
 
 

Z A P I S N I K 
 

13. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 19. januarja 2017, ob 
16.30 uri, v prostorih Zavoda za šport Brežice, Černelčeva cesta 10, Brežice 

PRISOTNI: 
Predsednik: Bojan Rotovnik 
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko, Roman Ponebšek 
Voljeni člani UO: Danilo Škerbinek, Štefan Keber, Slavica Tovšak in Brigita Čeh. 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Gregor Rupnik (MDO PD 
Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Maruška Lenarčič (MDO PD 
Primorske), Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marinka Koželj 
Stepic (MDO PD Ljubljane), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Rudi E. Skobe (MDO PD Dolenjske in 
Bele krajine), 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno 
kolesarstvo), Andrej Pečjak (predstavnik Komisije za gorske športe) in Janez Hafner (predstavnik 
Komisije za športno plezanje in Nejc Pozvek (predstavnik Komisije za alpinizem). 
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka PZS) in Manca Čujež 
(predstavnica PZS za odnose z javnostmi). 
Opravičeno odsotni:, Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), Borut 
Vukovič (MDO PD Zasavja), Marija Štremfelj (voljena članica UO PZS), Jožef Bobovnik (voljeni član UO 
PZS), Milena Brešan (voljena članica UO PZS), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Igor 
Mlakar (načelnik Komisije za pl. poti), Andrej Brvar (predsednik nadzornega odbora) in Manja Rajh 
(Savinjski MDO PD). 
 
Pred začetkom seje je zbrane pozdravila direktorica Zavoda za šport Brežice Simona Zupančič ter 
predstavila objekte v upravljanju Zavoda, še posebej pa je predstavila športno plezalno 
infrastrukturo, zaradi katere ima objekt tudi status Regijskega panožnega športnega centra Posavje 
za športno plezanje. Dobrodošlico sta udeležencem seje zaželela tudi podpredsednik PZS in 
predsednik domačega PD Brežice Tone Jesenko ter član Komisije za alpinizem PZS in predsednik 
Posavskega alpinističnega kluba Nejc Pozvek. Janez Hafner, namestnik načelnika Komisije za športno 
plezanje PZS, je predstavil športno plezanje, ki je lani vstopilo med olimpijske športe in bo premierno 
na OI Tokio 2020, kar bo prineslo v športno panogo dosti sprememb.  
Na seji je bilo prisotnih 17 članov UO PZS z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 73,9 % 
sklepčnost.  
 
Bojan Rotovnik je povedal, da za 10. točko (vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora) v 
roku prišla ena najava od Maruške Lenarčič, pod točko 11. (razno) pa so najavili svoje teme Andrej 
Pečjak, Slavica Tovšak, Danilo Škerbinek in Marinka Koželj Stepic. 
SKLEP 1/19-01-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 13. seje UO PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 12. seje UO PZS  

2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS  

3. Podrobni vsebinski in finančni načrt 2017  
4. Planinsko gospodarstvo  
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a. Certifikati Okolju prijazna koča 
b. Certifikat Družini prijazna koča 

5. Planinske poti  
a. Soglasje k Merilom KPP za vrednotenje vlog na razpisu FŠO na področju planinskih 

poti 
b. Soglasje novi planinski poti in opustitvi planinske poti 

6. Skrbniške pogodbe za planinske poti  
7. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov  
8. Zadeve komisij 

a. Mladinska komisija  
b. Vodniška komisija  

9. Sodelovanje PZS v drugih organizacijah  
a. Informacija o Evropski planinski zvezi 
b. Članstvo PZS v IKAR/CISA 
c. Imenovanje predstavnika PZS v KEUPS 
d. Informacija o predstavnikih PZS v mednarodnih in sorodnih organizacijah 

10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora   
11.  Razno 
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 12. seje UO PZS 

Matej Planko je podal povzetek nerealiziranih sklepov sej upravnega odbora in dodal, da so v roku 
prišle štiri pripombe na zapisnik, ki so bile vse smiselno upoštevane. 
SKLEP 2/19-01-2017: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 12. seje, z dne 17. 11. 2016. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
Danilo Škerbinek je pri branju zapisnikov Predsedstva evidentiral nerealiziranih več zadolžžitev in 
sklepov in sprašuje, kako je z realizacijo teh zadev. Predsednik Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da 
Predsedstvo PZS sprejema veliko sklepov, nekateri od teh pa včasih ostanejo nerealizirani dlje časa, 
saj realizacija sklepov ni vedno odvisna le od Predsedstva PZS, temveč so vezani tudi na druge 
organe. Sklep ostane v zapisniku sej dokler ni realiziran, le redko se zgodi, da je kakšen preklican, saj 
ni več aktualen. 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS: 
• Naj planinska koča, skupni projekt PZS in Siol.net, je postal najboljši medijski projekt na 

SPORTO konferenci. 
• V Kranju smo uspešno organizirali tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju, pred njo 

pa imeli dobro obiskano novinarsko konferenco. Janja Garnbret in Domen Škofic sta bila 
zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti, Slovenija je prav tako 
zmagala med reprezentancami. 

• Mladinska komisija PZS je na volilnem zboru mladinskih odsekov izvolila novo vodstvo. 
• Na zboru predstavnikov vodniških odsekov so bile sprejete spremembe Pravilnika o 

organiziranosti vodnikov PZS in Disciplinski pravilnik VPZS. 
• Soorganizirali smo 12. strokovni posvet Gore in varnost na Igu.  
• S stojnico in dogodkom smo se predstavili na 32. knjižnem sejmu v Ljubljani. Obisk in prodaja 

sta bila dobra.  
• Skupaj s PD-ji smo organizirali regijska tekmovanja Mladina in gore. 
• Končal se je hrvaško-slovenski pokal v lednem plezanju, skupni zmagovalec v moški 

konkurenci je bil Janez Svoljšak. 
• Z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani smo podpisali dogovor o častnem patronatu nad 

medicinsko postajo v Nepalu. 
• Skupaj s PD Kranj smo organizirali Plezalne dneva Kranja, na katerih smo dobili državne 

prvake v športnem plezanju. 
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• V Lendavi smo skupaj s PD Lendava organizirali svečano podelitev najvišjih priznanj PZS in s 
Policijo podpisali načrt sodelovanja v 2017. 

• Ob mednarodnem dnevu gora 2016 smo pripravili poslanico, organizirali več dogodkov in 
pozvali društva, da so sodelovala pri projektu Alpske konvencije Brati gore. Odziv je bil zelo 
dober.  

• Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji (KEUPS) je v sodelovanju z Obalnim PD Koper in 
občino Koper odprla novo evropsko pešpot E12. 

• Organizirali smo zelo dobro obiskano novinarsko konferenco ob začetku zimske planinske 
sezone skupaj z GRZS in Policijo. Javnost smo ves čas obveščali o razmerah v gorah in izdali 
preventivne zloženke s priporočili Združenja planinskih organizacij Alpskega loka. 

• Pozvali smo k zbiranju predlogov k osnutku Zakona o spodbujanju razvoja turizma ter Zakona 
o nevladnih organizacijah. 

• Podpisali smo pismo o sodelovanju z NATO Centrom odličnosti za gorsko bojevanje. 
• Ves čas smo širšo javnost in medije seznanjali s poslovanjem planinskih koč. 
• V Planinski založbi PZS sta izšla družabna igra Spomin s planin in planinski vodnik Julijske 

Alpe: južni del. Izvedli smo prodajno akcijo za nove naročnike Planinskega vestnika in kupce v 
planinski trgovini PZS. Planinski vestnik je z novim letom doživel oblikovno prenovo. 

• V imenu PZS se je generalne skupščine Avstrijskega turističnega kluba (OTK) udeležil nekdanji 
predsednik PZS Franci Ekar. 

• Aktivna planinska delavca, tudi člana UO PZS, sta prejela visoki priznanji: Milena Brešan 
plaketo Državnega sveta RS najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem, in Jurček 
Nowakk nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2016. 

• Na Slovenski turnokolesarski poti so bile postavljene prve usmerjevalne table. 
• Začela so se tekmovanja v svetovnem pokalu v lednem plezanju 2017, Janez Svoljšak se 

konstantno uvršča v finale. 
• Na razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij smo prijavili 35 različnih projektov. 
• Podali smo prijave za Bloudkove nagrade in nagrade za prostovoljce.  
• Podpisali smo letni načrt sodelovanja s Slovensko vojsko za leto 2017.  
• Organizirali smo sestanek na temo skrbništva planinskih poti na Donački gori. Na območju 

Donačke gore je neusklajeno stanje planinskih poti med PD Sloga Rogatec in PD Ptuj. Na 
sestanku je bil dosežen kompromis, ki ga pa UO PD Ptuj ni potrdil. Za ureditev stanja se 
predlaga arbitraža. 

• Otvoritev razstave MDO PD Ljubljane z naslovom 50 let delovanja MDO PD Ljubljane, dne 
16.1 .2017 v Mestni hiši Ljubljana  

• Izdali smo Priporočila Združenja planinskih organizacij alpskega loka za varno in strpno turno 
kolesarjenje, za obiske visokogorskih vrhov, zelo zahtevnih planinskih poti ter splošna 
priporočila za varno pohodništvo in planinarjenje.  

Najave: 
• 28. državno tekmovanje Mladina in gore bo v soboto, 21. 1. 2017, v Idriji. 
• 6. konferenca planinskega gospodarstva, ki bo na Gospodarskem razstavišču  v Ljubljani 4. 2. 

2017. 
• Povabilo na sejem NaTour Alpe-Adria od 1. do 4. 2. 2017, kjer se bodo predstavile tudi 

planinske koče.  
• Povabilo na Alpinistično-plezalni večer 2017, ki bo na Gospodarskem razstavišču 2. 2. 2017 

ob 17. uri.  
• Zbor gospodarjev, 4. 2. 2017 
• Zbor odsekov za varstvo gorske narave, 25. 2. 2017 

 
Ad. 3. Podrobni vsebinski in finančni načrt 2017 

Bojan Rotovnik je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je vlada RS na seji 16.1. namenila 
dodatna sredstva za vrhunski šport, kar se bo posledično zelo verjetno odražalo pri rebalansu 
finančnega načrta za leto 2017. Povedal je tudi, da je bila podpisana štiriletna pogodba za 
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sofinanciranje Slovenskega planinskega muzeja, letni znesek financiranja pa je odvisen od sprejetega 
okvirnega finančnega načrta PZS za posamezno leto.. Matej Planko je povzel, da so nekateri organi že 
imeli zbor in so že potrdili svoj vsebinski plan dela, ostali bodo to predvidoma uredili v februarju in 
marcu. Urša Mali je predstavila finančni načrt, kjer je bil za osnovo vzet rebalans za leto 2016, 
sprejeta izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta 2017 in usklajen z nekaterimi že 
znanimi podatki za letošnje leto. Narejenih je bilo nekaj prerazporeditev – vzpostavljen je Planinski 
sklad, v katerem so sklad za planinske poti, sklad za planinske koče in Slovenskih planinski muzej. 
Povečan je nabor projektov – mednje so uvrščeni taborni prostor Mlačca, SPP, STKP, geodetski načrt 
in drugi. Zaradi spremenjenih deležev financiranja je bila tekma za svetovni pokal v športnem 
plezanju prenesena na novo stroškovno mesto. Vse to je posledica zmanjšanih prihodkov in stroškov 
pri komisijah, povečani pa so na oddelku 3 (splošno). Za letošnje leto je načrtovano, da bodo tako 
prihodki kot tudi stroški narasli za 3 % glede na rebalans za leto 2016. Večji prihodki so pričakovani iz 
sponzorstev, članarine, lastne dejavnosti in letnega programa športa, manjše pa iz razpisa Fundacije 
za šport. Komisije in meddruštveni odbori so posredovali svoje načrte, ki so bili v veliki meri 
upoštevani v načrtu kot celoti. Nekateri predvidevajo, da bodo za dejavnosti v tem letu porabili tudi 
nekaj presežnih sredstev iz preteklih obdobij, zato imajo načrtovane večje stroške od prihodkov.  
RAZPRAVA: 
Danilo Škerbinek je pohvalil bogat vsebinski program organov, zlasti program VK. Za MK zmanjšana 
sredstva terjajo popravek. Mnenja je, da bi se jo moralo financirati iz dela napovedanih dodatnih 
sredstev Ministrstva za šport. Pri PV se ne strinja z navedbo, da sledijo viziji  revij tujih planinskih zvez 
(navedel je več naslovov strokovnih člankov v dveh naključno izbranih tujih planinskih glasilih).  V 
reviji je premalo strokovnih člankov, ki bi bili bralcem v pomoč pri njihovih planinskih dejanjih.  
Uredništvo bi moralo pridobiti nove mlajše avtorje. Pogreša podatek, koliko avtorjev se  odpoveduje 
honorarjem. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da bodo dodatna sredstva za šport namenjena za 
vrhunski šport reprezentanc. MK ima letos manj sredstev zato, ker so lani praznovali 60 let MK in so 
imeli zato predvidenih več sredstev. Pa tudi taborni prostor Mlačca bo sedaj imelo samostojno 
stroškovno mesto. Glede PV mu je odgovoril, da se revija dobro razvija, in da je zadovoljen, da so bili 
v reviji objavljeni tudi člani, ki so bili tudi gradivo za državno tekmovanje Mladina in gore. V kolikor bo 
voljeni član UO predložil svoje današnje pisne pobudi ter predloge na OZI, bo dobil pisni odgovor, 
člani UO pa bodo s tem seznanjeni. France Benedik je v imenu MDO PD Gorenjske pohvalil vsebino 
PV. 
SKLEP 3/19-01-2017: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2017.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 4/19-01-2017: Upravni odbor PZS daje soglasje k predloženim podrobnim vsebinskim 
načrtom komisij in organov PZS ter na predlog ostalih organov sprejema predložene podrobne 
vsebinske programe dela za leto 2017. Če sta podrobni vsebinski in finančni načrt v nasprotju, 
veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4. Planinsko gospodarstvo 

a. Certifikati Okolju prijazna koča 
Janko Rabič je povzel, da predlaganih 6 koč izpolnjuje pogoje  za pridobitev certifikata.  Nekatere 
koče že obnavljajo certifikate, ki veljajo 4 leta.  Certifikati bodo podeljeni 4. 2. 2017 na konferenci o 
planinskem gospodarstvu. Razprave ni bilo. 
SKLEP 5/19-01-2017: Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o 
podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča«, podeljuje certifikat »Okolju prijazna 
planinska koča« za obdobje januar 2017 – januar 2021 naslednjim kočam: 

• Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica, 
• Dom na Menini planini – PD Gornji Grad, 
• Planinski dom na Boču – PD Poljčane, 
• Planinski dom Košenjak – PD Dravograd, 
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• Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica, 
• Tumova koča na Slavniku – OPD Koper. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b. Certifikat Družini prijazna koča 
Janko Rabič je povedal, da 9 koč izpolnjuje pogoje. Razprave ni bilo. 
SKLEP 6/19-01-2017: Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o 
podeljevanju certifikata »Družinam prijazna planinska koča«, podeljuje certifikat »Družinam 
prijazna planinska koča« za obdobje januar 2016 – januar 2021 naslednjim kočam: 

• Dom na Kofcah – PD Tržič, 

• Dom na Peci – PD Mežica, 

• Dom na Šmohorju – PD Laško, 

• Dom na Uršlji Gori – PD Prevalje, 

• Dom pod Storžičem – PD Tržič, 

• Planinski dom Košenjak – PD Dravograd, 

• Planinski dom na Uštah – PD Moravče, 

• Planinski dom v Gorah – PD Dol pri Hrastniku, 

• Tumova koča na Slavniku – OPD Koper. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 7/19-01-2017: Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o 
podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča«, podaljšuje certifikat »Okolju prijazna 
planinska koča« za obdobje januar 2017 – januar 2021 naslednjim kočam: 

• Cojzova koča na Kokrškem sedlu – PD Kamnik, 

• Dom na Peci – PD Mežica, 

• Kamniška koča na Kamniškem sedlu – PD Kamnik, 

• Koča na Blegošu – PD Škofja Loka, 

• Koča na planini Razor – PD Tolmin, 

• Krekova koča na Ratitovcu – PD Železniki, 

• Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje, 

• Planinsko učno središče Bavšica – PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 5. Planinske poti 

a. Soglasje k Merilom KPP za vrednotenje vlog na razpisu FŠO na področju planinskih 
poti 

Matej Planko je na kratko predstavil merila za vrednotenje vlog na razpisu FPO na področju 
planinskih poti. Razdeljena so v 6 sklopov in so bila podrobneje opisana v gradivu. 
RAZPRAVA: Jurček Nowakk je povedal, da se MDO PD KBO ne strinja z merili. Matej Planko mu je 
pojasnil, da se ta merila ne nanašajo za deljenje sredstev za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti 
na podlagi Zakona o planinskih poteh. 
SKLEP 8/19-01-2017: Upravni odbor potrjuje Merila Komisije za planinske poti za vrednotenje 
kandidatur za pridobitev sredstev na razpisu FŠO na področju planinskih poti. 
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 1 PROTI – Jurček Nowakk) 
 

b. Soglasje novi planinski poti in opustitvi planinske poti 
 
SKLEP 9/19-01-2017:UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Šoštanj odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti 
»Pot na Pusti grad« in se novo planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze 
Slovenije. Pri označitvi mora PD Šoštanj upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po 
vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 10/19-01-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Lisca Sevnica odpre in je skrbnik novega odseka lahke 
planinske poti Pastirček-Lisca klopca in se novo planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti 
Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Lisca Sevnica upoštevati določbe Zakona o 
planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev 
pristojnim ministrstvom. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 11/19-01-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da se opusti planinsko pot Vrbljene-Krim, na odseku Vrbljene-Šešer in se jo 
kot opuščeno zavede v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri odstranitvi oznak 
mora PD Krim upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 12/19-01-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Naveza odpre in je skrbnik dveh novih odsekov lahke 
planinske poti Krče-Videm in Dravinski vrh-Sv. Avguštin in se novo planinsko pot vnese v evidenco 
planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Naveza upoštevati določbe Zakona 
o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev 
pristojnim ministrstvom. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 13/19-01-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Pudgarsko-Najevska Lipa in se jo kot 
opuščeno zavede v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri odstranitvi oznak mora 
PD Črna na Koroškem upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednik MDO PD Koroške je povedal, da bo njihov MDO PD pospravil smerne table na odseku 
planinske poti Pudgarsko-Najevska Lipa, saj ima PD Črna malo markacistov. Predsednik MDO PD 
Podravja Igor Oprešnik je dal pobudo, da se odprtje novih planinskih poti ali bodisi zaprtje objavi v 
Planinskem vestniku. 
Sledil je 15 minutni odmor. Po odmoru je bilo še vedno prisotnih 17 članov UO PZS. 
 
Ad. 6. Skrbniške pogodbe za planinske poti 

Bojan Rotovnik je na kratko predstavil analizo Vprašalnika za skrbnike planinskih poti glede osnutka 
skrbniške pogodbe. Velika večina PD se strinja z do sedaj predlagano skrbniško pogodbo in so tudi 
sposobni kadrovsko in finančno skrbeti za svoje pl. poti. 
RAZPRAVA: Gregor Rupnik je povedal, da je MDO PD proti predlagani skrbniški pogodbi. Jože Rovan 
je prijetno presenečen nad rezultati ankete, saj so nekateri markacisti zaskrbljeni, nekatera društva 
pa ne bodo želela podpisati pogodb. Zanima ga, kdo bo vzdrževal zelo zahtevne pl. poti in predlaga, 
da se ohrani sedanji koncept financiranja stroškov. Jurček Nowakk je izrazil željo, da se njihovega 
zbora markacistov MDO PD KBO udeleži kdo iz predsedstva in poda več informacij. Predlagajo tudi, 
da se lahka pl. pot, ki vodi skozi gozd, ne tretira kot lahka pl. pot iz vidika prihodnjega sofinanciranja. 
Miro Mlinar predlaga pregled pogodbe po členih, ter naj se upoštevajo pripombe od MDO PD  
Notranjske. Strinjajo se z določitvijo vzdrževalca ter, da sta vsaj dva markacista v PD. Danilo Škerbinek 
je mnenja, da je skrbništvo nujen korak za vzdrževanje pl. poti. Pogodba bi morala vsebovati tudi 
tehnične podatke, npr. kdaj se mora pot zapreti. Predsednik PZS Bojan Rotovnik je odgovoril, da je bil 
Zakon o pl. poteh sprejet leta 2007 in nanj ne moremo vplivati. Dokler pravno formalno ne izvedemo 
vseh zahtev, ki nam jih zakon nalaga, tudi ne moremo uživati vseh ugodnosti, ki jih prinaša. Na vse 
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pripombe o skrbniški pogodbi za pl. poti, ki bodo prišle v pisni obliki bodo dobili pisni odgovor, prav 
tako se na željo markacistov lahko udeleži kakšnega zbora.  
 
