naslednje zbirke podatkov (v nadaljnjem
besedilu: razvid):
1.      razvid poklicnih športnikov;
2.      razvid zasebnih športnih delavcev;
3.      razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu;
4.      razvid javnoveljavnih programov usposabljanj;
5.      razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.

(2) Razvid poklicnih športnikov vsebuje:
1.      ime in priimek;
2.      spol;
3.      stalno, začasno prebivališče ali sedež opravljanja dejavnosti;
4.      rojstne podatke;
5.      športno panogo.

(3) Razvid zasebnih športnih delavcev vsebuje:
1.      ime in priimek;
2.      spol;
3.      stalno, začasno prebivališče ali sedež opravljanja dejavnosti;
4.      rojstne podatke;
5.      področje športne dejavnosti;
6.      strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenost.

(4) Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu vsebuje:
1.      ime in priimek;
2.      enotno matično številko občana;
3.      stalno in začasno prebivališče;
4.      spol;
5.      rojstne podatke;
6.      naziv in stopnjo izobrazbe ali naziv in stopnjo strokovne usposobljenosti;
7.      športno dejavnost;
8.      podatke o izdajatelju, ki je izdal javno listino o pridobljeni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti.

(5) Razvid javnoveljavnih programov usposabljanj vsebuje:
1.      podatke o programu (naziv, stopnja, športna panoga);
2.      kompetence, ki jih posameznik pridobi z usposabljanjem;
3.      ime in sedež oziroma naslov nosilca usposabljanja.

(6) Razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi je evidenca infrastrukture, ki vsebuje:
1.      podatke o lastniku in upravljavcu;
2.      podatke o lokaciji;
3.      karakteristične podatke o objektu in vadbenih površinah.

(7) Upravljavec razvida javnih športnih objektov in površin za šport v naravi podatke o javnih športnih objektih in površinah za šport v
naravi brezplačno pridobi iz evidenc, ki jih pristojni organ upravlja v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

(8) Obliko razvida ter natančnejši postopek vpisa in izbrisa podrobneje predpiše minister.

77. člen
(evidenca OKS-ZŠZ)

(1) Za evidentiranje športnikov in njihovo razvrščanje v sistem kategorizacije se pri OKS-ZŠZ, kot upravljavcu zbirke podatkov, vodi
evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov. OKS-ZŠZ naloge iz prejšnjega stavka izvaja na podlagi javnega pooblastila.

(2) Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov vsebuje:
1.      ime in priimek;
2.      spol;
3.      rojstne podatke;
4.      stalno in začasno prebivališče;
5.      tekmovalno licenco (naziv društva, obdobje);
6.      športno panogo in športne rezultate (nastop oziroma uvrstitev, disciplina, starostna kategorija, kraj in datum tekmovanja), dosežene na uradnih

mednarodnih in domačih tekmovanjih;
7.      razred kategorizacije (mladinski, državni, perspektivni, mednarodni, svetovni, olimpijski) in podatek, ali gre za vrhunskega športnika.

(3) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka se lahko za izbiro programov in področij letnega programa športa posredujejo izvajalcu
razpisa.

(4) Obliko evidence ter natančnejši postopek vpisa in izbrisa podrobneje določi OKS-ZŠZ v splošnem aktu, h kateremu daje soglasje
ministrstvo in ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

78. člen
(uporaba razvidov)

Za namen obveščanja javnosti ter za raziskovalnoanalitične in statistične namene oziroma za izvajanje statističnih, socialno-ekonomskih
in drugih raziskovanj s področja športa se osebni podatki po tem zakonu obdelujejo v anonimizirani obliki.

79. člen
(shranjevanje razvidov)

Razvidi in evidenca po tem zakonu se trajno hranijo pri upravljavcih posameznih zbirk podatkov v skladu s posebnimi predpisi.

80. člen
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(dokumentacija)

Določbe v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem osebnih podatkov iz razvidov in evidence po tem zakonu se uporabljajo tudi za
dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki.

XIII. NADZOR

81. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov glede uresničevanja javnega interesa v športu,
športnih programov in izvajalcev, izvajanja strokovnega dela v športu, pravic športnikov, športnih objektov in površin za šport v naravi, namenske
porabe javnih sredstev, športnih prireditev ter preprečevanja nasilja v športu in na športnih prireditvah, opravlja inšpektorat, pristojen za šport.

(2) Inšpektorat, pristojen za šolstvo, izvaja nadzor nad obsegom in načinom prilagoditve šolskih obveznosti, v skladu s predpisi s
področja vzgoje in izobraževanja iz 1. točke prvega odstavka 35. člena tega zakona ter nad 2. in 3. točko prvega odstavka 35. člena tega zakona.