SKLEP 14/19-01-2017: Upravni odbor PZS potrjuje dopolnjen osnutek skrbniške pogodbe za 
planinske poti ter soglaša, da se na podlagi prejetih pripomb pripravi predlog skrbniške pogodbe za 
predvidoma zadnjo javno obravnavo v mesecu februarju 2017.  
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 1 PROTI – Gregor Rupnik) 
 
Ad. 7. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

Matej Planko je povedal, da smo imeli konec leta 2016 obisk inšpektorja Informacijskega 
pooblaščenca, ki pa ni zaznal večjih nepravilnosti. Stara verzija pravilnika o varovanju osebnih 
podatkov  izhaja iz leta 2007, med tem časom pa je PZS uvedla centralni sistem članov. Na osnovi 
pravilnika se bodo izdelale zbirke katalogov informacij, ki pa bo naš interni dokument. Ko bo pravilnik 
sprejet, bomo pripravili tudi verzijo za PD. 
RAZPRAVE ni bilo.  
SKLEP 15/19-01-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS 
potrjuje izhodišča za pripravo Pravilnika o varovanju osebnih podatkov. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 8. Zadeve komisij 

a. Mladinska komisija 
Damjan Omerzu je povedal, da je  19. 11. 2016  na Igu potekal Zbor mladinskih odsekov, na katerem 
so člani Mladinske komisije zbranim predstavili njeno delovanje v preteklem letu ter načrt dela v letu 
2017. Zbor je bil volilni in delegati mladinskih odsekov so izvolili nov izvršni odbor ter novo/staro 
načelnico Barbaro Bajcer. Poleg volitev je bila ena izmed pomembnejših stvari Posvet za vodje 
planinskih taborov, ki je potekal pred zborom. Na posvetu se je obravnavalo predvsem dve aktualni 
temi, tržno inšpekcijo ter področje tabornih prostorov, na katerem ima MK v prihodnjih dveh letih 
dobro začrtan plan dela. Razprave ni bilo. 
SKLEP 16/19-01-2017: V skladu z c točko 1. odstavka 32. člena Statuta PZS, daje UO PZS soglasje k 
izvolitvi članov IO MK PZS za obdobje november 2016 – november 2018, ki so bili izvoljeni na Zboru 
mladinskih odsekov:  Barbara Bajcer (PD Velenje) - načelnica, Kaja Čeh (PD Matica Murska Sobota), 
Blaž Erjavc (PD IMP Ljubljana), Katarina Kadivec (PD Šmarna Gora), Klemen Kogovšek (PD 
Domžale), Špela Kralj (PD Onger Trzin), Katja Maček (PD Šentjošt), Jaka Peternel (PD Onger Trzin) in 
Ana Suhadolnik (PD Borovnica). 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b. Vodniška komisija 
Bojan Rotovnik je povedal, da je bil na zboru sprejeta dopolnitev k pravilniku o organiziranosti 
vodnikov PZS in sprejem Disciplinskega pravilnika VPZS. Razprave ni bilo. 
SKLEP 17/19-01-2017: Upravni odbor PZS daje na podlagi n točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS 
soglasje k dopolnitvi Pravilnika o organiziranosti VPZS, ki ga je zbor vodniških odsekov sprejel 26. 
11. 2016. 
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 1 PROTI – Jurček Nowakk) 
 
Ad. 9. Sodelovanje PZS v drugih organizacijah 

a. Informacija o Evropski planinski zvezi 
Bojan Rotovnik je podal informacijo, da je v Brixnu na Južnem Tirolskem potekalo srečanje 
predstavnikov evropskih planinski zvez. Na sedežu PZS je potekal pred kratkim tudi sestanek s 
predstavniki PZS v mednarodnih organizacijah, kateri se strinjajo, da PZS sodeluje pri ustanavljanju 
Evropske pl. zveze. Ko bojo nove informacije bo UO PZS o tem obveščen.  
  

b. Članstvo PZS v IKAR/CISA 
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Bojan Rotovnik je povzel, da glede na to, da je GRZS samostojni pravni organ, ki ima v IKAR članstvo 
A vprašljivo, ali je smiselno, da ima PZS s svojim B članstvom v IKAR  dodatne stroške in bi prešli v 
članstvo C.  
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek  razpolaga z informacijo, da IKAR razmišlja o spremembi statuta. Glede 
na to, da omogoča članstvo v IKAR za PZS koristne informacije, bi bilo smiselno, da PZS ostaja član 
IKAR.  Koristi od članstva pa zahteva aktivno delo naših delegatov. Z članstvom C bi imeli status 
opazovalca. Predlaga, da počakamo na nov statut. Predsednik se je strinjal z njegovim predlogom in 
je umaknil predlog sklepa ter hkrati napovedal, da se bo ta tematika predvidoma ponovno 
obravnavala letos jeseni. 
 

c. Imenovanje predstavnika PZS v KEUPS 
Bojan Rotovnik je povedal, da je Igor Mlakar zaradi pomanjkanja časa izrazil željo po odstopu 
predstavnika PZS v KEUPS. Razprave ni bilo. 
SKLEP 18/19-01-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 15. člena Statuta PZS razreši 
predstavnika PZS v KEUPS Igorja Mlakarja (PD Bovec).  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

  
SKLEP 19/19-01-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 15. člena Statuta PZS, 
imenuje Danila Sbrizaja (PD LPP) za predstavnika PZS v KEUPS do preklica. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

d. Informacija o predstavnikih PZS v mednarodnih in sorodnih organizacijah 
Bojan Rotovnik je povedal, da je kot priloga gradivu podana zbirka predstavnikov PZS v mednarodnih 
organizacijah. 
 
Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Maruško Lenarčič  zanima v zvezi s članstvom PD v PZS, kako postopati v primeru društev, ki imajo 
izjemno neštevilno članstvo: Primer: PD Brkini   je v letu 2015 imelo 8 članov, v letu 2016 pa 2 člana. 
Med letom 2014 in 2016 so bili prisotni na sejah MDO le enkrat in tudi v razgovorih priznavajo 
nedejavnost. Bojan Rotovnik ji je odgovoril, da statut opredeljuje le nova PD, stare pustimo.  
SKLEP 20/19-01-2017: UO PZS priporoča planinskim društvom, razen društvom ki delujejo na ožjem 
področju planinstva, ki imajo manj kot 30 članov, da poskušajo program dela pripraviti tako, da se 
bo povečalo zanimanje za včlanitev in da redno izvajajo promocijske aktivnosti z namenom 
povečevanja članstva. Če je večletno stanje članstva v društvo pod 30 članov, potem predlagamo, 
da društva v tem primeru preučijo možnost spojitve ali pripojitve k drugemu večjemu društvu.   
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Zanima jo tudi  neodzivnost športno plezalnih društev na prošnjo za odločitev sodelovanja v MDO. Od 
5 takih društev v MDO so se odzvala tri, medtem ko dva ignorirata prošnje  Zato smatra da ta društva 
ne nameravajo sodelovati v MDO, saj tudi do sedaj nikoli niso bila prisotna pri delovanju MDO, in so 
posledično brisana s seznama. Nima pa dokazila o njihovi nameri. Bojan Rotovnik ji je odgovoril, da 
naj se jim dokler sami ne izstopijo iz MDO PD vseeno pošilja vabila in hkrati podal informacijo, da 
bosta tudi KA in KŠP pozvala takšna društva, da izpolnijo obrazec za izstop iz MDO PD, če nimajo 
interesa za sodelovanje v delu MDO PD. Damjan Omerzu je dodal, da so na podlagi tretjega 
odstavka 37. člena Statuta Planinske zveze Slovenije svoj odstop iz matičnega MDO PD podali AK 
Slovenska Bistrica (MDO PD Podravja), AK Slovenj Gradec (MDO PD Koroške) , PK Divača (MDO PD 
Primorske) in Društvo plezalcev Koper (MDO PD Primorske). 
 
Ad. 12. Razno 

Andrej Pečjak je predstavil delovanje Komisije za gorske športe. Jurček Nowakk je dal pobudo, da se 
na Skupščini PZS predstavi vrhunske športe, ki delujejo v PZS. Lahko s slikami, filmi ali športniki 
osebno. Bojan Rotovnik se strinja, da se pripravi 5 minut dolg film o vrhunskem športu v PZS in 
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športnikih. Slavica Tovšak je povedala, da je bila za financiranje Slovenskega planinskega muzeja 
podpisana pogodba za obdobje štirih let. SPM je pripravil pester program skozi vse leto ter cel sklop 
razstav, še vedno pa je dobrodošla kakšna razstava MDO PD.  V Planinski založbi je izšel vodnik 
Julijske Alpe južni del ter novi zemljevidi. Danilo Škerbinek je povedal, da je skupščina CAA jeseni 
2016 izdala priporočila za varno uporabo varovalnih naprav, ki se uporabljajo pri športnem plezanju v 
dvoranah in plezalnih vrtcih. Sprašuje, kje je vzrok,  da Priporočil še nismo objavili  na naši spletni 
strani, v PV in z njimi seznanili javnost. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da se morajo vsa priporočila 
ustrezno prevesti, kar pa lahko traja nekaj časa in da bodo ta priporočila obravnavana na naslednji 
seji UO PZS. Marinka Koželj Stepic je izpostavila problematiko poročil dela MDO PD, saj so med seboj 
zelo neenotna, tako po vsebini kot po obsegu. Po njenem mnenju bi bilo potrebno pripraviti navodila 
za pripravo poročil o planu dela v MDO PD. Predsednik MDO PD Notranjske Miro Mlinar je mnenja, 
da bi bilo potrebno uspeh članice PD Cerknica Andreje Sterle Podobnik, ki je zmagala na teku okrog 
Everesta nekje evidentirati. 
 
Predsednik PZS je za konec povedal, da naj se vsi MDO PD ji angažirajo pri pridobivanju kandidatov za 
člane volilne komisije PZS. Ker ni bilo več razpravljavcev, se je predsednik PZS vsem zahvalil in 
povedal, da bo naslednja seja UO PZS 16. 3. 2017. Seja je bila zaključena ob 20.20. 
 
Zapisala: 
Saša Sitar, 
poslovna sekretarka PZS 
 
Matej Planko,          Bojan Rotovnik, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 



Št. sklepa Sklep Realizacija

10/02-06-2016

Upravni odbor PZS na podlagi določbe točke r prvega odstavka 32. člena Statuta

PZS, na predlog PD Ruše, potrjuje zamenjavo dela parcele št. 542/5 k.o. Lobnica, v

velikosti 1068 m2, ki je v 1/10 lasti PZS, z delom parcele št. 496/11 k.o. Lobnica, v

velikosti 534 m2 in pooblašča predsednika PZS za sklenitev pogodbe.

V IZVAJANJU

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

13/02-06-2016

Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS pooblašča vodstvo PZS, da začne

z zbiranjem konkretnih ponudb za prodajo poslovne zgradbe PZS s pripadajočim

zemljiščem, na Dvorakovi 9 v Ljubljani. Glede na odziv se UO PZS odloči o nadaljnjih

korakih za ureditev poslovnih prostorov PZS. V primeru odločitve UO PZS za

prodajo, skladno s 27. členom Statuta PZS, o dejanski prodaji odloča Skupščina PZS.

V IZVAJANJU

7/17-11-2016

Upravni odbor PZS preloži odločanje o sprejemu Društva Strmina na naslednjo sejo

UO PZS, medtem pa se izvede sestanek s predstavniki PZS, MDO PD Podravja in

Društvom Strmina. DA

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

1/19-01-2017 Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 13. seje UO PZS. DA

2/19-01-2017 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 12. seje, z dne 17. 11. 2016. DA

3/19-01-2017 Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2017. DA

4/19-01-2017

Upravni odbor PZS daje soglasje k predloženim podrobnim vsebinskim načrtom

komisij in organov PZS ter na predlog ostalih organov sprejema predložene

podrobne vsebinske programe dela za leto 2017. Če sta podrobni vsebinski in

finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto

2017.

DA

Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o 

podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča«, podeljuje certifikat 

»Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2017 – januar 2021 naslednjim 

kočam:

•       Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica,

•       Dom na Menini planini – PD Gornji Grad,

•       Planinski dom na Boču – PD Poljčane,

•       Planinski dom Košenjak – PD Dravograd,

•       Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica,

•       Tumova koča na Slavniku – OPD Koper.

Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5. člena Pravilnika o

podeljevanju certifikata »Družinam prijazna planinska koča«, podeljuje certifikat

»Družinam prijazna planinska koča« za obdobje januar 2016 – januar 2021

naslednjim kočam:

•         Dom na Kofcah – PD Tržič,

•         Dom na Peci – PD Mežica,

•         Dom na Šmohorju – PD Laško,

•         Dom na Uršlji Gori – PD Prevalje,

•         Dom pod Storžičem – PD Tržič,

•         Planinski dom Košenjak – PD Dravograd,

6/19-01-2017 DA

13/18-06-2015

Upravni odbor PZS zadolži Komisijo za planinske poti in Komisijo za športno 

plezanje, da sprejmeta merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz 

sredstev Fundacije za šport na področju planinskih poti in športno plezalnih 

objektov, najkasneje do 30. 9. 2015. Soglasje k merilom podaja UO PZS.

DA

5/19-01-2017 DA
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•         Planinski dom na Uštah – PD Moravče,

•         Planinski dom v Gorah – PD Dol pri Hrastniku,

•         Tumova koča na Slavniku – OPD Koper.

Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5. člena Pravilnika o

podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča«, podaljšuje certifikat

»Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2017 – januar 2021 naslednjim

kočam:

•         Cojzova koča na Kokrškem sedlu – PD Kamnik,

•         Dom na Peci – PD Mežica,

•         Kamniška koča na Kamniškem sedlu – PD Kamnik,

•         Koča na Blegošu – PD Škofja Loka,

•         Koča na planini Razor – PD Tolmin,

•         Krekova koča na Ratitovcu – PD Železniki,

•         Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje,

•         Planinsko učno središče Bavšica – PZS.

8/19-01-2017
Upravni odbor potrjuje Merila Komisije za planinske poti za vrednotenje kandidatur 

za pridobitev sredstev na razpisu FŠO na področju planinskih poti.
DA

9/19-01-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 

planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Šoštanj odpre in je skrbnik nove lahke 

planinske poti »Pot na Pusti grad« in se novo planinsko pot vnese v evidenco 

planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Šoštanj upoštevati 

določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, 

posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.

DA

10/19-01-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 

planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Lisca Sevnica odpre in je skrbnik 

novega odseka lahke planinske poti Pastirček-Lisca klopca in se novo planinsko pot 

vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD 

Lisca Sevnica upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi 

prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim 

ministrstvom.

DA

11/19-01-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 

planinske poti soglaša, da se opusti planinsko pot Vrbljene-Krim, na odseku 

Vrbljene-Šešer in se jo kot opuščeno zavede v kataster planinskih poti Planinske 

zveze Slovenije. Pri odstranitvi oznak mora PD Krim upoštevati določbe Zakona o 

planinskih poteh in navodila KPP.

DA

12/19-01-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 

planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Naveza odpre in je skrbnik dveh novih 

odsekov lahke planinske poti Krče-Videm in Dravinski vrh-Sv. Avguštin in se novo 

planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri 

označitvi mora PD Naveza upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po 

vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev 

pristojnim ministrstvom.

DA

13/19-01-2017

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 

planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Pudgarsko-Najevska Lipa in 

se jo kot opuščeno zavede v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri 

odstranitvi oznak mora PD Črna na Koroškem upoštevati določbe Zakona o 

planinskih poteh in navodila KPP. DA

14/19-01-2017

Upravni odbor PZS potrjuje dopolnjen osnutek skrbniške pogodbe za planinske poti

ter soglaša, da se na podlagi prejetih pripomb pripravi predlog skrbniške pogodbe

za predvidoma zadnjo javno obravnavo v mesecu februarju 2017. 
DA

15/19-01-2017
Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje

izhodišča za pripravo Pravilnika o varovanju osebnih podatkov. DA

7/19-01-2017 DA



Št. sklepa Sklep Realizacija

16/19-01-2017

V skladu z c točko 1. odstavka 32. člena Statuta PZS, daje UO PZS soglasje k izvolitvi

članov IO MK PZS za obdobje november 2016 – november 2018, ki so bili izvoljeni

na Zboru mladinskih odsekov: Barbara Bajcer (PD Velenje) - načelnica, Kaja Čeh (PD

Matica Murska Sobota), Blaž Erjavc (PD IMP Ljubljana), Katarina Kadivec (PD

Šmarna Gora), Klemen Kogovšek (PD Domžale), Špela Kralj (PD Onger Trzin), Katja

Maček (PD Šentjošt), Jaka Peternel (PD Onger Trzin) in Ana Suhadolnik (PD

Borovnica).

DA

17/19-01-2017

Upravni odbor PZS daje na podlagi n točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS

soglasje k dopolnitvi Pravilnika o organiziranosti VPZS, ki ga je zbor vodniških

odsekov sprejel 26. 11. 2016. DA

18/19-01-2017
Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 15. člena Statuta PZS razreši

predstavnika PZS v KEUPS Igorja Mlakarja (PD Bovec). DA

19/19-01-2017
Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 15. člena Statuta PZS, imenuje 

Danila Sbrizaja (PD LPP) za predstavnika PZS v KEUPS do preklica. DA

20/19-01-2017

UO PZS priporoča planinskim društvom, razen društvom ki delujejo na ožjem 

področju planinstva, ki imajo manj kot 30 članov, da poskušajo program dela 

pripraviti tako, da se bo povečalo zanimanje za včlanitev in da redno izvajajo 

promocijske aktivnosti z namenom povečevanja članstva. Če je večletno stanje 

članstva v društvo pod 30 članov, potem predlagamo, da društva v tem primeru 

preučijo možnost spojitve ali pripojitve k drugemu večjemu društvu.  

DA



 
14. seja UO PZS, k točki 3b 

OBRAZLOŽITEV: 
Predlagana  dopolnitev  Poslovnika  o  delu  skupščine  PZS  se  nanaša  predvsem  na  opredelitev  volilne  komisije  PZS  in 
njenih  pristojnosti.  Glavnina  dopolnitev  je  zajeta  v  38.  členu  poslovnika.  Statut  PZS,  ki  je  bil  dopolnjen  na  skupščini 
2016, predvideva ustanovitev volilne komisije PZS,  ki  je  izvoljena na  skupščini  za mandat 4  let. Menjava mandata  se 
izvede praviloma eno  leto pred rednimi volitvami PZS. Volilno komisijo sestavljajo trije člani, poleg tega pa skupščina 
izvoli  tudi  tri nadomestne člane,  ki  nadomestijo  člane  volilne  komisije po  vrstnem  redu,  v primeru da  jim predčasno 
preneha mandat. Volilna komisija izvede tako kandidacijske postopke, kot same volitve na skupščini PZS. 
Poslovnik  v predlaganih  spremembah predvideva  tudi preoblikovanje  funkcije  varuha pravic gora,  ki  s  spremembami 
statuta ni voljen s strani skupščine, zato se tudi brišejo določbe iz poslovnika, ki urejajo ta organ. 
 
 
BESEDILO: 
Na podlagi b) točke 1. odstavka 27. člena Statuta Planinske zveze Slovenije  je Skupščina Planinske zveze Slovenije na 
zasedanju,  dne  12.  1.  2013,  v  Tržiču,  sprejela  poslovnik  o  delu  skupščine  Planinske  zveze  Slovenije.  Dopolnitve  in 
spremembe poslovnika so bile sprejete na skupščini v Sevnici, dne 11. 4. 2015 in na skupščini v ______________, dne 
_______________. 

  

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE  
  

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

S tem Poslovnikom Skupščina Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju skupščina) določa način svojega dela zlasti: 
- javnost dela, 
- priprave na skupščino, 
- potek dela na skupščini, 
- odločanje, 
- vodenje zapisnika. 
  
II. JAVNOST DELA 

2. člen 
Delo  skupščine  je  javno.  Javnost  zagotavljamo  z  objavljanjem predloga  dnevnega  reda  ter  kraja  in  časa  skupščine  in 
gradiv ter objavljanjem sprejetih sklepov in stališč v Obvestilih Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS). Obvestilo 
o  času  in  kraju  sklica  skupščine mora  biti  objavljeno  na  spletni  strani  PZS.  Javnost  dela  je  zagotovljena  s  tem,  da  je 
skupščina  dostopna  vsem  članom  PZS  in  občanom,  ki  jim  je  omogočeno,  da  se  seznanijo  z  gradivi,  sklepi  in  stališči 
skupščine.  Gradiva  so  članom  PD  in  občanom  na  razpolago  na  spletnih  straneh  PZS,  v  strokovni  službi  PZS,  pri 
meddruštvenih odborih planinskih društev (v nadaljevanju MDO PD) in društvih, ki so člani PZS. 
  

3. člen 
PZS obvešča javnost o delu skupščine prek Obvestil PZS in spletnih strani PZS. 
  

4. člen 
Za zagotavljanje javnosti dela skupščine so odgovorni: 
- predsednik PZS, 
- predsedstvo PZS, 
- generalni sekretar PZS. 
  
III. PRIPRAVE NA SKUPŠČINO 

5. člen 
Predsednik PZS in generalni sekretar PZS sta odgovorna za priprave na Skupščino PZS. 
  

6. člen 
V priprave za skupščino spada zlasti: 



- priprava gradiv za skupščino, 
- oblikovanje predloga dnevnega reda, ki ga potrdi Upravni odbor PZS (v nadaljevanju UO PZS), 
- razpošiljanje vabil in gradiva, 
- druge organizacijske priprave. 
  

7. člen 
Predlog dnevnega reda, gradivo, čas in kraj za skupščino določi UO PZS. 
 
UO PZS določi datum skupščine vsaj 120 dni pred skupščino, kar ne velja za izredne skupščine in hkrati objavi javni poziv 
za predlaganja tem, ki naj jih skupščina obravnava. 
 
Društva podajo predloge tem za obravnavo na seji skupščine najkasneje 60 dni pred skupščino. Predlog za obravnavanje 
na skupščini mora predlagatelj nasloviti na predsednika PZS. 
 
Do predlogov tem za obravnavo na skupščini se opredeli predsedstvo PZS, o njihovi uvrstitvi na dnevni red pa odloča 
UO PZS. 
 
Predsednik PZS skliče skupščino in obvesti društva najkasneje 30 dni pred datumom skupščine. Skupaj s sklicem objavi 
dnevni red, gradivo in predloge sklepov.  
 
Pisna  dopolnila  na  predloge  sklepov  društva  vlagajo  najkasneje  10  dni  pred  skupščino.  Do  dopolnil  se  opredeli 
predsedstvo PZS in na spletni strani objavi dopolnila in stališča najkasneje 5 dni pred skupščino. 
  

8. člen 
Predlog  za  obravnavo  na  skupščini  mora  predlagatelj  pripraviti  tako,  da  je  kratek  in  da  je  iz  njega  razvidno  bistvo. 
Predlog mora vsebovati tudi predlog sklepa, nosilce naloge in rok izvršitve. Če je več variantnih predlogov, morajo biti 
vsi navedeni. Predlogi morajo biti pripravljeni tako, da so iz njih razvidne možne posledice in finančne obremenitve. Če 
je predlog oziroma gradivo obsežnejše, mora biti priložen še kratek izvleček. 
  

9. člen 
Ko  prejme  predsednik  PZS  predlog  in  gradivo  za  obravnavanje  in  odločanje  na  skupščini,  ugotovi  ali  spada  to  v 
pristojnost skupščine in ali  je gradivo pripravljeno tako, kot določa ta poslovnik. Če ugotovi, da posamezni predlog ali 
del  predloga  ni  dovolj  dokumentiran,  ali  strokovno  ni  razumljivo  obrazložen,  zahteva  od  predlagatelja,  da  ga  v 
določenem roku dopolni. Če predlagatelj tega ne stori, mu vrne predlog.  
     

10. člen 
Vabilo za skupščino z vsem potrebnim gradivom se pošlje članom PZS , da določijo delegata oziroma da gradivo 
obravnavajo ter do njega zavzamejo stališče. 
  

11. člen 
Vabila  za  skupščino  se pošljejo  članom UO PZS  in Nadzornega odbora PZS  (v nadaljevanju NO PZS).  Ti  imajo pravico 
razpravljati o poročilih, vendar brez pravice glasovanja o poročilih in sklepih. 
  

12. člen 
Na skupščino je treba povabiti tudi organizacije in skupnosti, katerih članica je PZS. Predsednik PZS tudi določi, koga je, 
poleg s tem poslovnikom določenih udeležencev, še potrebno povabiti na skupščino. 
  
IV. POTEK DELA NA SKUPŠČINI 

13. člen 
Skupščino  prične  predsednik  PZS.  Če  je  predsednik  PZS  zadržan,  začne  skupščino  podpredsednik  PZS,  ki  ga  določi 
predsednik. 
  

14. člen 
Ko se začne skupščina, lahko predsednik PZS pred prehodom na dnevni red poda kratko poročilo v zvezi z zasedanjem 
skupščine in drugimi predhodnimi vprašanji.  
 
Predsednik PZS obvesti skupščino tudi o tem, kdo se jo udeležuje poleg delegatov in organov PZS. 



  
15. člen 

Skupščina je sklepčna, če so prisotni delegati vsaj tretjine društev, ki so člani PZS.  
  

16. člen 
Pooblastila delegati oddajo pri vhodu v dvorano. Evidenco o prisotnosti drugih vabljenih na skupščini vodi generalni 
sekretar PZS. 
  

17. člen 
Skupščino  prične  predsednik  PZS  in  predlaga  izvolitev  delovnega  predsedstva.  Delovno  predsedstvo  sestavljajo 
predsednik delovnega predsedstva (v nadaljevanju predsednik DP) in štirje člani. 
 
Ko  je  delovno  predsedstvo  izvoljeno,  vodi  skupščino  predsednik  delovnega  predsedstva.  Predsednik  DP  predlaga 
skupščini sprejem dnevnega reda. 
  

18. člen 
Ko je izvoljena verifikacijska komisija, mora takoj pričeti z delom in obvestiti skupščino o tem, ali je sklepčna. Če 
skupščina ni sklepčna, ne more nadaljevati z delom. 
  

19. člen 
Sprejeti  dnevni  red  razglasi  predsednik  DP.  Ko  je  dnevni  red  sprejet,  se  preide  na  obravnavanje  posameznih  točk 
dnevnega reda po vrstnem redu, kot so v sprejetem dnevnem redu. Med skupščino se lahko spremeni vrstni red točk 
dnevnega reda, če je za to upravičen razlog in če skupščina tako sklene. 

 
20. člen 

Poročilo k posameznim točkam dnevnega reda poda poročevalec, ki v uvodu povzame bistvo obravnavanega gradiva, 
navede odprta vprašanja in predlaga sklepe. Ko poročevalec konča poročilo, odpre predsednik DP razpravo. Skupščina 
pa  lahko  odloči,  da  podajanje  poročila  ni  potrebno,  ker  je  bilo  gradivo  že  posredovano  delegatom,  v  tem  primeru 
predlaga sklep DP. 
  

21. člen 
Predsednik DP daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu, kot so se prijavili za razpravo. 
  

22. člen 
Delegat ali drug vabljeni udeleženec, ki ga k razpravi povabi predsednik DP, lahko razpravlja na skupščini pri vsaki točki 
dnevnega reda, vendar največ 5 minut. Razpravljavec sme govoriti samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu skupščine 
ali pa so z njim v neposredni zvezi.  
 
Če se razpravljavec oddalji od vprašanja, ki je na dnevnem redu, ga mora predsednik DP opozoriti, naj se drži dnevnega 
reda. Če se razpravljavec tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda, mu lahko predsednik DP odvzame besedo. 
  

23. člen 
Delegati  se  lahko  prijavljajo  k  besedi  takoj,  ko  se  obravnava  začne  in  vse  do  njenega  zaključka.  Prijavo  k  besedi  se 
praviloma  poda  pisno  predsedniku  DP,  z  navedbo  imena  delegata  in  koga  predstavlja.  Predsednik  DP  zaključi 
obravnavo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.  
 
Predsednik DP da takoj besedo delegatu, ki želi govoriti o proceduralni kršitvi statuta, poslovnika ali dnevnega reda. Če 
je  delegat  zahteval  besedo  zaradi  proceduralnih  kršitev,  mu  predsednik  DP  da  pojasnilo  takoj.  Če  se  delegat  s 
pojasnilom ne zadovolji, odloči o spornem vprašanju skupščina. Poročevalec mora zavzeti stališče do vprašanj, ki so bila 
iznesena v razpravi. Razpravljavec lahko govori o istem vprašanju tudi večkrat, vendar se ne sme ponavljati. 
 

24. člen 
Skupščina lahko sklene na predlog predsednika DP ali posameznega delegata: 
- da se razpravlja o več točkah dnevnega reda skupaj, če so te točke med seboj povezane, 
- da se razprava o posameznem vprašanju z dnevnega reda konča tudi prej, preden so o njem govorili vsi 

razpravljavci, če je vprašanje dovolj razčiščeno in se lahko o njem odloči. 
  



25. člen 
Predsednik DP lahko skupščino prekine in določi, kdaj in kje se bo nadaljevala. Predsednik DP prekine skupščino, če se 
ne morejo rešiti vsa vprašanja, ki so na dnevnem redu, zaradi  tega, ker skupščina ni več sklepčna, zaradi potrebnega 
odmora, zato da se opravijo potrebna posvetovanja in v drugih primerih, kadar skupščina tako sklene. 
  

26. člen 
Predsednik DP  lahko  razpravo  o  posameznem  vprašanju  prekine,  če  se  pokaže  potreba,  da  je  za  odločanje  o  zadevi 
potrebno  dobiti  nove  podatke,  dopolniti  obstoječe  gradivo,  razčistiti  posamezna  vprašanja  ali  iz  drugih  opravičenih 
razlogov. 

 
27. člen 

Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsednik DP zaključi skupščino. 
  
  
V. VZDRŽEVANJE REDA NA SKUPŠČINI 
  

28. člen 
Predsednik DP skrbi za red na skupščini. Za kršitev reda sme uporabiti naslednje ukrepe: 
- opomin, 
- odvzem besede. 
Opomin  se  izreče  delegatu  ali  drugi  osebi,  ki  s  svojim  obnašanjem,  govorjenjem,  čeprav  mu  predsednik  DP  ni  dal 
besede,  seganjem  v  besedo  razpravljavcem  ali  s  podobnim  ravnanjem  krši  red  in  določbe  tega  poslovnika.  Odvzem 
besede  se  izreče delegatu  ali  drugi  osebi,  ki  krši  red  v  smislu  drugega odstavka  tega  člena  in  je  bil  na  to  že dvakrat 
opozorjen. 
 
Delegat,  zoper katerega  je uporabljen kakšen ukrep,  ima pravico pojasniti  svoje  ravnanje. O  tem ukrepu obvesti PZS 
društvo, organizacijo oziroma organ, ki ga je predstavljal. 
  

29. člen 
Če predsednik DP ne more z rednimi ukrepi ohraniti reda na skupščini, odredi po sklepu delovnega predsedstva kratko 
prekinitev. Če tudi v nadaljevanju skupščine ni mogoče ohraniti reda, predsednik DP po sklepu delovnega predsedstva 
skupščino zaključi. 
  
VI. ODLOČANJE 
  

30. člen 
Skupščina odloča z večino glasov vseh navzočih delegatov, razen če je z zakonom ali Statutom PZS določeno, da je za 
odločitev potrebna posebna večina ali soglasje vseh delegatov. 
  

31. člen 
Delegat ima pravico pred glasovanjem obrazložiti svoje stališče in pojasniti, kako bo glasoval. 
  

32. člen 
Pred glasovanjem objavi predsednik DP točno oblikovan predlog sklepa. Če je o posameznem vprašanju predlaganih več 
različnih  sklepov,  skupščina  najprej  glasuje  o  predlogu  sklepa  poročevalca.  Sprejet  je  predlog,  ki  je  dobil  potrebno 
večino glasov. 
  

33. člen 
Delegati glasujejo tako, da se izjavijo za predlog ali proti predlogu. Glasovanje je praviloma javno.  
 
Predsednik DP pozove delegate,  kdo  je  za predlog,  nato pa  kdo  je proti  predlogu. Glasovanje  z  izjavljanjem vsakega 
posameznega  delegata  se  opravi,  če  tako  odloči  predsednik  DP,  ker  je  po  njegovem mnenju  to  potrebno,  da  bi  se 
natančno  ugotovil  izid  glasovanja.  Posamezni  delegat  se  izjavi  z  »za«  ali  »proti«.  Glasovanje  se  opravi  z  dvigom 
kartončka.  
  

34. člen 
Če  je  število  glasov  »za«  in  število  glasov  »proti«  enako,  se  glasovanje  ponovi,  pred  tem  pa  je  potrebno  v  ponovni 



razpravi dodatno razčistiti vprašanje. 
 
Če pride tudi pri ponovnem glasovanju do istega izida, se šteje, da predlog ni sprejet. Ponovno se zadevo obravnava na 
eni od naslednjih skupščin. Če pa gre za nujno zadevo v zvezi s poslovanjem, mora skupščina sprejeti začasni sklep o 
rešitvi tega vprašanja. 
  

35. člen 
Delegati  odločajo  s  tajnim  glasovanjem,  če  je  skupščina  tako  določila.  Tajno  glasovanje  se  opravi  z  glasovnicami  z 
obkrožanjem besed "za" ali "proti" oz. z opredelitvijo za vnaprej znane predloge.  
 
Rezultat glasovanja ugotovi verifikacijska komisija. Po končanem glasovanju obvesti predsednik verifikacijske komisije 
skupščino o izidu glasovanja. 
 
 

36. člen 
Izid glasovanja razglasi predsednik DP. 
  
 
VII. VOLITVE 

37. člen 
 
Volitve predsednika PZS, podpredsednikov PZS, članov UO PZS, predsednika in članov NO PZS, skupščina opravi na 
podlagi potrditve kandidatnih list, ki jih je predložila volilna komisija PZS. 
 

38. člen 
Volilna komisija vodi kandidacijske postopke in volitve za organe, ki se izvolijo na skupščini PZS. V okviru volitev članov 
UO PZS, volilna komisija izvede tudi enotni kandidacijski postopek tudi za volitve predsednikov MDO PD.  
Volilne postopke začne, ko so za to podani razlogi. Poziv za izvedbo nadomestnih volitev lahko poda UO PZS ali 
predsednik PZS, če ugotovi, da so za to podani  pogoji. 
Ko volilna komisija sprejme odločitev o  začetku volilnega postopka, o tem obvesti predsednika PZS, kot sklicatelja 
skupščine PZS. 
Volilna komisijo sestavljajo trije člani ter prvi, drugi in tretji namestnik, ki so izvoljeni na skupščini praviloma eno leto 
pred rednimi volitvami. Mandat traja 4 leta.  
Člani volilne komisije si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z glasovanjem z 
večino navzočih glasov. 
Kandidate za člane volilne komisije predlagajo društva izmed svojih članov. 
Izmed  predlogov  za  člane  volilne  komisije  delegati  izvolijo  tri  člane  in  tri  nadomestne  člane  volilne  komisije.  Izbira 
članov  se  opravi  s  tajnim  glasovanjem  na  glasovnici.  Vsak  delegat  lahko  voli  največ  tri  kandidate  za  člane  volilne 
komisije. 
Prvi trije, ki prejmejo največ glasov, so izvoljeni za člane volilne komisije. Četrti postane prvi nadomestni član, peti drugi 
nadomestni član in šesti kandidat po številu prejeti glasov postane tretji nadomestni član. 
V primeru, da dobi več kandidatov enako število glasov in zato na podlagi glasovanja ni mogoče določiti kdo je izvoljen 
za člana oz. namestnika člana, se opravi žreb  izmed kandidatov, ki so prejeli enako število glasov. Žreb opravi volilna 
komisija, ki vodi postopek. 
Izvoljeni člani volilne komisije  izmed sebe  izberejo predsednika volilne komisije. Sklic ustanovne seje  izvede generalni 
sekretar PZS v roku 2 mesecev od skupščine. Strokovno in administrativno podporo volilni komisiji zagotavlja strokovna 
služba PZS, 
 

39. člen 
Volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS se opravijo na podlagi enotne liste, o kateri se glasuje tajno. 
Ostale volitve organov PZS so lahko javne, če tako pred glasovanjem odloči skupščina. 
 
Volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS se opravi tako, da se obkroži zaporedna številka pred enotno listo, če 
pa je lista samo ena, se obkroži besedo »za« ali »proti«.  
 
Tajne  volitve  ostalih  organov  (članov  UO  PZS,  predsednika  in  članov  NO  PZS)  se  opravijo  z  obkrožanjem  zaporedne 
številke pred imenom kandidata. 



 
Javne volitve se izvedejo z dvigovanjem kartončkov. 
 

40. člen 
Če je za volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS več list oz. če je za funkcije predsednika in članov NO PZS več 
kandidatov in nobena lista oz. kandidat ne dobi potrebne večine, se volitve ponovijo s tistima dvema kandidatoma oz. 
listama, ki sta dobili največ glasov. 
 
Volitve se ponovijo tudi, če so liste oz. kandidati dobili enako število glasov. 
 
Izvoljeni  so  tisti  kandidati  za  člane  UO  PZS,  ki  so  dobili  največje  število  glasov,  vendar  najmanj  eno  četrtino  glasov 
prisotnih delegatov. V kolikor na ta način ni izvoljeno potrebno število članov UO PZS, se volitve ponovijo s kandidati, ki 
niso prejeli za izvolitev potrebno število glasov. 
 

41. člen 
Če se na skupščini opravijo le javne volitve (članov UO PZS, predsednika in članov NO PZS), rezultat volitev razglasi 
predsednik DP. 
 

42. člen 
Izredna skupščina PZS se mora sklicati pred potekom šestih mesecev od dneva, ko na redni skupščini PZS ni bil izvoljen 
predsednik PZS. Če ni izvoljen edini kandidat oziroma nobeden od kandidatov za predsednika PZS, se podaljša mandat 
vseh organov PZS najdlje za 6 mesecev. 
 
 
VIII. VODENJE ZAPISNIKA NA SKUPŠČINI 
  

43. člen 
O  delu  na  skupščini  se  piše  zapisnik.  Zapisnik  piše  zapisnikar.  Potek  seje  se  elektronsko  snema.  Zapisnik  podpišejo 
predsednik delovnega predsedstva, dva overovatelja zapisnika in zapisnikar. 
  

44. člen 
Zapisnik mora vsebovati zlasti: 
- navedbo časa in kraja skupščine, 
- ime in priimek predsednika delovnega predsedstva oz. predsedujočega, ki je vodil skupščino ter članov delovnega 

predsedstva, imena in priimke navzočih delegatov ter opravičeno in neopravičeno odsotnost delegatov ter članice 
PZS, iz katere so, 

- imena in priimke ostalih vabljenih, ki so se skupščine udeležili, 
- ugotovitev, da je skupščina sklepčna, 
- dnevni red skupščine, 
- sprejete sklepe in podatke o izidu glasovanja o posameznih vprašanjih, 
- čas prekinitve oziroma zaključka skupščine, 
- podpis predsednika delovnega predsedstva, dveh overovateljev zapisnika in zapisnikarja ter žig. 
  

45. člen 
Zapisnik mora biti napisan najkasneje v roku 20 dni po skupščini, overovatelja pa ga morata overoviti v petih dneh po 
prejemu.  
Zapisnik se objavi v Obvestilih PZS. Obravnavati ga mora Upravni odbor PZS ter pristopiti k izvršitvi sklepov. 
  

46. člen 
Delegat  članice  PZS  lahko  zahteva,  da  se  povzetek  njegovega  govora,  razprave  oziroma  izjave  na  skupščini  vpiše  v 
zapisnik. Pred objavo lahko zahteva, da se mu zapisnik pokaže zaradi redakcijskih popravkov. 
  

47. člen 
Vsak delegat ima pravico dati pisne pripombe na zapisnik skupščine, objavljenem v Obvestilih PZS, v roku 15 dni, ki jih 
pošlje Upravnemu odboru PZS. UO PZS obravnava pripombe k  zapisniku  in  zavzame o njih  stališče  ter o  tem obvesti 
predlagatelja. 
  



48. člen 
Izvirni zapisnik in elektronski posnetek s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu kot dokument trajne vrednosti. Za 
hrambo in arhiviranje skrbi generalni sekretar PZS. 
  
  
VIX. KONČNE DOLOČBE 
  

49. člen 
Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina in velja tudi za bodoče skupščine. 
 
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlagajo društva, ki so člani PZS, in morajo biti vročeni najmanj 60 
dni pred skupščino. Predlogi sprememb in dopolnitev morajo biti podani v obliki amandmajev. 
 
Do predlaganih sprememb in dopolnitev se opredelita predsedstvo PZS in UO PZS, ki hkrati obravnavo poslovnika uvrsti 
na predlog dnevnega reda skupščine. UO PZS lahko tudi sam predlaga spremembe in dopolnitve poslovnika.  
  
 

  Bojan Rotovnik, 
Predsednik PZS 
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POROČILO SKUPŠČINE PZS 2016 
 

 

Foto: Manca Čujež 

V soboto,  16. aprila 2016, je Črna na Koroškem gostila redno letno Skupščino Planinske zveze Slovenije. Delegati 
planinskih društev so soglasno podprli spremenjen in dopolnjen Statut PZS ter sprejeli Programska vodila PZS, 
osnovni dokument planinske organizacije, ki določa oz. nakazuje smeri njenega delovanja in razvoja.  

Slovenska planinska organizacija (Planinska zveza Slovenije in včlanjena društva) se je od leta 1893 do danes na 
temelju prostovoljstva razvila v eno najbolj množičnih in vsebinsko najbogatejših nevladnih organizacij v Sloveniji in 
vse do danes uspela ohraniti svoje osnovno poslanstvo – organiziranje različnih aktivnosti v gorskem svetu, skrb za 
planinsko infrastrukturo (planinske poti in planinske koče), varovanje gorske narave, skrb za varnost v gorah in skrb 
za planinsko kulturo. Planinska zveza Slovenije je v svoje članstvo leta 2015 sprejela štiri nova društva: 
Športnoplezalno društvo Gre Gor, Klub adrenalinskih športov Šmartinsko jezero, Alpsko društvo Stratus in Športno 
društvo Balvanija, tako da pod okriljem PZS trenutno deluje 287 društev z več kot 54 tisoč člani različnih starostnih 
skupin. 

Na redni letni Skupščini PZS v Črni na Koroškem se je zbralo 155 delegatov, sklepčnost je bila 54-odstotna. Delegati 
planinskih društev so poleg poročila organov PZS za leto 2015, okvirnega vsebinskega in finančnega programa dela 
PZS za leto 2017 ter pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju PZS soglasno potrdili spremenjen in 
dopolnjen Statut PZS, ki odpravlja nejasnosti in nedoslednosti, izboljšuje določila, ki se v praksi niso najbolje obnesla, 
in prinaša nekatere novosti, ter sprejeli Programska vodila PZS, osnovni dokument planinske organizacije, ki določa 
oz. nakazuje smeri delovanja in razvoja v srednjeročnem obdobju. »Izredno razveseljivo je dejstvo, da se je današnje 
skupščine kljub sončnemu vremenu udeležila več kot polovica predstavnikov vseh slovenskih planinskih društev in da 
so bili praktično vsi sklepi sprejeti soglasno, kar daje dodatno vrednost sprejetim dokumentom in je odlična 
popotnica za nadaljnje delo planinske organizacije. Med dokumenti zagotovo izstopa sprejetje Programskih vodil 
PZS, s katerimi smo se znotraj organizacije poenotili o najpomembnejših usmeritvah za naslednje srednjeročno 
obdobje,« je bil zadovoljen predsednik PZS Bojan Rotovnik in dodal: »Zahvaljujem se soorganizatorjem, PD Črna na 
Koroškem, za izredno gostoljuben sprejem ter predstavnikom planinskih društev za konstruktiven prispevek.« 

Za doživet in planinsko obarvan kulturni uvod v skupščino je poskrbel gostitelj skupščine, Planinsko društvo Črna na 
Koroškem, v sodelovanju z Mešanim pevskim zborom Markovič Kristl - Mato Črna na Koroškem, ki je s pesmijo 
popeljal v gore, in gledališkim krožkom mladih Delavskega prosvetnega društva Svoboda Črna na Koroškem z 
recitalom Od višine se zvrti, veličastnim prepletom recitacije, igre, pesmi in slike. Planincem iz vse Slovenije je v kraju 
z bogato naravno, kulturno in športno dediščino dobrodošlico zaželela županja Občine Črna na Koroškem Romana 
Lesjak, nagovoril jih je tudi predsednik domačega planinskega društva Marijan Lačen in jih povabil v koroške hribe. 
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Pred skupščino je med društvenimi delavci veliko zanimanja požela delavnica Društvene aktivnosti pod 
drobnogledom tržne inšpekcije, ob koncu pa je podpredsednik PZS Tone Jesenko zbrane povabil na letošnji Dan 
slovenskih planinskih doživetij, ki s pestrim programom za planince vseh generacij in turne kolesarje 18. junija 2016 
vabi na Mozirsko kočo na Golteh. Planinci so si z zanimanjem ogledali tudi slikoviti razstavi PD Črna na Koroškem in 
MDO PD Primorske ter črnjansko rudarsko, etnološko in olimpijsko muzejsko zbirko.  
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POROČILO UPRAVNEGA ODBORA PZS 2016 

 

- Bo dopolnjeno naknadno - 
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POROČILO PREDSEDSTVA PZS 2016 

 

- Bo dopolnjeno naknadno - 
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POROČILO KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS ZA LETO 2016  
 

 

- Bo dopolnjeno naknadno - 
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POROČILO KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE PZS ZA LETO 2016 
 

 

- Bo dopolnjeno naknadno - 
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POROČILO O DELU GOSPODARSKE KOMISIJE PZS V LETU 2016 
 
 

 
*Udeleženci prvega termina seminarja za oskrbnike planinskih koč 

Avtor: Dušan Prašnikar 

I. UVOD: 
Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju GK PZS) usklajuje dejavnosti planinske organizacije 
na področju planinskih koč in drugih zgradb ter premoženja. 
GK PZS obravnava vprašanja na področjih: 

− gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov ter drugega premoženja, 

− gradnje, predelave, obnove in vzdrževanja planinskih zgradb, 

− označevanja planinskih zgradb in  

− informiranje upravljavcev planinskih koč in izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah. 
GK PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS.  
 