82. člen
(postopek nadzora)

(1) Inšpektor za šport, ki pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi kršitve določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov, ima poleg pravic in dolžnosti, določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, tudi pravico in dolžnost, da:
1.      odredi odpravo ugotovljenih nepravilnosti, če ugotovi, da:

-  občinski letni program športa ni v skladu z nacionalnim programom in s tem zakonom;
-  izvajalci športnih programov ne delujejo v skladu s svojim temeljnim ali ustanovitvenim aktom in v skladu s tem zakonom;
-  športna organizacija onemogoča športniku, da brez nadomestila prestopi v drugo športno organizacijo oziroma se športniku zaračuna

nadomestilo v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 34. člena tega zakona;
-  za strokovno delo z otroki v programih iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona ni zagotovljena uporaba slovenskega jezika v

skladu s 56. členom tega zakona;
-  športno društvo, ki izvaja letni program športa, za izvajanje nacionalnega programa nima pod enakimi pogoji prednosti pri uporabi javnih

športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki;
2.      odredi javno objavo, če ugotovi, da izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na državni ali lokalni ravni

ali letnega programa športa Fundacije za šport, javno ne objavi izračuna cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna
sredstva;

3.      odredi vračilo presežka denarja vadečim, če ugotovi, da športni program, ki je v celoti financiran iz javnih sredstev, za uporabnika ni brezplačen
oziroma se v primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev stroški, ki jih krijejo vadeči, niso ustrezno zmanjšali;

4.      prepove opravljanje strokovnega dela v športu osebi, če ugotovi, da ta oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanja strokovnega dela v športu v
skladu z drugim odstavkom 46. člena tega zakona;

5.      prepove opravljanje strokovnega dela iz 1., 2., 4. in 7. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona osebi, če ugotovi, da ta oseba ne izpolnjuje
pogojev za sklenitev delovnega razmerja oziroma opravljanja dela na drugi pravni podlagi iz 47. člena tega zakona;

6.      prepove nadaljnje izvajanje programa usposabljanja, če ugotovi, da se program usposabljanja ne izvaja v skladu z javno veljavnim programom
usposabljanja;

7.      predlaga izbris iz razvida strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu, če ugotovi, da je bila strokovnemu delavcu izdana javna
listina in je bil vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu v nasprotju z določbami tega zakona;

8.      predlaga izbris iz razvida zasebnih športnih delavcev, če ugotovi, da je bila zasebnemu športnemu delavcu izdana javna listina in je bil vpisan v
razvid zasebnih športnih delavcev v nasprotju z določbami tega zakona.

(2) Nadzorni organi iz tega zakona imajo za opravljanja svojih nadzornih nalog neposreden vpogled v vse zbirke podatkov iz tega
zakona.

83. člen
(inšpektorji za šport)

Inšpektor za šport mora imeti izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem študijskem programu za pridobitev izobrazbe druge stopnje,
oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje, in pet let
delovnih izkušenj na pedagoškem, razvojno-raziskovalnem ali upravnem področju športa ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

84. člen
(prekrški izvajalca športnega programa)

(1) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa
športa na državni ali lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport, ki javno ne objavi izračuna cene športnega programa, za katerega
izvajanje prejema javna sredstva (prvi odstavek 31. člena).

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec športnega programa, ki uporabniku zaračuna udeležbo v
posameznem športnem programu, ki je v celoti financiran iz javnih sredstev in je za vadečega brezplačen. Z enako globo se za prekršek kaznuje
izvajalec športnega programa, ki vadečim ustrezno ne zmanjša stroškov za udeležbo v športnem programu, ki se delno sofinancira iz javnih
sredstev (tretji odstavek 31. člena).

(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec športnega programa, ki nenamensko porablja finančna sredstva, ki
jih prejme za izvedbo oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu (četrti odstavek 31. člena).

(4) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec športnega programa iz 1., 2., 4. in 7. točke prvega odstavka 6.
člena tega zakona, ki je sklenil delovno razmerje oziroma je omogočil delo na kakšni drugi pravni podlagi osebi, ki je bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ali pa je bila
pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (47. člen).

(5) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec športnega programa iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka 6. člena
tega zakona, ki za strokovno delo z otroki ne uporablja slovenskega jezika (56. člen).



7. 9. 2017 Zakon o športu

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853&print=1&tab=osnovni 18/20

(6) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek iz prejšnjih odstavkov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika.

85. člen
(prekrški športne organizacije)

(1) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje športna organizacija, ki zaračuna nadomestilo za prestop v nasprotju z
drugim in tretjim odstavkom 34. člena tega zakona.

(2) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba športne organizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

86. člen
(prekrški nosilca oziroma izvajalca usposabljanj)

(1) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje nosilec oziroma izvajalec usposabljanj, ki ne izvaja programa usposabljanja
v skladu z javno veljavnim programom usposabljanja (četrti odstavek 54. člena).

(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje nosilec usposabljanj, ki podeli diplomo o usposobljenosti, osebi, ki ni opravila
vseh obveznosti po programu usposabljanja (prvi odstavek 55. člena).

(3) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba nosilca oziroma izvajalca usposabljanj, ki stori prekršek
iz prvega in drugega odstavka tega člena.