Sestava in dejavnost IO GK  

Organ vodja  člani seje 

IO GK  Janko Rabič, PD 
Jesenice 

Drago Dretnik, PD Mežica 
Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje  
Zoran Kos, PD Ruše 
Ivan Likar, PD Križe  
Andrej Marušič, PD Nova Gorica   
Valentin Rezar, PD Radovljica Roman 
Resnik, PD Kamnik    
Jože Rajh, PD Laško 

8. seja (27.1.), 
9. seja (14.4.), 
10. seja (28.9.), 
11. seja (14.12.) 
 
3. korespondenčna 
seja (21.1.) 
4. korespondenčna 
seja (3.3.) 
5. korespondenčna 
seja (26.5.) 
6. korespondenčna 
seja (21.9.) 

Strokovni odbor Jaka Zupanc Predsedniki planinskih društev: PD 2. seja (7.1.) 
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za visokogorske 
koče  

Ljubljana Matica, PD Srednja vas v 
Bohinju, PD Javornik-Koroška Bela, 
PD Nova Gorica, PD Kamnik in ostali 
predstavniki PD s kočami I. kategorije 

3. seja (18.1.) 
4. seja (4.5.) 
5. seja (8.12.) 

 
Trenutno je delujočih 86 odsekov za gospodarstvo pri planinskih društvih (skupno pa ima 110 planinskih društev v 
lasti planinsko kočo). 
 
II. SVETOVALNA PISARNA 
Svetovalna pisarna deluje v okviru Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije in je bila ustanovljena na podlagi 
sklepa komisije 31. maja 2012. Aprila 2016 je bil objavljen poziv Planinskim društvom za oddajo informativnih prijav 
za pridobitev svetovanja.  
V letu 2016 je Svetovalna pisarna delovala na sledečih področjih: 
 
Svetovanje v zvezi z odpadno vodo: 

• Obiski planinskih koč  

• Projekt »Celovita sanacija ravnanja z odpadno vodo na Zasavski koči na Prehodavcih« 

• Problematika zaračunavanja okoljskih dajatev planinskim društvom, ki imajo v svoji lasti planinske koče 

• Vzorčenje malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah 

• Drugi sestanki v zvezi s čiščenjem odpadnih vod 
Svetovanje v zvezi s pitno vodo 

• Sodelovanje pri pripravi predloga nove »Uredbe o pitni vodi« 

• Svetovanje v zvezi z notranjim nadzorom vodovodnih sistemov planinskih koč 

• Svetovanje v zvezi z oskrbo s pitno vodo 
Svetovanje v zvezi z nadzorom nad živili na planinskih kočah 
Svetovanje v zvezi z ravnanjem z odpadki na planinskih kočah 
Svetovanje v zvezi z gradnjo novih koč 
 
Poročilo o delu Svetovalne pisarne v letu 2016 je sestavni del tega poročila. 
 
 III. MEDNARODNO SODELOVANJE: 
Komisija za koče in poti CAA je imela 6.-7. junija 2016 svoj redni letni sestanek v Valvasorjevem domu pod Stolom. 
Poleg Draga Dretnika, ki je predstavnik PZS v Komisiji za koče in poti CAA, je bil na sestanku prisoten tudi Dušan 
Prašnikar, strokovni sodelavec PZS, Jože Rovan in Andrej Stritar pa sta predstavila turno kolesarstvo oz. kataster poti 
v okviru PZS. Sestanka so se sicer udeležili predstavniki 7 alpskih držav, članic CAA.  Na sestanku so se obravnavale 
naslednje teme:  

− Finančna problematika projekta »Energijska učinkovitost pri gradnji planinskih koč«,  

− Sedanje stanje na skupnem projektu sistema rezervacij na planinskih kočah, 

− Harmonizacija pogojev za storno rezervacije, 

− Test za planinske koče, 

− AWIS, GIP, Sistem informacij o planinskih poteh, 

− Turno kolesarjenje na planinskih poteh, 

− CEN norme za tovorne žičnice, 

− Plan za delo v letu 2017. 
 
III. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
Z januarjem 2017 poteče veljavnost certifikata prvim kočam, ki so certifikat OPPK prejele januarja 
2013. Na podlagi dosedanjih izkušenj pri ocenjevanju je Drago Dretnik pripravil spremenjen 
vprašalnik in pogoje za potrditev, kar je GK potrdila na svoji 9. Seji 2016. Potrjen spremenjen 
vprašalnik se je uporabil za ocenjevanje koč v letu 2016. 
 
Na poziv GK PZS, ki je bil objavljen aprila 2016, se je za izvedbo presoj v letu 2016 prijavilo 7 planinskih koč.  
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Komisija je v dvo- ali tro- članski sestavi obiskala vse objekte v času do 29.09.2016 in opravila presojo na podlagi 
sprejetih kriterijev. 
Hkrati se je pozvalo tudi koče, ki jim veljavnost poteče v letu 2017, da se izjasnijo glede nadaljnje ohranitve 
certifikata. Tudi te koče je obiskala dvo- ali tro-članska komisija.   
                                                                                                                                
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2017 do januar 
2021 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno število neobveznih točk) 
potrdila 6 planinskih koč. 
Komisija ni potrdila predlog za prejem certifikata za Planinski dom na Uštah, ki še nima delujoče rastlinske čistilne 
naprave. 
 
Prav tako je komisija potrdila podaljšanje veljavnosti certifikata  9 planinskim kočam (vsem, ki so certifikat prejele 
prvič v letu 2013).  
 
IV. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
Na poziv GK PZS se je za izvedbo presoj v letu 2016 prijavilo 11 planinskih koč.  
 
Komisija je v dvo- ali tri-članski sestavi obiskala vse objekte v času do 05.10.2016 in opravila 
presojo na podlagi veljavnih kriterijev. 
 
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2017 do januar 
2021 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno število neobveznih točk) 
potrdila 9 planinskih koč.  
Pirnatova koča na Javorniku ni uspela odpraviti vseh pomanjkljivosti. 
 
V. PRAVILNIK O PLANINSKIH KOČAH, BIVAKIH IN PLANINSKIH UČNIH SREDIŠČIH 
Na Zboru gospodarjev 2016 je bil sprejet nov Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. Hkrati 
s tem pa tudi Hišni red za planinske koče, za bivake in za planinska učna središča.  
Glede cen v planinskih kočah je Zbor gospodarjev sprejem, upravni odbor pa potrdil Najvišje cene nočitev in osnovne 
oskrbe v planinskih kočah. 
V novo sprejeti statut PZS je bila vnesena sprememba, da PZS za planinska društva priporoča najvišje cene nočitev in 
osnovne preskrbe, in ne več določa.  
 
VI. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
Akcija Naj planinska koča 2016 
V letu 2016 je PZS v sodelovanju s podjetjem TS media d.o.o. oz. SIOL-om nadaljevala akcijo Naj planinska koča 2016. 
Akcija se je pričela konec junija 2016 in končala 24.9.2016 s podelitvijo in dogodkom na Naj planinski koči 2016 na 
Valvasorjevem domu pod Stolom. V prvem delu glasovanja je sodelovalo 67 planinskih koč (ki imajo vsaj enega od 
certifikatov PZS – Družinam ali Okolju prijazna planinska koča oz. imajo čistilno napravo), v finalnem pa 10. 
V dveh mesecih in pol je potekala intenzivna promocijska kampanja, v kateri je bilo na spletnih straneh www.siol.net 
, PZS in ostalih medijih TSmedija objavljenih veliko število člankov in predstavitev planinskih koč. To je medijsko ena 
najodmevnejših akcij povezanih s planinskimi kočami. 
 
Kot potrditev dobro zastavljene akcije je PZS skupaj s SIOL.net prejela glavno nagrado Sporto media awards v 
kategoriji najboljše medijsko partnerstvo na konferenci SPORTO.    
 
Sejem Alpe Adria Natour 
Na sejmu Alpe Adria Natour (27.-30.1.2016) v Ljubljani je bil skupni predstavitveni prostor PZS, GRZS in Geodetska 
družba. Pomemben del skupne predstavitve PZS je bila tudi predstavitev planinskih koč, kar je koordinirala GK PZS. 
Skupno se je v štirih dneh predstavilo 19 planinskih koč iz vse Slovenije. 
PZS se je prijavila tudi za nagrado Jakob s projektom Okolju prijazne planinske koče, a projekt ni bil nagrajen. 
 
Trganke planinske koče 
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V letu 2016 se je nadaljevala izdelava promocijskih trgank s predstavitvijo planinskih koč po posameznih območjih v 
Sloveniji. Za območje Julijskih Alp in Osrednji del Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp je bil izdelan ponatis z 
manjšimi popravki (po 10.000 kosov za slo in ang izvedbo, oz. 20.000 za Julian Alps). Na novo pa je bil izdelana 
trganka za SV Slovenijo (po 10.000 kosov za slo in ang izvedbo). Trganke so bile distribuirane na planinska društva s 
predstavljenimi kočami, vse pomembnejše turistične informacijske centre ter ostale pomembne turistične objekte v 
Sloveniji.   
 
Projekt Kulinarični vodnik po planinskih kočah 
SIOL.net je pristopil k PZS s predlogom projekta Kulinarični vodnik po planinskih kočah. Pobudnika sta zakonca Valle-
Novak, ki bi bila glavna avtorja vodnika in tudi založnika. SIOL.net bi sodeloval kot medijski partner, PZS pa pri 
pripravi opisov koč in dostopov, pripravi zemljevidov dostopov in pri koordinaciji s planinskimi kočami. Priprava 
vodnika se je pričela v decembru 2016. 
 
Sodelovanje z mediji 
Tematike, vezane na planinske koče, so bile predstavljene na novinarski konferenci PZS in GRZS v Kranju, 7.6.2015 – 
Pred poletno sezono. 
Pripravljena in razposlana so bila PZS sporočila za medije: 12.2.2016 (o certifikatih planinskih koč), 11.8.2016 (o 
polletni sezoni v planinskih kočah), 10.10.2016 (planinska sezona 2016). 
Predvsem po objavi sporočil za medije je bil velik odziv prispevkov o kočah v najrazličnejših medijih. 
Med letom je bilo s strani medijev več prošenj za informacije in gradiva vezana na planinske koče. 
 
Ostalo: 
Predstavitev planinskih koč v Katalogu Pohodništva 2016. 
GK PZS je v sodelovanju z urednikom spletnih strani PZS prenovila predstavitev planinskih koč na spletni strani PZS. 
 
VII. HELIKOPTERSKI PRELETI 
PZS ima s Slovensko vojsko (SV) na letni ravni podpisan letni načrt sodelovanja , s katerim SV omogoča PZS določene 
koristi. Za GK so najbolj pomembni helikopterski preleti. Za PZS je bilo za leto 2016 odobrenih 35 ur, ki je razdeljeno 
za potrebe GK in potrebe KPP. GK PZS je izvedla Razpis za koriščenje helikopterskih prevozov in materiala za ekološke 
sanacije planinskih koč. Na razpis se je prijavilo 10 planinskih društev. Vsem je bila odobrena kvota v višini 2 oz. 2,5 
ur. GK PZS je izvajala celotno koordinacijo s SV za izvedbo preletov. Izmed prijavljenih je bilo dejansko realiziran 
helikopterski prevoz za 8 objektov, med njimi za novi bivak na Kaninu in bivak II na Jezerih. Naknadno smo dobili 
vlogo še za postavitev nadomestnega bivaka pod Ojstrico. 
 
PZS je imela podpisan sporazum s Policijo za koriščenje helikopterskih prevozov 10 ur v letu 2016. Zaradi 
nezmožnosti (težav s helikopterji) potem v letu 2016 ni bil realiziran noben helikopterski prevoz s strani Policije. 
Zaradi izostanka teh 10 ur prevozov s strani Policije je PZS zaprosila Slovensko vojsko po dodatnih 8 urah prevozov, 
od katerih je bilo odobrenih 5 ur. Kar pa je bilo dovolj za celotno izvedbo pričakovanih prevozov.  
 
VIII. SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH/IZVEDBAH PROJEKTOV 
 
Planinska zveza Slovenije je v letu 2016 nadaljevala aktivnosti za vzpostavitev projekta Planinske vasi 
(Bergsteigerdörfer) v Sloveniji. Udeležili smo se več sestankov tako na lokalnem nivoju s predstavniki dveh 
zainteresiranih občin, Jezersko in Luče, na državnem nivoju pri iskanju možnosti sofinanciranja projekta kot 
mednarodnem nivoju na skupščini omrežja Planinskih vasi in mednarodnem odboru omrežja. Konec leta 2016 sta 
PZS in Avstrijska planinska zveza podpisali pogodbo o sodelovanju v projektu Planinskih vasi.   
 
Marca 2016 je PZS prejela sporočilo o potrditvi projekta LIFE SUSTAINHUT – Sustainable mountain huts in Europe. 
Projekt je bil vložen leta 2014 na razpis programa EU LIFE+. Glavni partner je Fundacija za razvoj novih vodikovih 
tehnologij v Aragonu, Španija, v projektu pa dodatno sodeluje še 7 partnerjev, med njimi tudi PZS. Projekt traja od 
aprila 2016 do aprila 2020. Projekt ima namen razviti nove zelene energetske tehnologije za objekte kot so planinske 
koče in jih tudi stestirati na pilotnih planinskih kočah. V Sloveniji so v proces analize vključene 4 planinske koče, 
izmed katerih bo investicija v zelene tehnologije (kombinacija solarne in morda tudi vetrne tehnologije in 
shranjevanja energije z vodikovo tehnologijo) dejansko izvedena v eni ali dveh planinskih kočah. 
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V okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška se je PZS kot vodilni partner marca 2016 prijavila na razpis s 
projektom EKOHUT – Z ekosistemskimi rešitvami do Naturi in okolju prijaznih planinskih koč. Glavni rezultat 326.250 
€ vrednega projekta bi bil postavljen model celovitega ravnanja z vodo v planinskih kočah Slovenije in Hrvaške z 
izvedenimi celovitimi rešitvami na dveh pilotnih planinskih kočah. Partnerji v projektu so bili še PD Celje Matica, 
Hrvaška planinska zveza in Nacionalni park Risnjak. Projekt ni bil odobren.     
 
Projekt Karavanke Alpe Adria Park – Regionalna razvojna agencija BSC Kranj je PZS že v jeseni 2015 povabila k 
pripravi in partnerstvu projekta Karavanke za prijavo na razpis Čezmejnega sodelovanja Slo-Avs Interreg V-A. Prijava 
samega projekta je bila v juliju 2016. Namen projekta je izboljšati ponudbo pohodništva in kolesarjenja v Karavankah. 
Vsebine projektnih aktivnosti se neposredno nanašajo tudi na planinske koče v Karavankah. Rezultati razpisa še niso 
znani.  
 
Projekt Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku. Triglavski narodni park je konec leta 2016 oddal vso potrebno 
dokumentacijo projekta “Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku” v okviru VI. 
prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. PZS bo v 
odobrenem projektu sodelovala kot eden od pridruženih partnerjev. Manjši del projektnih aktivnosti se bo nanašalo 
tudi na planinske koče.  
 
PZS se je pridružila tudi v pripravo projekta za razpis na programu Interreg V-A Slovenija-Italija. V projektu ALP.I.S - 
Visokogorska pot v Julijskih Alpah med Slovenijo in Italijo ter njena povezava z dolino PZS sicer ni uradni partner, 
ampak predvideni izvajalec za ureditev določenih odsekov planinskih poti in izboljšanje kartografske platforme 
planinskih poti. Del projekta bodo tudi investicije v planinski dom na Mangrtskem sedlu. Prijavitelj je Medobčinska 
zveza za Železno in Kanalsko dolino iz Italije. Rezultati projekta še niso znani. 
 
Mladinska komisija PZS se je avgusta 2016 prijavila na razpis Urada za mladino Za spodbujanje aktivnega 
državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018 s projektom Mladi na vzponu k zaposlitvi. Gospodarska 
komisija je sodelovala pri pripravi projekta s ciljem dviga usposobljenosti in kompetenc mladih in povečanju 
zaposljivosti mladih s temami, ki se nanašajo oskrbniškega dela na planinskih kočah. Projekt ni bil odobren.  
 
Projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin je PZS prijavila na razpis EKO Sklada za 
sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja. Cilji razpisa so vezani na področje 
obnovljivih virov energije in okolju prijazne tehnologije. Projekt je pripravila GK, glavni sklopi aktivnosti pa so vezani 
na delovanje Svetovalne pisarne, vzpostavitev demonstracijskih planinskih koč, izvedba delavnic, ekskurzije za 
gospodarje in upravitelje koč v Avstrijo, ekskurzij za otroke in mladino, izdelavo ozaveščevalnih materialov. Rezultati 
projekta še niso znani. 
 
IX. USPOSABLJANJE OSKRBNIKOV PLANINSKIH KOČ 
GK PZS je v letu 2016 po zelo dolgem času organizirala seminar za oskrbnike planinskih koč. Program smo pripravili v 
sodelovanju z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled, iz katere so prišli tudi predavatelji. Dvodnevni 12-urni seminar 
je potekal v šolskem hotelu Astoria Bled v dveh terminih, 8.-9.4.2016 in 22.-23.4.2016 s skupno 38 udeleženci. 
Poudarek je bil na gostinskem, turističnem in poslovnem delu oskrbnikov planinskih koč. Program ni licenciran, a za 
udeležbo na seminarju šola izda potrdilo o udeležbi. Seminar je bil uspešen in je bil pohvaljen s strani udeležencev.  
 
GK PZS je organizirala izobraževanje iz področja higiene živil in sistema HACCP za osebje v planinskih kočah. 
Izobraževanje je potekalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Kranju v dveh terminih, 14. In 21. 
junij 2016. Izobraževanja se je udeležilo 33 oseb. 
 
GK PZS je 10.11.2016 organizirala Srečanje oskrbnikov planinskih koč. Namen srečanja je bila analiza 
pomladanskega seminarja za izboljšanje programa v prihodnje, analiza sezone v planinskih kočah in voden pogovor o 
izkušnjah in problematiki dela oskrbnikov v planinskih kočah. Srečanje je potekalo v Valvasorjevem domu pod 
Stolom, koči, ki je prejela naziv Naj koča 2016 in se ga je udeležilo preko 40 predstavnikov planinskih koč ,  
predavatelji Visoke šole za gostinstvo in turizem Bled.  
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X. ANALIZA SEZONE V PLANINSKIH KOČAH 
GK PZS je v letu 2016 dvakrat izvedla analizo sezone obiska in poslovanja v planinskih kočah. Prva analiza je bila 
opravljena v začetku avgusta in se je nanašala na prvi del sezone, druga pa konec septembra in se je nanašala na 
celotno planinsko sezono. Osnovni namen analize je bil dobiti oceno dotedanje stopnje obiskanosti in poslovanja 
planinskih koč, glede na zadnje petletno povprečje. Hkrati pa, da se s to oceno obvesti medije in širšo publiko glede 
stanja planinskih koč in hkrati povabi k obisku. Pri prvi analizi smo povprašali še o pridobitvah v kočah in problemih, s 
katerimi se soočajo lastniki in oskrbniki koč. 
Pri prvi analizi smo dobili odgovore za 43 koč, pri celoletni analizi pa za 45 koč. V obeh primerih je bila sezona vsaj 
tako dobra kot petletno povprečje oz. če gledamo celotno sezono, je bila v povprečju boljša za 10 % od petletnega 
povprečja oz. ena boljših v zadnjih letih. 
 
XI. OSTALA DEJAVNOST GK 

• Predstavniki GK so sodelovali pri uradnih obiskih planinskih koč s strani Planinske zveze Slovenije. V letu 
2016 je bilo na novo obiskanih 15 planinskih koč, skupno pa je obiskanih 107 koč. Na podlagi teh obiskov se 
dopolnjuje register planinskih koč, ki vsebuje najrazličnejše podatke o kočah. 

• Organizacija 5. Konference o planinskem gospodarstvu, ki je bila 30. 1. 2016 v okviru Sejma Alpe Adria 
Natour v Ljubljani. Konference se je udeležilo 70 predstavnikov planinskih društev s kočami. Glavne teme 
konference so bile: nova uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, davčne blagajne v 
planinskih kočah, problematika delovanja gospodarskih odsekov, najemne pogodbe za planinske koče in 
podelitev certifikatov za planinske koče. Predstavljena je bila ideja o enotnih odejah v planinskih kočah, a 
odziva ni bilo nikakršnega. 

• Na podlagi poziva Fundacije za šport je GK PZS pripravila prioritetni vrstni red vlog na razpis za leto 2016, na 
katerega se je prijavilo pet planinskih društev s petimi projekti. FŠO je odobrila tri najvišje razvrščene vloge. 

• Obravnavala je predloge za podelitev statusa planinske koče za objekte PD Hakl, PD Žiri in objekt privatne 
osebe za Mojčin dom nad Vitrancem. V letu 2016 je bila potrjena koča PD Žiri za vpis v register. Za ostale 
objekte je bilo na seji IO GK dogovorjeno, da je potreben za vpis novih koč sprejeti dopolnila k Pravilniku o 
planinskih kočah. Poleg teh je na GK bil naslovljen interes še za nekatere ostale objekte za vpis v register 
planinskih koč; PD Tromeja Goričko, lastnik Planinskega doma Majerhold ter Zavetišča na prevalu Globoko, 
bivak na Muzcu in bivak na Kaninu. 

• PZS je v sodelovanju z galerijo Dessa v Ljubljani 5.10.2016 organizirala posvet Načrtovanje, obnova in 
izgradnja bivakov ter njihovo vzdrževanj in obnova. Glavni predavatelj in so-pobudnik posveta je bil arhitekt 
Miha Kajzelj. Posveta je bil deležen dobrega in pohvalnega odziva. Udeležilo se ga je 35 oseb, med njimi 
predstavniki ključnih inštitucij, ki vplivajo ali sodelujejo v procesu gradnje in prenove bivakov. 

• GK PZS je sodelovala pri pripravi dogovorov za skupno nabavo za planinske koče s strani ponudnika Engrotuš 
d.o.o. Večjega napredka sicer ni bilo doseženega. 

• GK PZS je obravnavala pritožbe glede kršenja najvišjih cen v planinskih kočah. Skupno je GK PZS prejela 11 
posamičnih pritožb z imenom in priimkom, ki so se nanašale na določeno kočo. Pritožbe so bile vezane tako 
na višino cen nočitev in osnovne oskrbe kot na neprimeren odnos oskrbnikov oz. osebja do obiskovalcev. 
Vsem, ki so poslali pritožbe je GK PZS odgovorila in od PD so bili prejeti tudi odgovori. Pritožb je bilo manj kot 
v letu 2015.  

• PZS je v dogovoru z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje pristopila k Specializaciji kolesarskih nastanitvenih 
objektov. Na podlagi vloge in strokovne ocene so znak dveh kolesarjev prejele Dom pod Storžičem, Dom na 
Kofcah, Planinski dom na Uštah in Planinski dom obrtnikov, znak enega kolesarja pa Dom na Peci. GK je 
aktivno sodelovala pri izvedbi specializacije. 

• PZS je s podjetjem Triglav d.d. podpisala pogodbo o sodelovanju. Med aktivnosti je opredelila tudi izdelavo 
aplikacije Gorski vodnik, v okviru katere so predstavljeni dostopi do planinskih koč z vrečkami akcije 
Očistimo naše gore. GK PZS je pripravila seznam virov za opise dostopnih poti in izvedla strokovno lekturo 
opisov poti za zunanjega izvajalca aplikacije. 

• V aprilski številki Planinskega vestnika je bila predstavljena tema meseca Udobje v planinskih kočah, pri 
kateri sta dva člana GK sodelovala s prispevkom. 

• Podjetje Karas je pristopilo k PZS s ponudbo lesenih ležalnikov primernih tudi za planinske koče. Odziv je bil 
minimalen. Podjetje načrtuje izdelavo lesenih spominkov za prodajo v planinskih kočah. 
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• V času poletne sezone je GK PZS preko strokovnega sodelavca dnevno izvajala svetovanje osebam, ki so 
načrtovali obiske v planinskih kočah, v največji meri tujim osebam. 

 
 

POROČILO O DELU SVETOVALNE PISARNE PZS NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADNIMI VODAMI, PITNO 
VODO, ŽIVILI IN ODPADKI NA PLANINSKIH KOČAH V LETU 2016 

 
 
Uvod 
Planinska zveza Slovenije se je v letu 2012 odločila, da ustanovi v okviru Gospodarske komisije Svetovalno pisarno,  
 
Namen svetovalne pisarne 
Svetovalna  pisarna se je ustanovila z namenom, da bo PZS posameznim planinskim društvom nudila strokovno 
pomoč pri: 

• ravnanju z odpadno vodo iz planinskih koč,  

• oskrbi z vodo, 

• ravnanju z živili, 

• ravnanju z odpadki, 

• energetski oskrbi, 

• požarni varnosti. 
Zaradi pomanjkanja ustreznih strokovnjakov Svetovalna pisarna ne nudi pomoči pri energetski oskrbi in požarni 
varnosti. 
 
 

1. Svetovanje v zvezi z odpadno vodo v letu 2016 
 
1.1 Obiski planinskih koč 
Na osnovi pismenih ali ustmenih vlog posameznih planinskih društev je bil v času od 10.03. do 30.10.2016 opravljen 
pregled na naslednjih kočah: 
 

• Dom na Paškem Kozjaku, PD Velenje 

• Planinski dom 1. Štajerskega bataljona na Čreti, PD Vransko 

• Vzorčni tabor v Mlačci pri Mojstrani, Mladinska komisija PZS 

• Vojkova koča na Nanosu, PD Postojna 

• Zasavska koča na Prehodavcih, PD Radeče 

• Koča na Mangrtskem sedlu, PD Bovec 

• Koča pri izviru Soče, PD Jesenice 

• Orožnova koča za Liscem, PD Bohinjska Bistrica 

• Koča na Kriški gori, PD Križe 
 
Na vseh navedenih kočah je bil opravljen terenski ogled obstoječega ravnanja z odpadno vodo ter opravljen pogovor 
s predstavniki planinskih društev, ki so lastniki koč ter oskrbniki ali najemniki. V roku 5 dni po obisku je bil 
posredovan posameznemu planinskemu društvu tudi zapisnik o ogledu in sestanku. 
 
1.2 Projekt »Celovita sanacija ravnanja z odpadno vodo na Zasavski koči na Prehodavcih« 
 
PD Radeče je v marcu 2016 zaprosilo Svetovalno pisarno PZS, da jim pomaga rešiti težave z odpadnimi vodami na 
njihovi Zasavski koči na Prehodavcih. V aprilu se je formirala projektna skupina zainteresiranih firm (Prislan Srečko, 
s.p., ROTO d.o.o. in CBD d.o.o.), da bi skupaj s PD Radeče in Svetovalno pisarno PZS izvedli celovito sanacijo ravnanja 
z odpadnimi vodami na njihovi koči. 
Sledila je obsežna korespondenca med vsemi partnerji za določitev temeljnih ciljev projekta. Dne 12.07.2016 smo 
predstavniki vseh sodelujočih na projektu obiskali Zasavsko kočo in se na kraju samem pogovorili o vseh detajlih 
projekta. 
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Sestanki v zvezi s projektiranjem suhih stranišč na Zasavski koči so bili na sedežu firme Prislan Srečko s.p. na Ravnah v 
dneh 15.02., 22.09. in 04.11.2016. 
Na osnovi teh podatkov so sodelujoče firme projektirale vsaka svoj del sanacije, PD Rdeče in Svetovalna pisarna pa 
sta izdelali potrebno dokumentacijo za pridobivanje potrebnih soglasij in dovoljenj ter za prijavo na razpis Fundacije 
za šport. 
Dne 10.11.2016 smo se sestali na sedežu PD v Radečah in obravnavali še zadnja odprta vprašanja, predvsem iz 
področja energetske oskrbe koče. 
Dne 14.11.2016 je PD Radeče prijavilo investicijo na razpis Fundacije za šport. 
Celovita sanacija ravnanja z odpadno vodo na Zasavski koči obsega naslednje sklope: 

• nov prizidek h koči z dvema suhima straniščema, pisoarjem in umivalnikom za roke 

• pod suhima straniščema nameščena zabojnika na kolesih za sprejem blata, sestavljena iz zunanjega oboda iz 
nerjavne pločevine,  notranje perforirane kletke, v katero je vstavljena big-bag vreča iz propustne tkanine 

• kovinska vrata ločijo zabojnika od ploščadi pod prizidkom, kjer bo možno polni big-bag vreči izvleči s 
helikopterjem, ter jih prenesti v dolino 

• vse izcedne vode iz kuhinje (preko novega izločevalnika maščob), tuša, umivalnika za osebje, WC-ja za osebje 
v koči, pisoarja, umivalnika v novem prizidku in obeh suhih stranišč se bodo zbirale v mali komunalni čistilni 
napravi firme ROTO, ki bo vključevala sekundarno (z vpihovanjem zraka) in terciarno čiščenje (ultrafiltracija 
preko membran) 

• suhi stranišči bosta prisilno prezračevani nad streho koče. 
Realizacija projekta naj bi bila v mesecih junij, julij in avgust 2017. 

 
1.3 Problematika zaračunavanja okoljskih dajatev planinskim društvom, ki imajo v svoji lasti planinske koče 
 
V letu 2012 je bila sprejeta Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. 
RS, št. 80/12 in 98/15). Uredba nalaga lokalnim komunalnim podjetjem zaračunavanje posebne dajatve za 
onesnaževanje okolja za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, kamor sodijo tudi planinske koče. Nekatera 
komunalna podjetja na Gorenjskem so v letošnjem letu izstavila planinskim društvom zelo visoke račune za okoljsko 
dajatev, pri čemer so jim zaračunavala dajatev tudi za nazaj in sicer od začetka veljavnosti uredbe, to je v januarju 
2013. 
PZS se je na poziv prizadetih društev aktivno vključila v reševanje te problematike. Svetovalna pisarna je skupaj s 
pravno službo PZS izdala več priporočil planinskim društvom, kako naj ravnajo, da bi bile te dajatve čim manjše. 
Udeležili smo se tudi sestanka na sedežu JEKO-IN d.o.o. na Jesenicah dne 03.06.2016, da bi se dogovorili o 
morebitnem zmanjšanju te dajatve za planinske koče, kjer bodisi da že več let uspešno delujejo male komunalne 
čistilne naprave (zmanjšanje okoljske dajatve za 90%) ali pa imajo koče ustrezno dimenzionirane greznice 
(zmanjšanje dajatve za 40%). Sporen je tudi način izračunavanja okoljske dajatve za koče, kjer se poraba vode ne 
meri s števci in dajatev komunalna podjetja obračunavajo glede na število zaposlenih, število ležišč in število sedežev 
v gostinskem delu. 
Pridobili smo tudi strokovno mnenje pravne službe CNVOS (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 
organizacij) v zvezi s temi vprašanji. 
Zadeva z okoljskimi taksami še ni zaključena, opazne pa so velike razlike v njihovem obračunavanju med 
posameznimi javnimi komunalnimi podjetji v Sloveniji.   
 
1.4 Vzorčenje malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah 
 
Tudi v letu 2016 smo nadaljevali z večletnim projektom vzorčenja iztokov malih komunalnih čistilnih naprav na 
planinskih kočah. V letošnjem letu smo odvzeli 21 vzorcev na 18 kočah. Vzorce smo odvzeli sodelavci iz Centralne 
čistilne naprave Domžale-Kamnik (CČN DK), iz TNP in iz PZS. Analize so izvršili strokovnjaki v laboratorijih CČN DK. 
Med temi vzorci je bilo 10 vzorcev skladnih z zahtevami zakonodaje (KPK pod 200 mg/l), 11 vzorcev pa je bilo 
neskladnih. To sovpada z ugotovitvami vzorčenj iz preteklih treh let. Vzroki za relativno slabe analize so večplastni in 
bodo obdelani v posebni predstavitvi rezultatov javnosti, ki ga bo pripravila skupina za vzorčenje v decembru in 
januarju in bo predstavljeno udeležencem Konference o planinskem gospodarjenju februarja naslednje leto na 
Gospodarskem razstavišču Ljubljana. 
Na CČN DK smo imeli v letu 2016 tudi dva sestanka in sicer 25.02. v zvezi z načrtovanjem vzorčenja v letu 2016 in 
21.11., kjer smo pregledali opravljeno delo v letošnjem letu in izdelali načrt za leto 2017.  
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1.5 Drugi sestanki v zvezi s čiščenjem odpadnih vod 
 

− Sestanek dne 18.02. na PZS v zvezi z reševanjem problematike odpadnih vod na visokogorskih kočah 

− Sestanek dne 21.01.2016 v Ljubljani s firmo LIMNOS d.o.o., ki proizvaja rastlinske čistilne naprave in talne 
filtre o nadaljnjem sodelovanju in možnostih vgradnje njihovih naprav na kakšni planinski koči 

− Sestanek dne 14.04. v Rušah z Jurijem Jurančičem, zastopnikom firme Bio-Systems Corporation, ZDA, ki 
ponuja preparate z mikroorganizmi za izboljšano delovanje greznic in malih čistilnih naprav – preparate smo 
preizkusili v letošnjem letu na Domu na Peci, PD Mežica. 
 

2. Svetovanje v zvezi s pitno vodo v letu 2016 
 
2.1 Sodelovanje pri pripravi predloga nove »Uredbe o pitni vodi« 
 
Dne 08.09.2016 smo bili kot PZS povabljeni na Ministrstvo za zdravje na sestanek o diskusiji o predlogu nove Uredbe 
o pitni vodi, ki bo nadomestila sedanji Pravilnik o pitni vodi. Sestanka so se poleg predstavnikov MZ in PZS udeležili 
tudi predstavniki Obrtne zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Infrastrukture Bled. 
Ker smo ocenili, da so nekatera določila Uredbe za male porabnike vode (kot so planinske koče, kmečki turizmi, 
dopolnilna dejavnost na kmetijah, …), ki niso priključeni na javne vodovode, prestroga, smo v okviru Svetovalne 
pisarne pripravili predlog sprememb nekaterih členov in prilog. Podobne pripombe je podala tudi Kmetijsko 
gozdarska zbornica. 
Po večkratnem dopisovanju z MZ smo z zadovoljstvom ugotovili, da so bili naši predlogi v veliki meri upoštevani in 
bodo pomenili bistveno zmanjšanje potrebne dokumentacije za nadzor vodovodnih sistemov na planinskih kočah. 
Nova Uredba o pitni vodi še ni bila objavljena v Uradnem listu RS. 
 
2.2 Svetovanje v zvezi z notranjim nadzorom vodovodnih sistemov planinskih koč 
 
V letu 2016 je Zdravstveni inšpektorat RS poostril nadzor nad vodovodnimi sistemi planinskih koč in je na nekaterih 
kočah zahteval izdelavo kompleksne dokumentacije po načelih HACCP (Hazardous Analysis of Critical Control Points) 
sistema. Ker planinska društva med svojim članstvom v večini nimajo ustreznih strokovnjakov, ki bi to dokumentacijo 
lahko izdelali, smo v okviru Svetovalne pisarne PZS izdelali vzorčni sistem, ki ga lahko uporabljajo vse koče, ki se 
oskrbujejo s pitno vodo iz izvirov. Dokumentacija obsega 6 strani osnovnega dokumenta in 11 prilog. 
Vzporedno pa smo izdelali tudi vzorčni »Načrt ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel v internem 
vodovodnem omrežju planinske koče« (4 strani osnovnega dokumenta in 3 priloge). 
 
2.3 Svetovanje v zvezi z oskrbo s pitno vodo 

 
Ob obisku vsake planinske koče si ogledamo tudi oskrbo koče z vodo in se pogovorimo o morebitnih težavah bodisi 
glede količine vode ali pa njene kakovosti. Ugotavljamo, da ima le malo koč nameščeno dezinfekcijo za pitno vodo. 
To je precejšnja pomanjkljivost naših koč, kajti UV dezinfekcija je cenovno dostopna (kompletna naprava za kočo 
srednje velikosti je okoli 1.000 €), omogoča pa veliko zanesljivost, da je uporabljena voda primerna tako za pitje kot 
pripravo hrane in osebno higieno. 
Na prošnjo PD Vransko smo si ogledali sistem oskrbe s pitno vodo njihovega Planinskega doma na Čreti in možnostih 
dodatne oskrbe iz opuščenega zajetja kmetije, ki leži nad kočo.  
 

3. Svetovanje v zvezi z nadzorom nad živili na planinskih kočah 
 
3.1 Sodelovanje z Upravo RS za varno hrano     
 
Dne 24.06.2016 je bil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin sestanek predstavnikov PZS (Eržen, Dretnik) z Vodjem sektorja za živila, krmo in zdravila g. Guček 
Matjažem. 
Cilj sestanka je bil pogovor o možnostih nabave določenih živil za planinske koče neposredno od kmetov ali planšarij. 
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Na sestanku smo pregledali zakonodajo iz tega področja in se dogovorili, da v okviru Svetovalne pisarne PZS 
sestavimo za potrebe planinskih društev in oskrbnikov koč vprašalnik z odgovori, kaj je po zakonodaji dovoljeno in kaj 
ne. Ta dokument smo v Svetovalni pisarni sestavili in ga poslali g. Gučeku v pregled. Po določenih korekcijah iz 
njegove strani je nastal dokument »Informacija planinskim društvom, ki so lastniki koč, o možnostih nabave živil in 
pijač neposredno pri kmetih ali planšarijah«, ki ga je prejelo vsako planinsko društvo in v katerem je v obliki vprašanj 
in odgovorov natančno opredeljeno, kakšni so postopki pri nabavi tovrstnih živil in pijač. 
 

4. Svetovanje v zvezi z ravnanjem z odpadki na planinskih kočah 
 
Pri pregledih koč ugotavljamo, da skoraj na vseh kočah, na katerih oskrbniki sami skrbijo za odvoz odpadkov v dolino, 
ustrezno ločujejo odpadke (steklo, kovine, plastika). Papir in karton običajno pokurijo. Več nejasnosti se pojavlja pri 
ravnanju z organskimi odpadki. Koče, ki imajo na iztoku odpadnih vod iz kuhinj nameščene lovilce maščob, le-te 
oddajajo pooblaščenim prevzemnikom. Drugi organski odpadki (olupki, ostanki hrane) pa običajno končajo na nekem 
odlagališču v bližini koče, kjer so hrana pticam in drugim živalim. Teh odpadkov je na kočah, ki niso dostopne z vozili, 
malo, ker je tudi jedilnik sestavljen predvsem iz enostavnejših jedi »na žlico«, na teh kočah ni odpadnih maščob iz 
cvrtja. 
Tudi za te organske odpadke svetujemo, da si pri kočah uredijo kompostnike, kar je legalno ravnanje s temi odpadki 
na gostinskih objektih, ki pripravljajo manj kot 2.000 obrokov letno. 

 

5. Svetovanje v zvezi z gradnjo novih koč 
 
Na prošnjo PD Vrhnika smo 21.01.2016 sestali s predstavniki društva na PZS. PD želi zgraditi na temeljih sedanjega 
Zavetišča nad Vrhniko novo planinsko kočo. Na sestanku so predstavniki društva predložili dokumentacijo za novo 
kočo, ki jo nameravajo zgraditi v naslednjih letih na temeljih obstoječe koče. Skupaj z arhitektom smo ponovno 
pregledali načrte notranjih prostorov in opreme (prvi sestanek je bil že v lanskem letu) in jim svetovali več sprememb 
v kuhinji (v zvezi križanja čistih in nečistih poti), v zvezi s sanitarijami (nepotrebne sanitarije ob kuhinji za zaposlene, 
ker so predvidene tudi v nadstropju), v zvezi s pitno vodo (naprava za filtriranje in UV dezinfekcijo vode) ter požarno 
varnostjo (tehnična rešitev umika gostov in osebja iz nadstropja v primeru požara). 

 
 
         
 Gospodarska komisija PZS 

                                  Načelnik: Janko Rabič 
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POROČILO MLADINSKE KOMISIJE PZS ZA LETO 2016 

  

Slika 1: Praznovanje 60 let MK PZS v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrana, april 2016, foto: Manca Čujež 

 
Mladinska komisija je eden izmed najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za najmlajšo populacijo ljubiteljev 
planin in gora. Mladinska komisija pokriva različna področja: od orientacije, dela mladih, dela za mlade, finančno podpiramo 
akcije naših članov (mladinskih odsekov) ter jim nudimo strokovno podporo pri njihovem delovanju. V skrbništvu imamo 
Planinsko učno središče Bavšica, s katerim skrbno upravljamo. Sodelujemo na različnih projektih znotraj in zunaj meja Slovenije. 
Dve leti imamo status nacionalne mladinske organizacije ter status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem 
sektorju. Sodelujemo z mladinskimi in prostovoljnimi organizacijami v Sloveniji (MSS, ZTS, ZSKSS ...), kot stalni člani Youth 
Commission UIAA pa smo aktivni tudi v največji mednarodni planinski organizaciji. 
 
Mladinska komisija je sestavljena iz Izvršnega odbora, treh strokovnih odborov in Programskega sveta PUS Bavšica, ki skrbi za 
čim bolj učinkovito delovanje Planinskega učnega središča Bavšica. Izvršni odbor sestavlja predsedstvo (načelnica, en namestnik 
in dve namestnici načelnice) ter voljeni člani (8). Odbor za orientacijo pokriva področje orientacije, in sicer: področna 
tekmovanja POT, državno orientacijsko tekmovanja SPOT ter tekmovanja v sklopu Eksponenta. Odbor skrbi tudi za usposabljanja 
na področju orientacije, ki obsegajo programe vaditelja orientacije, traserja in organizatorja tekmovanj, izpopolnjevanje za 
vaditelje orientacije ter tečaj orientacije. Odbor za delo z mladimi pokriva izobraževanja in izpopolnjevanja za mentorje 
planinskih skupin, organizira področno in državno tekmovanje Mladina in gore ter ima pod okriljem Razvojno skupino za 
programa Mladi planinev in Cici planinec. Odbor za delo mladih organizira različne posvete, seminarje, usposabljanja ter 
nagradni planinski tabor, prevzel pa je tudi organizacijo študentskih planinskih izletov ter študentskega tabora. V letu 2016 je 
svojo registracijo obnovilo 55 mladinskih odsekov. 
 
Mladinska komisija enkrat letno organizira Zbor mladinskih odsekov, ki je v letu 2016 potekal 19. 11. v ICZR Ig. Pred samim 

uradnim Zborom je potekal Posvet za vodstva planinskih taborov, udeležilo se ga je 53 ljudi. Sledil je uradni del Zbora MO, na 

katerem je bilo prisotnih 49 ljudi. Po soglasnem sprejetju poročil in načrtov za prihodnje leto so sledile volitve, kjer se je izvolilo 

novo/staro načelnico in nove člane izvršnega odbora. 
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Slika 2: Zbor MO 2016, foto: Matej Ogorevc 

 

Organ Vodja in namestnik Člani Seje Opomba
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 Nuša Vedev, PD Slivnica 

pri Celju 
Neža Lesjak, PD Vransko 
 
Celotno članstvo po volitvah še ni znano. 
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Rok Kovšca, PD Krka Novo 
mesto 

- Barbara Bajcer, predstavnica MK PZS  
- Roman Ponebšek, predstavnik VK PZS  
- Gregor Rupnik, predstavnik občine Bovec 
- Marjeta Albinini, predstavnica TNP 
- Mateja Komac, gospodarica PUS Bavšica 
- Vanja Blažica, predstavnica UO PZS 
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Uroš Kuzman, PD Velenje - Barbara Bajcer, predstavnica MK PZS  
- Roman Ponebšek, predstavnik VK PZS  
- Gregor Rupnik, predstavnik občine Bovec 
- Marjeta Albinini, predstavnica TNP 
- Jure Brečko, gospodar PUS Bavšica 
- Vanja Blažica, predstavnica UO PZS 

Redne: 
4.10.2016 

 

 

Uspehi Mladinske komisije: 

• Praznovanje 60 let MK PZS v Mojstrani. 