87. člen
(prekrški strokovnega delavca v športu)

(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, kadar omogoči
opravljanje strokovnega dela v športu osebi brez ustrezne izobrazbe ali strokovne usposobljenosti v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 46.
člena).

(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje zasebni športni delavec ali samostojni podjetnik posameznik, če opravlja
strokovno delo v športu brez ustrezne izobrazbe ali strokovne usposobljenosti v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 46. člena).

(3) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(4) Z globo od 100 do 300 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če opravlja strokovno delo v športu brez ustrezne izobrazbe ali
strokovne usposobljenosti v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 46. člena).

88. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem prekrškovnem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

89. člen
(Strokovni svet Republike Slovenije za šport)

(1) Vlada imenuje strokovni svet v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.

(2) Do imenovanja strokovnega sveta v skladu s tem zakonom opravlja njegove naloge strokovni svet, ki je bil imenovan v skladu z
določbami Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA; v nadaljnjem besedilu: ZSpo).

(3) Strokovni svet sprejme poslovnik iz četrtega odstavka 38. člena tega zakona v roku treh mesecev od imenovanja.

90. člen
(akreditacijska komisija)

(1) Vlada imenuje akreditacijsko komisijo v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.

(2) Akreditacijska komisija sprejme poslovnik iz devetega odstavka 52. člena tega zakona v roku treh mesecev od konstituiranja
akreditacijske komisije.

91. člen
(programi usposabljanja)

Programi usposabljanja strokovnih delavcev v športu, ki jih je na podlagi določb ZSpo določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport,
prenehajo veljati dve leti po uveljavitvi tega zakona. Nosilci usposabljanj iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 51. člena tega zakona predlagajo
programe usposabljanj najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

92. člen
(strokovna usposobljenost)

(1) Usposobljenost druge stopnje v skladu z ZSpo ustreza usposobljenosti prve stopnje po tem zakonu.

(2) Usposobljenost tretje stopnje v skladu z ZSpo ustreza usposobljenosti druge stopnje po tem zakonu.
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(3) Ne glede na določbe tega zakona lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo, najdlje tri leta
od uveljavitve tega zakona opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa ZSpo.

93. člen
(vzpostavitev razvidov ministrstva)

(1) Razvidi v skladu s tem zakonom se vzpostavijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

(2) Podatki iz razvida poklicnih športnikov, zasebnih športnih delavcev, strokovnih delavcev v športu in razvida športnih objektov v skladu
ZSpo se z vzpostavitvijo razvida poklicnih športnikov, razvida zasebnih športnih delavcev, razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih
delavcev v športu oziroma razvida javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v skladu s tem zakonom prenesejo v razvide v skladu s tem
zakonom.

94. člen
(vzpostavitev evidence OKS-ZŠZ)

OKS-ZŠZ vzpostavi evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

95. člen
(akti Fundacije za šport)

(1) Akt o ustanovitvi Fundacije za šport se uskladi s tem zakonom v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

(2) Fundacija za šport sprejme splošni akt iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

(3) Postopki odločanja o vlogah za razporeditev sredstev Fundacije za šport, začeti pred uveljavitvijo splošnega akta iz prejšnjega
odstavka, se dokončajo po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona.

96. člen
(splošni akt OKS-ZŠZ)

OKS-ZŠZ splošni akt iz četrtega odstavka 77. člena tega zakona sprejme v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

97. člen
(nacionalni program športa)

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) sprejeta na podlagi 5.
člena ZSpo se šteje kot nacionalni program iz 8. člena tega zakona.

98. člen
(podzakonski predpisi)

Podzakonski predpisi iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 16., sedmega odstavka 35., prvega odstavka 48., petega odstavka 50.,
tretjega odstavka 53., drugega odstavka 55., petega odstavka 58., drugega odstavka 64., 65., enajstega odstavka 66., drugega odstavka 75.,
osmega odstavka 76. in četrtega odstavka 77. člena tega zakona se sprejmejo najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.

99. člen
(prenehanje veljavnosti in uporaba)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1.      Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA);
2.      prvi odstavek 14. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12)

v delu, ki se nanaša na Fundacijo za šport in 14.a člen v delu, ki se nanaša na postopek odločanja o vlogah za razporeditev sredstev Fundacije
za šport;

3.      43. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1);
4.      drugi stavek drugega odstavka 27. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02);
5.      Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja za šolstvo in inšpektorja za šport (Uradni list RS, št. 56/05);
6.      Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 38/10);
7.      Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive (Uradni list RS, št. 117/07);
8.      Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51/00).

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji predpisi:
1.      Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 22/15, 1/16 in 1/17);
2.      Pravilnik o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99 in 11/06);
3.      Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 108/08);
4.      Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 38/09) in
5.      Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov (Uradni list RS, št.  108/08);
6.      Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list

RS, št. 92/07, 86/10 in 80/12);
7.      Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 64/93 in 22/98 – ZSpo), ki pa

se do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi tega zakona uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.

100. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 620-01/16-11/51
Ljubljana, dne 30. maja 2017
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