• Začetek urejanja vzorčnega tabornega prostora v Mlačci in prvi poskusni najemniki. 

• Uspešna izvedba prvega mednarodnega planinskega orientacijskega tekmovanja (IMOC) na Pokljuki. 
 

Usposabljanja 

Usposabljanja pod okriljem MK PZS so namenjena mladini oz. se nanašajo na delo z mladimi. 
 
Neformalno izobraževanje Mladinski voditelj je namenjeno mladim do 29. leta, večina udeležencev pa je starih od 16 do 19 let. 
Izobraževanje zajema planinsko šolo, poudarek se daje tudi družabnosti in mladinskemu voditeljstvu. Na tečaju lahko udeleženci 
opravljajo sprejemni izpit za vodniški tečaj A, ki velja 3 leta. 
 
Seminar orientacije je usposabljanje na področju orientacije, kjer tečajniki spoznajo orientacijske veščine in lahko svoje 
pridobljeno znanje podajajo naprej. Seminar za traserje in organizatorje POT je nadaljevanje Seminarja orientacije, kjer slušatelji 
pridobijo znanja za organizacijo in trasiranje orientacijskih tekmovanj.  
 
Tečaj orientacije je tridnevno osnovno usposabljanje na področju orientacije, kjer tečajniki spoznajo orientacijske veščine. 
Poudarek je na praktičnem delu v naravi. 
 
Seminar za mentorje planinskih skupin je 7-dnevno usposabljanje, kjer tečajniki pridobijo znanje, potrebno za delo z otroki v 
hribih. Izpopolnjevanje je potrebno opraviti vsaka 3 leta. Osveži se znanje na področju mentorstva. Namesto izpopolnjevanja se 
lahko mentor oz. mentorica udeleži seminarja družabnosti ali seminarju orientacije. 
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Seminar družabnosti v gorah je tridnevni seminar, kjer tečajniki pridobijo znanje s področja družabnosti, s poudarkom na igrah, 
primernih za izvajanje planinske dejavnosti. Vsako leto je tematika seminarja druga, kot npr.: družabnost na izletu, v planinski 
koči, na planinskem taboru ... 
 
Zimska planinska šola je štiridnevni tečaj, kjer udeleženci spoznavajo načela varnega gibanja v gorskem svetu pozimi. Urnik 
obsega teoretična predavanja, predvsem pa praktične vaje na terenu. 
 
Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh je štiridnevni tečaj, kjer se udeleženci učijo varnega gibanja po zavarovanih 
planinskih poteh ter rokovanja s tehnično opremo. Tečaj je sestavljen iz teoretičnih predavanj in  vaj na terenu. 
 
 
Izvedena usposabljanja 

Naziv usposabljanja Termin, lokacija Št. udeležencev 
(udeležilo/zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Zimska planinska 
šola 

3.3. - 6.3.3016, 
Radovna 

14/14 Matej 
Ogorevc, IPV 

Andrej Barovič, VPZS (B); 

Neformalno 
izobraževanje 
Mladinski voditelj 

23. 7. - 31. 7 .2016 
PUS Bavšica 

29/29 Barbara 
Bajcer, VPZS 
(pr. B) 
 

Nuša Verdev, VPZS (A); 
Andrej Barovič, VPZS (B); 
Jure Korošec, VPZS (A); 
Neža Lesjak, MV; 
Špela Kralj, VPZS (pr. A); 
Jaka Peternel, MV 
Anja Mavrič, VPZS (pr. A) 

Usposabljanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

31.7. – 8.8.2016 12/12 Judita Mihev, 
IPV 

Izabel Vadnal, IPV; 
Ivan Šturm, AI, VPZS 
(ABCDE);  
Jože Kamenšek, IPV; 
Damjan Omerzu, IPV; 
Aljaž Šemrov, VPZS (B); 
Tanja Menegalija; 

Izpopolnjevanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

9.9. – 10.9.2016 14/14 Janko Mihev, 
IPV 

 
 

 

Strokovni kadri 

Naziv Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov 

Mladinski voditelj 192 164 28 

 Št. registriranih 

Mentor planinskih skupin 94 
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Slika 3: Delovna akcija v PUS Bavšica 2016, foto: Jure Brečko 

 

Izvedene aktivnosti 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen 

Tekmovanje Mladina in 
gore 

državno: 23. 1. 2016 
OŠ Tržič 
regijska: 12. 11. 2016 
OŠ Griže, OŠ Litija, OŠ 
Črni vrh 

regijsko: 240 
državno: 138 
Brigita Čeh 

druženje, tekmovanje, 
izboljšanje znanje in 
zanimanje za 
planinstvo 

Osrednja prireditev ob 
praznovanju 60 let MK 
PZS 

9.4.2016, Mojstrana 100 
Organizacijski odbor 

druženje trenutnega in 
bivših vodstev MK, 
razstava o delovanju v 
zadnjem desetletju, 
fotonatečaj 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

15. - 17. 4. 2016, 
PUS Bavšica 

16 
Andrej Barovič 

delovna akcija in 
druženje 

Slovensko planinsko 
orientacijsko tekmovanje 

14., 15. 5. 2016, 
okolica Celja 
 

350 
Feri Kropec 

planinsko orientacijsko 
tekmovanje, druženje, 
spodbujanje učenja 
orientacije 

Dan planinskih doživetij 18.6.2016, Golte 30 
Neža Lesjak, Lara Maček 

celodnevno dogajanje 
za najmlaše planince 

Nagradni tabor 17. – 23. 7. 2016, 
PUS Bavšica 

23 
Kaja Čeh 

nagrajevanje in 
druženje 

Študentski tabor 25. – 28. 9. 2016,  
PUS Bavšica 

32 
Katarina Kadivec 

planinski tabor za 
študente 

Mednarodno planinsko 
orientacijsko tekmovanje 
(IMOC) 

30.9. – 2.10.2016, 
Pokljuka 

75, 
Matej Ogorevc, Tina Arh 

planinsko orientacijsko 
tekmovanje, druženje 
med predstavniki 
različnih držav Balkana 

Zbor mladinskih odsekov 19. 11. 2016, 
ICZR Ig 

55 
Organizacijski odbor 
 

zbor mladinski odsekov 
oz. njihovih 
predstavnikov 

S študenti v hribe 10 izletov (Nanos, 
Snežnik, Ratitovec, 
Luknja, Križna gora, 

241 
Odbor za delo mladih, 
pomagalo 15 vodnikov 

planinski izleti za 
študente 
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Menina planina, 
Begunjščica, Planjava, 
Dleskovška planota, 
Javorov vrh) 

Motivacijski vikend MK 9.12. – 11.12.2016 10 
Barbara Bajcer 

povezovanje članov MK 
in nagrada za njihovo 
delo skozi vse leto 

 

 

Slika 4: Državno tekmovanje mladina in gore, januar 2016, foto: Manca Čujež 

 

Pomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 

S študenti v hribe Mladim ponuditi možnost rednega 
udejstvovanja v hribih v družbi 
sovrstnikov. 

projekt se nadaljuje v letu 2017 

60 let Mladinske komisije Pripraviti prireditev in 
spremljajoče dejavnosti ob 
obletnici v letu 2016 

projekt se je zaključil aprila 2016 

Vzorčni taborni prostor Mlačca Ureditev vzorčnega tabornega 
prostora v Mlačci, ki bo služil kot 
model za taborne prostore 

prvi poskusni najemniki v 2016, 
projekt se nadaljuje v letu 2017 

 

Podeljena priznanja 

Naziv priznanja Pogoj za prejem  Št. prejemnikov 

Priznanje Mladina in gore najvišje priznanje na področju dela 
z mladimi v Planinski zvezi 
Slovenije; podeli se lahko odseku, 
posamezniku ali sorodni 
organizaciji 

0 

  

Program, akcija Naziv priznanja Št. prejemnikov 
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Ciciban planinec 
 

Markacija 1960 

Apolon 1416 

Svišč 1031 

Dnevnik MP (novi) in 
diploma 

240 

Mladi planinec 
 

Bronasti znak 335 

Srebrni znak 163 

Zlati znak 114 

Planinska šola Število absolventov 48 

 

 

Slika 5: Nagradni tabor v PUS Bavšica, julij 2016, foto: Barbara Bajcer 

 

Obrazložitev razlik med planom 2016 in poročilom za 2016 

Odpadel je Seminar družabnosti, saj je bilo premalo prijavljenih. Kaže, da bo potrebno ta seminar izvajati samo vsaki dve leti, saj 

se v tem času nabere ravno dovolj zainteresiranih. Zaradi istega razloga je odpadel tudi Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo 

zahtevnih poteh. V prihodnje želimo istočasno izvesti nekatere akcije, saj jih bomo tako tudi ob manjšem številu prijavljenih 

lahko izvedli. Na področju orientacije so odpadla vsa usposabljanja. Razlogi so različni, največjo oviro pa predstavljajo pogoji 

Strokovnega sveta RS za šport, ki postavljajo kar nekaj zahtev, zaradi katerih so usposabljanja manj privlačna za uporabnike. Kot 

alternativo ponujamo Tečaj orientacije, ki je neformalno usposabljanje, zato imamo proste roke pri izdelavi programa in pogojih 

delovanja, lahko pa se ga udeležijo tudi mladoletni udeleženci (za razliko od Seminarja orientacije). Žal pa je Tečaj orientacije 

zaradi premalo prijavljenih v letu 2016 odpadel. 

 

Sicer pa so razlike nastale v pozitivni smeri. Zelo so se med mladimi ustalili študentski izleti in študentski planinski tabor, vsega 

skupaj je bilo v letu 2016 okoli 270 udeležencev. Kar nekaj dejavnosti je bilo izpeljanih prvič, npr. Mednarodno planinsko 

orientacijsko tekmovanje (IMOC) na Pokljuki, ki se ga je udeležilo 75 predstavnikov iz šestih držav Balkana. Zelo smo veseli, da 

smo prevzeli pobudo in organizirali prvo takšno tekmovanje, saj je bila to dobra vzpodbuda ostalim članicam BMU in v letu 2017 

se nam obeta tekmovanje v Srbiji. Na začetku poletja smo na vzorčnem tabornem prostoru Mlačca gostili tudi prvi dve planinski 

društvi. Prostor je bil samo osnovno urejen, vendar pa smo zelo zadovoljni z dosednjim delom delovne skupine, ki nadaljuje 

svoje delo tudi v letu 2017, ko se nam obeta polna zasedenost omenjenega prostora. 

 

 

Zaključek 
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Veseli nas, da je prepoznavnost Mladinske komisije med mladimi zrasla. Rezultat je posledica aktivnega in sprotnega ažuriranje 

spletne strani MK PZS, profilov na socialnih omrežjih ter razširitve aktivnosti tudi med dijake in študente. Še vedno imamo težave 

z odpovedmi akcij zaradi premajhnega števila udeležencev, vendar verjamemo, da bomo ravno zaradi večje prepoznavnosti in 

bolj doslednega obveščanja zainteresiranih uspeli poskrbeti za dobro obiskanost naših usposabljanj in aktivnosti v letu 2017. 

V letu 2016 smo razširili tekmovanje Mladina in gore tudi na srednješolsko področje, v januarju je bilo izvedeno prvo državno 

tekmovanje za srednješolce. Odzivi so bili zelo pozitivni in tudi v prihodnje si želimo ohraniti to novost, saj s tem skrbimo za 

obstanek najbolj kritične starostne skupine v planinskih vodah. 

V letu 2016 je Mladinska komisija praznovala 60 let obstoja in tudi v prihodnosti se bomo zavzemali za kakovostno in 

uporabnikom prijazno izvajanje programa. Vedno pa stremimo k izboljšavam in prostora za njih je še dosti. 

 

 

      Barbara Bajcer, 

         načelnica Mladinske komisije 
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POROČILO KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI PZS ZA LETO 2016 
 

 

- Bo dopolnjeno naknadno - 
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POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE PZS ZA LETO 2016 
 

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
 
Komisija za športno plezanje je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v Sloveniji. Zastopa interese 

in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo športno plezanje. Med najpomembnejšimi nalogami so 

vodenje registra ŠPO in članstva (tekmovalci, inštruktorji, trenerji, sodniki, postavljalci smeri idr.), izobraževanje 

strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih tekmovanj v športnem plezanju, skrb za državne 

reprezentance, kategorizacija kvalitetnih športnikov, skrb za urejanje plezališč, skrb za varstvo narave, sodelovanje z 

drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami in zvezami. 

 
Osnovna predstavitev delovanja v letu poročanja za organ in za podrejene organe  

V letu 2016 je bilo registriranih 51 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili športno plezanje. V skladu z razpisi in 

ustaljeno prakso OKS so se predlogi za kategorizirane športnike poslali trikrat letno. V trenutno aktualnem seznamu 

(stanje 1.2.2017) imamo na področju športnega plezanja 2 svetovna, 10 mednarodnih, 11 perspektivnih, 15 državnih 

in 15 mladinskih razredov. 

Članska reprezentanca 

Težavnostno plezanje je že nekaj let slovenska paradna disciplina, lanska sezona se je končala sanjsko. Slovenija je 

osvojila 1. mesto v ekipni razvrstitvi svetovnega pokala pred velesilama Francijo in Avstrijo. Zasluge za ekipni uspeh 

gredo vsekakor selektorju slovenske reprezentance Gorazdu Hrenu in njegovemu pomočniku Luki Fonda, ki sta v 

reprezentanco poleg strokovne kvalitete vnesla sproščeno vzdušje in pozitivni duh. 

Junakinja lanske sezone je brez konkurence Janja Garnbret. V nekaj stavkih ni mogoče zajeti vseh uspehov in nagrad, 

ki jih je lani dosegla naša mlada plezalka. Po rezultatskih merilih  šteje največ osvojeni naslov svetovne prvakinje v 

Parizu. Sledita prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala težavnosti in v kombinaciji, ki si ju je priborila s 

štirimi posamičnimi zmagami in še tremi uvrstitvami na zmagovalne stopničke v tekmah za svetovni pokal. Za njene 

uspehe jo je Društvo slovenskih novinarjev postavilo ob bok nosilkama olimpijskih medalj Tini Trstenjak in Anemari 

Velenšek ter Janjo uvrstilo na tretje mesto na izboru športnice leta 2016. Povrhu tega je Janjo  izbralo še za 

najobetavnejšo mlado športnico Slovenije. 

Lanska sezona je bila prelomna tudi za Domna Škofica, ki je v težavnosti končno pristal na mestu, ki mu pripada. 

Najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti je naslov, ki si ga je priboril s tremi zmagami in enim 

drugim mestom v tekmah za svetovni pokal. Na svetovnem prvenstvu v Parizu se mu je medalja za las izmuznila iz 

rok, vendar je s 4. mestom dosegel še vedno vrhunski rezultat. 

Po nekaj zadnjih sanjskih sezonah je Mina po krajšem premoru zopet zajela pravi veter v jadra in na svetovnem 

prvenstvu v Parizu stopila na oder za zmagovalke in osvojila bronasto medaljo. S tem vrhunskim rezultatom je bila 

Mina uvrščena na 6. mesto med športnicami Slovenije leta 2016. Tudi na zadnji tekmi za svetovni pokal v domačem 

Kranju je s 4. mestom potrdila, da sodi v svetovni vrh ženskega plezanja, kjer bo – upamo - ostala še nadaljnjih nekaj 

let.  

Tudi preostali del ekipe članske reprezentance je lani dosegel nekaj vrhunskih rezultatov. Izstopal je  Urban Primožič, 

ki je v treh uvrstitvah v finale težavnosti tekem za svetovni pokal dosegel 5., 6. in 7. mesto. Finale v težavnosti je 

dosegla  še Tjaša Kalan, ki je bila 7. v Imstu. 

Balvansko plezanje v lanski sezoni Sloveniji ni prineslo podobnih uspehov, kot težavnost. Edine stopničke na tekmi za 

svetovni pokal v balvanih je dosegla Janja Garnbret, ki je bila 2. v Innsbrucku,  uvrstitev v finale pa je uspela Juliji 

Kruder s 6. mestom v Münchnu.  
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Pregled uvrstitev članov na največjih tekmah v finale svetovnega prvenstva oziroma tekem svetovnega pokala za 

leto 2016 

 

1.mesto Janja Garnbret Pariz (FRA) Svetovno prvenstvo težavnost 

 Janja Garnbret Chamonix (FRA) Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Villars (SUI) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Xiamen (CHN) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal kombinacija 

 Domen Škofic Chamonix (FRA) Svetovni pokal težavnost 

 Domen Škofic Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 

 Domen Škofic Imst (AUT) Svetovni pokal Težavnost 

 Domen Škofic Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 

2.mesto Mina Markovič Imst (AUT) Svetovni pokal težavnost 

 Domen Škofic Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Innsbruck (AUT) Svetovni pokal balvani 

3.mesto Janja Garnbret Kranj (SLO) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Arco (ITA) Svetovni pokal Težavnost 

 Mina Markovič Pariz (FRA) Svetovno prvenstvo težavnost 

4.mesto Domen Škofic Pariz (FRA) Svetovno prvenstvo Težavnost 

 Mina Markovič Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 

 Domen Škofic Arco (ITA) Svetovni pokal težavnost 

5.mesto Janja Garnbret Imst (AUT) Svetovni pokal težavnost 

 Mina Markovič Arco (ITA) Svetovni pokal težavnost 

 Mina Markovič Xiamen (CHN) Svetovni pokal težavnost 

 Mina Markovič Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 

 Urban Primožič Villars (SUI) Svetovni pokal težavnost 
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 Janja Garnbret Meiringen (SUI) Svetovni pokal balvani 

6.mesto Mina Markovič Chamonix (FRA) Svetovni pokal težavnost 

 Urban Primožič Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 

 Julija Kruder Munchen (GER) Svetovni pokal balvani 

7.mesto Tjaša Kalan Imst (AUT) Svetovni pokal Težavnost 

 Urban Primožič Briancon (FRA) Svetovni pokal težavnost 

 

Mladinska reprezentanca 

Mladinska reprezentanca je v pretekli sezoni na najpomembnejših tekmah ponovno dosegala vrhunske rezultate. Na 

svetovnem prvenstvu na Kitajskem so mladinke osvojile 6 medalj, po pričakovanju je bila zlata Janja Garnbret, ki sta 

se ji na odru za zmagovalke pridružili Mia Krampl in Vita Lukan, odlično uvrstitev pa sta dosegla še Luka Potočar s 4. 

in Tjaša Slemenšek s 5. mestom v težavnosti. Tokrat so se z evropskih prvenstev mladinci domov vrnili z bronasto 

medaljo Mie Krampl.  

Pregled uvrstitev mladincev na zmagovalne stopničke na svetovnem oziroma evropskem mladinskem prvenstvu v 

letu 2016 

1.mesto Janja Garnbret Guangzhou (CHN) Svetovno prvenstvo kadetinje Težavnost 

 Janja Garnbret Guangzhou (CHN) Svetovno prvenstvo Kadetinje balvani 

2.mesto Mia Krampl Guangzhou (CHN) Svetovno prvenstvo Kadetinje težavnost 

 Vita Lukan Guangzhou (CHN) Svetovno prvenstvo Kadetinje balvani 

3.mesto Mia Krampl Mitterdorf (AUT) Evropsko prvenstvo Kadetinje težavnost 

 Vita Lukan Guangzhou (CHN) Svetovno prvenstvo Kadetinje težavnost 

 
Zbor dejavnosti  

Zbor načelnikov, 19.maj 2016 v Ljubljani, prisotni načelnik in člani IO KŠP, predsednik PZS Bojan Rotovnik, generalni 
sekretar Matej Planko, strokovni sodelavec Tomo Česen in načelniki/namestniki 18 klubov/odsekov. Glavne vsebine: 
poročila 2015, plani za 2016, državno prvenstvo, nadomestne volitve, predstavitev projekta sklad slovenskih 
plezališč, nova shema usposabljanja, zavarovanja,  
 

Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   
 

Organ vodja in namestnik člani seje 

komisija  Aleš Pirc, ŠPO Rašica Jure Golob, ŠPO Rašica 
Janez Hafner, ŠPO Tržič 
Erih Obrez, ŠPO Celje 
Jernej Peterlin, ŠD Prosti čas 
Andrej Kokalj, ŠPK Andreja Kokalja 
Albin Simonič, ŠPO Celje  

 

 
Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
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Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Izpiti za 
športne 
plezalce 

2.-3.4., 
17.4. in 
11.5.  
Kranj, 
Ljubljana 

105/93 Matevž Bizjak (PK 
Rogaška Slatina)  
 inštruktor šp.plezanja 
1 

Jakob Bizjak, Eva 
Grošek, Blaž 
Zazvonil, Neža 
Zazvonil, Jernej 
Lukša, Dejan 
Miškovič, Andraž 
Gregorčič,  

Seminar in 
izpiti za 
vaditelja 

7.10.-3.12. 
Ljubljana 

67/51 Matevž Bizjak (PK 
Rogaška Slatina)  
 inštruktor šp.plezanja 
1 

Jakob Bizjak, 
Lorin Moscha, 
Maja Ulaga, tanja 
Kajtna, Blaž 
Zazvonil, Vili 
Guček, Primož 
Hostnik, Alen 
Marinovič, Jernej 
Lukša, David 
Debeljak, Klemen 
Kejžar, Peter 
Jeromel, Mitja 
Majcenovič, Miha 
Došler, Neža 
Zazvonil, Črt 
Šuštar, Klemen 
Ogrizek 

Licenčni seminar 
postavljalci 
smeri 

17.4. 
Ljubljana 

24 Miha Hribar  

Licenčni seminar 
sodniki 
 

25.5. 
Ljubljana 

23 Tomi Kirbiš, vodja 
sodniškega zbora 

 

 
 
Strokovni kadri (stanje na dan 1.1.2017, veljavnost licence do konca 2017 ali več) 
 

Naziv  Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov  

vaditelj 97 78   

Inštruktor 
športnega 
plezanja 1 

310 143   

Inštruktor 
športnega 
plezanja 2 

14 14   

Trener 1 19 10   

Trener 2 6 3   

Sodniki 53 23   

Postavljalci 28 25 3  
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Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

14 tekem DP v 
težavnosti 

maj-
november 
Po Sloveniji 

4 tekme v 
starejših, 5 
tekem v 
srednjih in 5 
tekem v 
mlajših 
kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
http://ksp.pzs.si/?content=dp&id=24 
 

9 tekem DP v 
balvanskem 
plezanju 

junij-
november 
Po Sloveniji 

Po tri tekme v 
starejših, 
srednjih in 
mlajših 
kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
http://ksp.pzs.si/?content=dp&id=24 
 
 

Prvenstvo 
Osnovnih šol 

9.april 
Vojnik 

162 
Vodja: Karli 
Pintarič 

Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah 

Prvenstvo 
Srednjih šol 

27.-28.1. 
Ljubljana 
Šentvid 

170 
Vodja: Andrej 
Kokalj 

Promocija športnega plezanja v Srednjih šolah 

Svetovni pokal 
– 7 tekem 
težavnost 

Julij-
november 
Chamonix 

Villars 

Briancon 

Imst 

Arco 

Xiamen 

Kranj 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 
 

Svetovni pokal 

– 7 tekem 

balvani 

April-avgust 

 

Meiringen 

Kazo 

Changqing 

Navi Mumbai 

Innsbruck 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 
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Vail  

Munchen 

Svetovno 
prvenstvo  
težavnost 
balvani 

14.-18.9. 
Pariz 
(FRA) 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na svetovnem prvenstvu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 
 

Svetovno 
mladinsko 
prvenstvo 
(težavnost, 
balvani) 

4.-15.11. 
Guangzhou 
(CHN) 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
(težavnost) 

1.-4.9. 
Mitterdorf 
(AUT) 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
(balvani) 

4.-6.8. 
Langenfeld 
(AUT) 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na evropskem mladinskem pokalu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 
 

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih 
plezalcev za 
leto 2016 

2.2.2017 
Ljubljana 

Vodja: Tomo 
Česen 

Promocija šp.plezanja 

  
Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 

 

Naziv projekta Namen Stanje 

Svetovni pokal 
Kranj 26.-27. 
november 

Domača tekma svetovnega 
pokala - težavnost 

zaključeno 

 
 

PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2016) 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Najuspešnejša športna 
plezalka 

Rezultati in glasovanje KŠP Janja Garnbret (Šaleški AO) 

Trener najuspešnejše 
športne plezalke in 
plezalca 

Sklep KŠP Gorazd Hren (Šaleški AO) 

Najuspešnejši športni 
plezalec 

Rezultati in glasovanje KŠP Domen Škofic (ŠPO Radovljica) 

Priznanje za vrhunske 
dosežke 

Rezultati in glasovanje KŠP Tjaša Kalan (AO Kranj) 

Julija Kruder (ŠPO Celje) 

Mina Markovič (ŠPK Plus) 

Urban Primožič (PK Škofja Loka) 
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Priznanja za 
perspektivne dosežke 

Rezultati in glasovanje KŠP Matic Kotar (ŠD Proteus), Mia 
Krampl (AO Kranj), Vita Lukan 
(ŠPO Radovljica), Luka Potočar 
(ŠPO radovljica), Lučka Rakovec 
(ŠD Proteus), Urška Repušič (ŠPO 
APD Kozjak Maribor), Tjaša 
Slemenšek (Šaleški AO) 

Posebno priznanje 
paraplezanje 

Rezultati in glasovanje KŠP Grega Selak (ŠPD Gre Gor) 

 
 
Zaključek  
Na zasedanju skupščine Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki je v Riu de Janeiru potekala v dneh pred 

odprtjem XXXI. olimpijskih iger, so 3. avgusta 2016 odločili o uvrstitvi petih novih panog na spored iger v Tokiu leta 

2020, kjer bo premierno na sporedu tudi športno plezanje. Slovenija je ob dolgoletnih uspehih naših tekmovalcev 

prava športnoplezalna velesila, zato je odločitev o olimpijski prihodnosti tega športa prinesla veliko veselja, pa tudi 

nekaj tehtnih premislekov. 

Športno plezanje uteleša temeljne vrednote olimpijskega gibanja – je razburljivo, zdravo, cenovno dostopno in 

razširjeno na vseh celinah. Ženske in mladi so v športu dobro zastopani, prav tako sodelujejo osebe s posebnimi 

potrebami.  

V pretekli sezoni je bila poleg standardnega programa že enaindvajsetič po vrsti izvedena tekma svetovnega pokala v 
težavnosti v Kranju. Lahko smo izredno zadovoljni nad izpeljanim programom, ki je poleg športnega dela obsegal še 
spremljajoči del.  
 
Vprašanje in na nek način tudi izziv za prihodnje je, ali bomo uspeli nadaljevati z istim tempom kot doslej. Ob 
morebitni spremenjeni (zmanjšani) finančni strukturi bo to zelo težko. Velik izziv za prihodnost za vse, ki se v Sloveniji 
ukvarjamo s športnim plezanjem, pa je, kako izboljšati plezalno infrastrukturo (umetne stene) in tako omogočiti še 
boljši trening najboljšim, obenem pa povečati ponudbo rekreativnega plezanja na umetnih stenah. 
 
 
 

       Načelnik KŠP 
        Aleš Pirc 
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POROČILO KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO PZS ZA LETO 2016 
 

 
 

 

- Bo dopolnjeno naknadno - 



 

36 
 

 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PZS V LETU 

2016 
 

 
 
UVOD 
Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN PZS) usklajuje in pospešuje 
dejavnosti planinske organizacije na področju varovanja gorske narave. 
KVGN PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS. 
 
OSNOVA PREDSTAVITEV 
KVGN je v letu 2016 dela usmerjala v: 

• Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko okolje ter informiranje javnosti o nedovoljenih 
posegih. 

• Pripravi strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko naravo in 
okolje nasploh. 

• Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih pravnih aktov, katerih izvajanje vpliva na stanje 
narave in okolja v gorskem svetu. 

 
Odsek za varstvo gorske narave ima 97 planinskih društev.  
 
SESTAVA IN DEJAVNOST KVGN V LETU 2016 

Organ vodja in namestnik člani seje 

KVGN PZS Irena Mrak, PD Križe 
 

Marta Bašelj, PD Škofja Loka 
Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana 
Marijan Denša, PD Nazarje 
Tina Leskošek, PD Rašica 
Iztok Trobiš, PD Grmada Celje 
Albin Žnidarčič, PD Sežana 

7.seja (19.1.), 
8.seja (5.5.), 
9. razširjena seja 
(29.6.), 
10.seja (4.10.), 
11.seja (20.12.) 
 

 
 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave pri MDO 
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Izveden je bil 27.2.2016 v Osnovni šoli Škofja Loka-mesto v Škofji Loki. Prisotnih je bilo 40 delegatov, od skupno 87, 
kar je pomenilo 46% udeležbo. Skupno pa je bilo 67 udeležencev zbora. Pred zborom je bil voden ogled starega 
mestnega jedra Škofje Loke. Sicer pa so bile na dnevnem redu klasične proceduralne teme zbora dejavnosti. 
 
IZOBRAŽEVANJE VGN 
 
Izvedena usposabljanja – XIV. Tečaj za VGN 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udeležencev  

Vodstvo Predavatelji 

Tečaj za VGN 1. 
del 

Tončkov dom na 
Lisci, 7.-8.5.2016 

24 Marta Bašelj 
 

Andreja Vidali 
Dušan Klenovšek 
Hrvoje Oršanič 
 

Tečaj za VGN 2. 
del 

Domžalski dom 
na Mali planini,  
28.5. – 29.5. 2016 

22 Marta Bašelj 
 

Marko Simič 
Borut Peršolja 
Aleš Zdešar 
Bojan Pollak 
Janez Bizjak 

Tečaj za VGN 3. 
del 

Valvazorjev dom 
pod Stolom,    
18.-19. 6. 2016 

24 Marta Bašelj 
Irena Mrak 
 

Irena Mrak 
Marjeta Keršič Svetel 
Valentina Brečko 
Grubar 
Albin Žnidarčič 
 

Zaključek tečaja 
za VGN 

Planinski dom 
pod Ježo, 8.-
9.10.2016 

14 Marta Bašelj 
Irena Mrak 

Milan Hvalica 

Licenčni 
seminar za VGN 

Škofja Loka,  
27. 02. 2016 

51 Irena Mrak 
 

Tanja Menegalija 
Marijan Denša 

 
PREGLEDNICA: Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2016) 

Naziv  Skupno število Število z licenco Število pripravnikov 

VARUH GORSKE NARAVE 282 194 5 

 
PREGLEDNICA: Druge aktivnosti KVGN v letu 2016 

Aktivnost Datum Lokacija Namen 

Seja KONSAR  CAA                                                                                                             22.-24.4.2016 Chamonix 
(Francija) 

Letni sestanek komisij za varstvo 
gorske narave in prostorskega 
načrtovanja v Alpah (KONSAR). Med 
letom je sodelovanje s KONSAR 
poteklo s pisnim komuniciranjem. 

Srečanje varuhov 
gorske narave in 
gorskih stražarjev na 
Planinskem domu pod 
Ježo 

8.-9.10.2016 Planinski dom 

pod Ježo 

Letno srečanje varuhov gorske 

narave skupaj z zaključkom tečaja 

VGN s predstavitvijo seminarskih 

nalog in tematskimi vodenji. Skupna 

udeležba 32 novih in starih varuhov 

ter gorskih stražarjev. 

    
PREGLEDNICA: Pomembnejši projekti v letu 2016 

Projekt Namen Stanje 
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Odzivi na kolesarske 
problematike  Zagovarjanje določil 

dvonamenske rabe planinskih 

poti in nasprotovanje 

aktivnostim (znotraj PZS in 

širše), ki niso v skladu z 

zakonodajo in dvonamensko 

rabo poti.  

 

Vprašalnik Okolju prijazne 
planinske koče Pri prenovi vprašalnika OPPK za 

naslednje 4-letno obdobje 

vključiti več naravovarstvenih 

vsebin. 

KVGN je pripravila predlog 
dopolnil, od teh jih je bilo del 
upoštevanih.  

Tečaji za gorske stražarje 
KVGN je pomagala MDO-jem pri 

organizaciji tečajev za gorske 

stražarje. 

Izdelava enotnega seznama 
gorskih stražarjev od leta 2016 
naprej. 

Your steps matter / Vaš korak je 
pomemben 

KVGN je finančno in operativno 

sodelovala s TNP pri izvedbi 

projekta. 

 

Predstavitev KVGN na Dnevu 
slovenskih planinskih doživetij 

Planinsko javnost ozavestiti o 

pomenu varovanja gorske 

narave. 

Izdelani plakati Vesele planinske 

šole, ki so na voljo tudi 

društvom za ozaveščevalne 

dogodke. 

Odzivi na dogodke z zvočnim 
onesnaževanjem. 

KVGN se je odzvala na dogodke 

PD-jev s previsoko glasnostjo. 

 

Programska vodila PZS KVGN je podala svoje pripombe 

na predlog Programskih vodil v 

fazi javnih razprav. 

 

Naravovarstvena tema za 3-
letno obdobje vodniških 
izpopolnjevanj  

KVGN je pripravila gradivo za 

izpolnjevanje vodnikov PZS, ki 

se jih bo s tem informiralo in 

ozavestilo o varstvu narave pri 

njihovem vodniškem delu.   

Gradivo je bilo izdelano. Veljalo 

bo za obdobje 2017-2019. 

Facebook profil KVGN  Širšo javnost informirati o 

temah varstva gorske narave. 

Profil je ažuren in dobro 

obiskan. 

   

 
PREGLEDNICA: Priznanja KVGN v letu 2016 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Diploma dr. Angele 
Piskernik 

Dolgoletno aktivno delo na 
področju varstva narave. 

7 posameznikov 
 

 
ODSTOPANJE IZVEDBE OD PLANA: 
Glavni del načrtovanih aktivnosti je bil v letu 2016 izpeljan. Zaradi visoke cene tečaja za varuhe gorske narave bi bil 
tečaj odpovedan zaradi premalo prijav. KVGN je za znižanje cene tečaja in s tem pridobitev dovolj velikega števila 
prijavljenih koristila svoje finančne rezerve.  Naravovarstvena konferenca zaradi premajhnega interesa 
soorganizatorjev ni bila izvedena. Komisija se je v letu 2016 z več različnimi aktivnostmi usmerila v splošno 
ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja gorske narave. 
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 Načelnica KVGN: 
 Irena Mrak  
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POROČILO O DELU VODNIŠKE KOMISIJE PZS V LETU 2016 
 
 

 
Avtor: Jože Kamenšek 
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Avtor: Bojan Pollak 

 

Avtor: Jože Kamenšek 

 

Avtor: Bojan Pollak 
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Avtor: Jože Kamenšek 

 
 

 
Avtor: Jože Kamenšek 

 
Na ustanovnem zboru vodnikov PZS, dne 26. oktobra 2002, je bila ustanovljena Vodniška komisija pri PZS (v 
nadaljevanju VK PZS).  
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VK PZS je strokovni in izvršilni organ vodnikov PZS (v nadaljevanju VPZS) med dvema zboroma predstavnikov 
vodniških odsekov in tudi stalna komisija UO PZS. Mandat VK PZS je štiri leta, razen če zbor predstavnikov vodniških 
odsekov ne določi drugače. Vodi jo načelnik VK, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča njegov namestnik. Člani VK PZS 
so načelnik in šest članov, ki se volijo na zboru vodnikov. 
Osnovne naloge VK PZS so, da: 

• zagotavlja organizacijske, vsebinske in materialne pogoje za delovanje in razvoj vodništva kot oblike 
planinske dejavnosti; 

• skrbi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu na področju vodništva v planinstvu;  

• skrbi za povezovanje dejavnosti vodništva s komisijami znotraj PZS, s sorodnimi, strokovnimi in 
raziskovalnimi  organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini; 

• skrbi za usklajenost programskih nalog s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih planincev, sklepi 
Skupščine PZS in UO PZS; 

• razvija prostovoljno delo v PZS in predstavlja ter uveljavlja vodništvo PZS; 

• izvršuje sklepe zbora predstavnikov vodniških odsekov;  

• pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za zbore predstavnikov vodniških odsekov;  

• imenuje in razrešuje člane stalnih in začasnih podkomisij VK  ter drugih delovnih teles VK; 

• imenuje in razrešuje predstavnike VPZS v organe in komisije PZS ter v organizacije v Republiki Sloveniji in v 
mednarodne organizacije; 

• potrjuje vodstva usposabljanj; 

• pripravlja vsebinske in finančne načrte ter poročila o delu in finančna poročila za UO PZS; 

• izvaja finančni načrt VK; 

• s programi oziroma usposabljanji sodeluje pri razpisih za sofinanciranje, ki jih razpisujejo vladne in nevladne 
organizacije v Republiki Sloveniji in drugod; 

• sprejema programe usposabljanj in jih daje v potrditev OUP; 

• sprejema in potrjuje pravilnike, akte, obrazce in podobno za učinkovito delo; 

• sprejema usmeritve za delo vodnikov v PZS; 

• podeljuje priznanja VK in daje predloge za priznanja PZS; 

• potrjuje delovne programe stalnih in začasnih podkomisij VK ter drugih delovnih teles VK; 

• sprejema koledar usposabljanj VK; 

• pripravlja predloge standardov in normativov za povračilo stroškov ter nadomestil, potrjuje vsebino stroškov 
in določa njihove upravičence; 

• potrjuje kriterije za uvrstitev inštruktorjev in predavateljev na seznam, iz katerega lahko izvajalci oziroma 
organizatorji usposabljanj VPZS izberejo predavatelje posameznih tem; 

• potrjuje nakup in izdelavo literature in drugih medijev s tematiko usposabljanj VPZS;  

• vodi register vodniških odborov po MDO; 

• vodi register vodniških odsekov PD; 

• sodeluje pri pripravi predloga opisa del in nalog strokovnega sodelavca VK; 

• za generalnega sekretarja PZS pripravlja oceno strokovnega sodelavca VK v koledarskem letu; 

• sodeluje pri delu OUP ter ostalih organov PZS in organizacij s področja usposabljanja VPZS; 

• odloča o strokovnih zadevah vodništva in v primeru pritožb VPZS na sklepe Strokovnega odbora za 
usposabljanje VK (SOU VK) ter Strokovnega odbora za kategorizacijo in registracijo VK (SOKR VK); 

• opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti VPZS v skladu s sklepi zbora predstavnikov vodniških 
odsekov ter sklepi UO PZS. 

 
 
Delovanje komisije v letu 2016 
 

Komisija  

V skladu z nalogami, ki jih določa Pravilnik o organiziranosti VPZS, je Vodniška komisija tudi letos večino časa 
namenila aktivnostim za načrtovanje in izvajanje načrtovanih usposabljanj za VPZS. IO VK je v tem obdobju imel 2 
redni in 5 korespondenčnih sej ter 1 sejo VK. Veliko tekočih nalog pa smo reševali in obravnavali sproti preko 
elektronske pošte ob sodelovanju članov IO VK in strokovne službe PZS.  
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V mesecu decembru smo potrdili predlagani načrt tečajev za VPZS in licenčnih usposabljanj. Z namenom enotnega 
izvajanja predpisanih programov je bil v mesecu januarju sestanek z vodji akcij. Žal ugotavljamo, da nekatera 
usposabljanja niso bila v celoti izvedena v skladu z učnimi načrti, zato bo v prihodnje potrebno še več pozornosti 
nameniti izbiri vodij akcij. V ta namen je bil v septembru sklican sestanek vodij akcij ob zaključku izvedenih 
usposabljanj. Žal je tudi v letu 2016 odpadlo nekaj izobraževalnih akcij: deljeni tečaj za kategorijo A, en tečaj za 
kategorijo B in D ter tečaji za kategorije G, E in H. Odpadla so tudi tri kopna licenčna usposabljanja.  
O vzrokih za manjše število prijavljenih kandidatov na izobraževanja smo že nekajkrat razpravljali, tudi na vodniškem 
zboru. Menimo, da edini razlog za to ni v zvišanju cen za posamezne akcije, do katerega je prišlo zaradi prenehanja 
sofinanciranja s strani ESS, ampak tudi v tem, da je vedno težje najti posameznike, ki bi bili pripravljeni prevzeti 
odgovornost, ki jo s seboj prinaša vodniško delo.  
V ta namen je bila v okviru PZS opravljena tudi anketa o aktivnosti prostovoljnih vodnikov PZS. Iz ankete je razvidno, 
da imajo vodniki, vodniški odseki PD in Vodniška komisija določene težave in probleme. Na prvi pogled so te težave 
pereče, pa vendar poglobljena presoja in pregled problematike skozi daljši čas pokaže, da temu ni tako. Med razlogi 
za neaktivnost VPZS je 8,6 % anketirancev navedlo previsoke stroške izobraževalnih programov, 8 % nestrinjanje s 
programi usposabljanj in 3,7 % preveč birokracije.  
Člani VK in inštruktorji smo na podlagi dogovora med PZS in Slovensko policijo sodelovali na preventivni akciji, katere 
namen je bil preveriti ustreznost opremljenosti obiskovalcev gora in psihofizične pripravljenosti ter stanje s področja 
javnega reda in miru na kočah. Akcija je bila organizirana v mesecu avgustu v več terminih in na različnih lokacijah.   
Prav tako so člani VK in vodniki na podlagi dogovora med PZS in Slovensko vojsko sodelovali pri izvedbi dveh 
planinskih taborov, ki jih je na Rudnem polju izvajala Slovenska vojska za otroke svojih uslužbencev. Zagotovili smo 
jim strokovno pomoč pri izvedbi njihovih pohodniških aktivnosti, ob tem pa tudi predstavili delovanje PZS, kako se 
pravilno pripravimo na izlet in jih seznanili z osnovnimi elementi varne hoje v gore. 
Člani VK smo pomagali tudi hrvaški planinski zvezi pri pripravi izbora dvodnevnih izletov v naše gore, ki bi bili 
primerni za njihove člane. 
Sodelovali smo na vseh posvetih načelnikov komisij z vodstvom PZS, po potrebi tudi na sejah upravnega odbora, če 
se je razpravljalo o vodniški problematiki. Predstavniki VK smo se udeležili tudi nekaterih srečanj in zborov vodnikov 
v MDO.  
Žal smo ponovno obravnavali kar nekaj pritožb planinskih društev in vodnikov na delo in odnos nekaterih vodnikov in 
njihove odgovornosti. Kot vam je znano, smo v ta namen pripravili dopolnjen predlog Disciplinskega pravilnika, pri 
čemer smo upoštevali pripombe Pravne komisije PZS in večino pripomb iz javne razprave. Ker je ta tematika na 
dnevnem redu pod posebno točko, kaj več o tem takrat, ko bo obravnavana. 
Kot jara kača se že več let vleče priprava oz. prenova testov, ki jih uporabljamo na naših tečajih. Tako smo skoraj 
končali s testi za kategorijo A, kakor tudi za kategorijo D. Žal se v to vključuje premajhno število strokovnih kadrov, 
zato je prenova tako dolgotrajna.  
V mesecu oktobru je bilo v Kamniški Bistrici usklajevanje IPV, na katerem smo že obdelali teme za prihodnji triletni 
ciklus izpopolnjevanj za VPZS. Pripravili smo tudi plan tečajev, ki ostaja nespremenjen glede na letošnje leto. Plan 
licenčnih usposabljanj pa smo malo prilagodili potrebam MDO-jev. 
Kar nekaj skrbi nam je v letu 2016 povzročil tudi predlog novega Zakon o športu, ki je planinski dejavnosti precej 
nenaklonjen. Z aktivnim sodelovanjem predstavnikov PZS nam je uspelo naše izobraževalne programe ohraniti v 
sistemu, zato upamo, da ob sprejetju zakona ne bo večjih težav. 
Seveda pa nam težave povzroča izpad sredstev EES, ki jih ni več na razpolago, posledično pa so stroški akcij, ki 
bremenijo PD, višji kot so bili v preteklih letih. Zato ponovno apeliram na društva, da skušajo finančna sredstva za 
izobraževanja pridobiti iz občinskih sredstev, namenjenih za športne dejavnosti.  
Veliko je bilo tudi sodelovanja s strokovno službo, saj je strokovna sodelavka vezni člen med vodniki, društvi in PZS 
na eni strani ter člani Vodniške komisije na drugi strani. Večino odprtih vprašanj smo reševali z neposredno 
komunikacijo ali preko elektronske pošte. Strokovni sodelavki bi se zahvalil za odzivnost v primeru zapletov in seveda 
za uspešno reševanje morebitnih težav. 
 
Ob koncu bi se zahvalil vsem vodnikom, ki kot prostovoljci opravijo ogromno število ur vodenja, ki je na visoki 
strokovni ravni in predvsem varno. Vsi skupaj in vsak zase se moramo truditi, da bomo nekatere pomanjkljivosti, ki se 
pojavljajo, odpravili v čim večji meri. Prav tako bi se zahvalil vsem inštruktorjem in predavateljem, ki prav tako kot 
prostovoljci sodelujejo pri izvedbi naših akcij. Brez skupnega sodelovanja vseh, vsega, o čemer sem poročal, ne bi 
mogli izvesti.   
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Strokovni odbor za usposabljanje (SOU) je koncem leta 2015 zaradi odstopa prejšnjega vodje dobil novega. Kljub 
zamenjavi v sredini mandata se je redno delo odvijalo nemoteno naprej. Tudi potek letošnjih izobraževanj VK ima 
svoje posebnosti, velik del pa je potekal po predvidenem programu.  
 
Kljub izpadu evropskih sredstev je bila udeležba na strnjenih tečajih kategorije A presenetljivo visoka, v nasprotju s 
premalo prijav za deljeni tečaj A. Za višje kategorije pa smo zaradi premalo prijav morali odpovedati nekaj tečajev – 
po eno izmeno tečajev B in D, oba turno smučarska tečaja (G in H) ter tečaj E za zahtevne snežne ture. Premalo prijav 
in posledično neizvedba tečaja je lahko po letu ali dveh že ovira za tiste, ki si želijo napredka in ki se vsakoletno 
prijavljajo.   
 
 Za tečaj D (lahke snežne ture) smo bili zaradi neobičajnih in neustreznih snežnih razmer prisiljeni iskati nove lokacije 
(Okrešelj). Nujna zamenjava lokacije zahteva široko in hitro prilagoditev tečaja na nove terenske danosti (izvedba 
praktične orientacije, bivakiranja …) Obratno pa smo letos odkrivali odlične pogoje za delo in nastanitev pri snežnih 
izpopolnjevanjih na Vršiču. Čeprav je za turno smučarske kategorije na izpopolnjevanjih obvezna udeležba s smučmi, 
smo za vse kategorije imeli dobre terenske pogoje.  
 
Na letošnjih tečajih smo uporabili kar velik del posodobljenih ali na novo napisanih  testnih pol, ki so bile prejšnja leta 
deležne več kritik tečajnikov. Novi so testi za prvo pomoč, orientacijo, vremenoslovje, radijske zveze, zgodovino, 
reševanje v gorah, bivakiranje … Do novega izobraževalnega leta bo, kjer je potrebno,  popravljen še preostanek. 
 
V letošnjem avgustu je bila izvedena  analiza ocenjevalnih (evalvacijskih) anket na tečajih in izpopolnjevanjih, kjer 
udeleženci ocenijo vsebino dela in delo inštruktorjev. Analiza člana SOU, Draga Metljaka ni pokazala občutljivejših 
razlik v ocenah akcij in inštruktorjev. Najpomembnejše je  spoznanje, da same ankete najbrž ne odgovarjajo več na 
vprašanja, ki nas zanimajo sedaj. Planiramo izdelavo novih anket. 
 
Razen dveh nezgod na enem tečaju ni bilo nesreč ali poškodb med udeleženci. Njihove ocene  v zaključnih anketah so 
spodbudne in pohvalne. Marsikateri njihov predlog nam nalaga razmislek in tudi morebitne spremembe ali popravke 
v izvedbi akcij. Nekaj konkretnih predlogov s strani inštruktorjev pa smo zbrali na septembrskem sestanku Analiza 
akcij. Nekaj predlogov s sestanka: menjava lokacije izpopolnjevanja, izvedba bivaka na tečajih izven območja TNP, 
apel na inštruktorje na tečaju, da vsi sodelujejo pri vseh praktičnih vajah. Opažen je kakovosten premik v delu 
inštruktorjev glede njihove strokovnosti in odnosa do udeležencev. Vsak dober inštruktor naj ima strokovne in 
didaktične odlike, poleg tega pa primeren odnos do tečajnikov. 
 
Tradicionalno tretjo soboto v oktobru, rezervirano  za usklajevanje IPV, nam je letos »prekril« licenčni seminar za 
alpinistične inštruktorje (AI). Zato je bila udeležba 15. oktobra v Kamniški Bistrici malo okrnjena (32 udeležencev). 
Obravnavalo se je gradiva za izpopolnjevanja za leta 2018-2020. Med avtorji gradiv sta tudi dva člana SOU. Ob 
upoštevanju umestnih pripomb, ki jih prejmejo avtorji gradiv, se bo delo pravočasno zaključilo. Med pripombami je 
tudi predlog, da naj bi se v prihodnje, kot osnova, bolj uporabljala gradiva, ki so vključena v Vodniški učbenik ali 
učbenik Planinska šola, novosti pa se prikaže na izpopolnjevanjih.   
 
Ena glavnih nalog SOU je bila izdelava plana izobraževalnih akcij za naslednje leto in izbira vodij teh akcij. Plan tečajev 
in izpopolnjevanj za leto 2017 je narejen, v teku je izbira vodij, ki so se prijavili na akcije. Poročilo zaključuje številčni 
pregled udeležencev izobraževalnih akcij, za katerega se, poleg ostalega, zahvaljujemo strokovni sodelavki PZS. 
 

Preglednica udeležbe na akcijah 

Število udeležencev na tečajih: 

1. Tečaj A, 1. izmena   30 

2. Tečaj A, 2. Izmena   29 

3. Tečaj B     25 

4. Tečaj C       8 

5.           Tečaj D     19 

   Skupaj              111 
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Število udeležencev na izpopolnjevanjih: 

1. snežne razmere    214 

2. kopne razmere    456 

   Skupaj   670 

 

Število udeležencev na usklajevanju IPV 

1. Snežne in kopne razmere   32 

 
Vsem inštruktorjem in predavateljem hvala za vaše delo in vloženi trud pri prenašanju znanja in izkušenj na tečajnike.  
 

Strokovni odbor za kategorizacijo in registracijo 

SOKR je vse svoje delo opravil po e-pošti. Glavne vsebine njegovega dela so bile: reševanje vlog, zahtevkov, 

predlogov v zvezi s priznavanjem in potrjevanjem kategorij posameznim vodnikom, potrjevanje vodniških kategorij, 

redno, izredno registriranih in naknadnih registracij, naknadnih kategorizacij in podaljševanj pripravništva. Posodobil 

je "Definicije težavnosti tur v kopnem in snegu ter primeri tur" in se opredelil do raznih tekočih zadev. Žal je SOKR v 

septembru 2015 izgubil svojega člana Pavla Jerebica. Namesto njega je bil od IO VK v novembru 2015 imenovan 

Mitja Plohl. 

 

Zbor predstavnikov vodniških odsekov 

Zbor predstavnikov vodniških odsekov je bil v soboto, 26. novembra 2016, na Igu. Od skupno 168 glasov je bilo 
prisotnih 66 delegatov ali 39,29 %.  

Na zboru so bila podana poročila o delu VK PZS in obeh strokovnih odborov v letu 2016. Predstavljen in potrjen je bil 
program dela in finančni načrt VK PZS za leto 2017 ter okvirni plan dela za leto 2018. 
Na zboru je bil potrjen Poslovnik Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD, Disciplinski pravilnik VPZS in 
sprememba Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS. Imenovani so bili tudi trije člani Častnega razsodišča VPZS. 
Podeljenih je bilo tudi 16 priznanj »častni vodnik«. 
 
  

• PREGLEDNICA izvedenih tečajev za VPZS v letu 2016 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo/ 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Tečaj VPZS A 
1. izmena 

14. 5. - 30.7., 
Zelenica, PUS 
Bavšica, 
Kalška gora 

30/30 
 

vodja: Judita Mihev, IPV 
teh. vodja: Aleksander 
Kelnerič, IPV 
 

Janko Mihev, IPV; Ivan 
Šturm,  
AI, IGRS; Jože Kamenšek, 

IPV; Katja Črešnik Rac, VPZS, 

IGRS; Jure Kovač Mynt 

Kovač, zdravnik, pripravnik 

GRS; Borut Peršolja, IPV 

Tečaj VPZS A 
2. izmena 

28. 5. – 6.8.,  
Zelenica, PUS 
Bavšica; 
Kamniška 
Bistrica 

29/29 vodja: Franc Gričar, IPV 
teh. vodja: Franc 
Kemperle, AI, GRS; 
 

Mijo Kovačevič, IPV; Izabel 
Vadnal, IPV; Jože Rožič, IPV, 
GRS; Mateja Komac, IPV;  
Damjan Omerzu, IPV; Ana 
Bokan, zdravnica 

Tečaj VPZS B 
 

12. 5.-29. 5., 
Valvasorjev 

25/25 vodja: Boris Madon, IPV 
teh. vodja: Klemen 

Bojan Pollak, AI, VPZS, GV, 
IGRS; Franc Kemperle, AI, 
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dom pod 
Stolom, Vršič 

Volontar GRS, VPZS; Jože Rožič, IPV, 
GRS; Primož Štamcar, IPV; 
Lili Jazbec, VPZS 

Tečaj VPZS C 
 

9. 9. – 2. 10.  
Koča na 

Klemenči 
jami, Železna 

Kapla 

8/8 vodja: Tone Golnar, IPV Aleksander Kelnerič, IPV; 
Jože Kamenšek, IPV 

Tečaj VPZS D 
 

11. 2.- 6. 3., 
Okrešelj, 
Valvasorjev 
dom pod 
Stolom 

19/19 vodja: Franc Gričar, IPV 
teh. vodja: Franc 
Kemperle, AI, GRS; 
 

Ava Baloh, IPV; Izabel 
Vadnal, IPV; Jure Brečko, IPV; 
Petra Jeras, zdravnica; Judita 
Mihev, IPV 

 
 

• PREGLEDNICA izvedenih izpopolnjevanj za VPZS v letu 2016 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Snežno 
izpopolnjevanje  
2 skupini 

4. - 6. 3., 
Koča v 
Grohotu pod 
Raduho 

28/28 
28/28 

vodja: Peter Pasar, IPV 
 

Mateja Grat, zdravnica, VPZS; 
Janko Mihev, IPV; Ivan Šturm, 
AI, IGRS; Mijo Kovačevič, IPV; 
Jože Kamenšek, IPV; Matej 
Planko, IPV 

Snežno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

5. – 7. 2 . 
Erjavčeva 
koča na 
Vršiču 

25/25 
19/19 

vodja: Franc Gričar, IPV Bojan Pollak, VPZS, AI, GV, 

GRS; Matej Ogorevc, IPV; Jure 

Brečko, IPV; Franc Kemperle, 

AI, VPZS; Mateja Grat, VPZS, 

zdravnica 

Snežno 
izpopolnjevanje 
2 skupini  

19. - 21. 2., 
Erjavčeva 
koča na 
Vršiču 

30/30 
28/28 
 

vodja: Boris Madon, 
IPV 
 

Bojan Pollak, VPZS, AI, GV, 
IGRS; 
Klemen Volontar, AI, VPZS, 
IGRS; GRS; Primož Štamcar, 
IPV;  
Franc Kemperle, AI, GRS; 
Gorazd Bregant, zdravnik;  

Snežno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

13. - 15. 3., 
Koča v 
Grohotu pod 
Raduho 

28/28 
28/28 

vodja: Jaka Kotnik, IPV Aleksander Kelnerič, IPV; 
Franc Kadiš, IPV;  
Rudi Ambrož, IPV; 
Andreja Voler, zdravnica, GRS 

Kopno 
izpopolnjevanje 
 

1. – 2. 4. 
Dom pod 
Storžičem 

24/24 
 

vodja: Marinka Koželj 
Stepic, IPV 

Bojan Pollak, GV, Ai, IGRS; Alojz 

Jerman, AI 

Bojan Pollak, AI, IGRS, GV;  

Jože Rožič, IPV, AI, GRS 

Drago Metljak, AI; Petra Jeras, 

zdravnica  

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

8. - 10. 4., 
Valvasorjev 
dom pod 
Stolom 

26/26 
28/28 
 

vodja: Boris Madon, 
IPV 

Jože Rožič, IPV; 
Klemen Volontar, VPZS, AI, 

IGRS, Bojan Pollak, AI, IGRS, 

GV; Franc Kemperle, AI, GRS, 
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 VPZS; 

 Gorazd Bregant, zdravnik 

Kopno 
izpopolnjevanje 

15. – 16. 4. 
Vojkova koča 
na Nanosu 

24/24 Vodja: Franc Kemperle, 
AI, GRS 

Franc Gričar, IPV; Izabel 

Vadnal, IPV; Jure Brečko, IPV; 

Ava Baloh, IPV; Matej Grat, 

zdravnica 

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini  

6. - 8. 5. 
Koča pri 
Jelenovem 
studencu 

25/25 
26/26 

vodja: Janko Mihev, 
IPV 

Judita Mihev, IPV; Aleksander 

Kelnerič, IPV, AI; Ivan Šturm, 

VPZS, AI, IGRS; Jože Kamenšek, 

IPV; Franci Kokalj, zdravnik 

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

6. - 8. 5. 
Koča na 
Naravskih 
ledinah 
 

26/26 
22/22 

vodja: Franc Kadiš, IPV 
 

Rudi Ambrož, IPV; Katarina 
Kadiš, IPV; Peter Vrčkovnik, 
IPVp;  
Andrej Voler, zdravnica, GRS 

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

13. - 15. 5. 
Dom na Boču 
 

31/31 
27/27 
 

vodja: Jože Bobovnik, 
IPV – 1. skupina 
Mitja Plohl, IPV – 2. 
skupina 
 

Janez Vertič, IPV; Ivan Eder, 
IPV; Miran Tarkuš, IPV, GRS; 
Katja Kokol, VPZS, univ. dipl. 
psihologinja;   
Goran Buser, zdravnik 

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

22. - 24. 4. 
Dom na Boču 

24/24 
19/19 

vodja: Peter Pasar, IPV Anton Golnar, VPZS,  AI; Mijo 
Kovačevič, IPV; Janko Mihev, 
IPV; Ivan Šturm, VPZS, AI, GRS; 
Mateja Grat, zdravnica, VPZS;  

Kopno 
izpopolnjevanje 
 

20. – 21. 5. 
Dom pod 
Reško 
planino 

30/30 
 

vodja: Franc Gričar, IPV Ava Baloh, IPV; Matej Ogorevc, 
IPV; Matej Planko, IPV; Anton 
Golnar, VPZS, AI; Jure Brečko, 
IPV;  Franc Kemperle, AI, VPZS; 
Monika Korenč, zdravnica  

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

27. – 29. 5.  
Dom na Boču 

23/23 
18/18 

Vodja: Ivan Eder, IPV – 
1. Skupina, 
Janez Vertič, IPV – 2. 
skupina 

Mitja Plohl, IPV, AI; Janez 
Vertič, IPV; Miran Tarkuš, IPV, 
GRS; Katja Kokol, VPZS, univ. 
dipl. psihologinja;   
Goran Buser, zdravnik 

Kopno 
izpopolnjevanje 

27. – 28. 5.  
Vojkova koča 
na Nanosu 

25/25 Vodja: Franc Kemperle, 
AI, GRS 

Boris Madon, IPV;  
Klemen Volontar, VPZS, AI, 
IGRS;  
Iztok Bokavšek, IPV, AI; Drago 
Metljak, IPV, AI; Petra Jeras, 
zdravnica 

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

30. 9. - 2. 10. 
PUS Bavšica 
 

32/32 
26/26 
 

Vodja: Franc Kadiš, IPV 
 
 

Aleksander Kelnerič, IPV, AI; 
Rudi Ambrož, IPV; Katarina 
Kadiš, IPV; Aljaž Šemrov, 
zdravstveni delavec 

 

Usposabljanja VPZS so potekala v glavnem po planu in so bila izvedena v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. 
Zahvala za uspešno izvedbo vseh usposabljanj gre predvsem vsem inštruktorjem in predavateljem, ki so 
sodelovali na akcijah, še zlasti pa vodjem, ki so prevzeli tudi velik del administrativnega in organizacijskega dela.  

 
 

         načelnik VK PZS 
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Franc Gričar 
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POROČILO ODBORA ZA USPOSABLJNJE IN PREVENTIVO PZS ZA LETO 2016 
 
 

- Bo poslano naknadno -
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POROČILO ODBORA ZA ČLANSTVO PZS ZA LETO 2016 
 
Odbor za članstvo PZS skrbi za vprašanja v zvezi s članstvom posameznikov v planinski organizaciji, za zavarovanje 
članov in druge ugodnosti članstva. V okviru pododbora za priznanja rešuje vprašanja glede podeljevanja priznanj 
PZS in obravnava predloge za podelitev najvišjih priznanj PZS. 
 

 
Sestava in dejavnost Odbora za članstvo v letu 2016 

Organ vodja in namestnik člani seje 

Odbor za članstvo Tone Jesenko (PD 
Brežice) 

Aldo Zubin (OPD Koper), 
Slavica Tovšak (PD Jakob 
Aljaž MB), Irena Pečavar 
Čarman (PD Integral 
Ljubljana), Bojan Brezovar 
(PD Polet Šentrupert), 
Uroš Kuzman (PD 
Velenje) 

6. seja (15. 6.),  
7. seja (26. 10.) 
 

Pododbor za 
priznanja  

Irena Pečavar Čarman 
(PD Integral Ljubljana) 

Bojan Gorjup (PD 
Trbovlje) in Katarina 
Filipič (PD Cerkno) 

3. seja (13. 10.) 

 
 

Odbor za članstvo se srečuje z zahtevno nalogo usklajevanja interesov društev in posameznikov v celotni planinski 
organizaciji. Pri tem je sledil želji vzpostavitvi takšnega sistema članarine, ki bi ustrezal kar največjemu številu društev 
in posameznikov in bi zajemal vse njihove potrebe in pričakovanja. Zaradi velikosti organizacije in številčnosti 
članstva je to zelo zahtevna naloga. 
 

Tone Jesenko, 
vodja Odbora za članstvo PZS 
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POROČILO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE PZS ZA LETO 2016 
 

Odbor za pravne zadeve je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih 
aktov in se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno 
službo PZS. 
Odbor za pravne zadeve je deloval predvsem korespondenčno. Po potrebi se je vključeval v pripravo pravilnikov in 
podajal mnenja ter pojasnila na prošnjo društev, članov organov oz. vodstva PZS. 
 
Odbor je v letu 2016 sodeloval pri pripravi volitev Volilne komisije PZS. 
 
Sestava: 

Organ vodja in namestnik člani seje 

Odbor za pravne 
zadeve 

Borut Vukovič (PD Litija) Darko Bukovinski (PD 
Brežice), Jože Melanšek 
(PD Velenje) 

/ 

 
 
Aktivnosti v letu 2016 so bile izpeljane v skladu z načrtom, glede na naravo dela odbora pa se aktivnosti odbora 
prilagajajo potrebam in drugim aktivnostim znotraj PZS. 
 

Borut Vukovič, 

vodja Odbora za pravne zadeve 
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POROČILO ODBORA ZA ZALOŽNIŠTVO IN INFORMIRANJE PZS 2016 
 

 
 
 

Odbor za založništvo in informiranje (OZI) je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na 
področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove. 
 
Planinska založba PZS izdaja planinske karte, planinske vodnike, strokovno literaturo, plezalne vodnike, leposlovje ter 
druge edicije, ki so namenjene planinskim društvom, posameznikom, knjigarnam …  
 

organ vodja in namestnik člani seje 

OZI Slavica Tovšak (PD 
Jakoba Aljaža) 

Jože Rovan (PD Ljubljana - Matica), Brigita 
Čeh (PD Ljutomer), Milena Jesenko (PD 
Brežice), Žarko Rovšček (PD Tolmin), 
Gorazd Gorišek  (PD Rovte), Dušan 
Petrovič (PD Domžale), Jelena Justin (PD 
Lj.-Matica) 
Mojca Stritar Kučuk, urednica PZ 
Mateja Gruden, urednica PZ (od 
15.4.2016 naprej) 
Andrej Stritar, urednik kartografije 
 

8. seja 
(11.4.), 7. 
dopisna seja 
(13.6.), 8. 
dopisna seja 
(24.8.), 9. 
seja (22.9.), 
9. dopisna 
seja (13.10.), 
10. dopisna 
seja (23.12.) 

 
 
Izvedeni projekti: 

Naziv projekta Avtor/urednik Izid 

NOVO:   

Planinske karte:   

Triglav 1 : 25 000 po RN  10.3.2016 

Stol 1 : 25 000 po RN  9.6.2016 

Jalovec in Mangart 1 : 25 000 po RN  13.10.2016 

TNP, plast. izdaja, pontais  8.8.2016 

Vodniki in ostala literatura:   

Vodnik Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras Milan Vinčec 11.11.2016 

Ljudje v gorah Dušan Škodič 29.9.2016 

Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  8.11.2016 

Spomin s planin, igra  22.12.2016 

PONATISI (z dopolnitvami) in OSTALO:   

Vodnik Razširjena Slov. pl. pot, ponatis Gorazd Gorišek 11.11.2016 

Planinska šola – učbenik, ponatis z dopolnitvami skupina avtorjev 2.8.2016 

Dnevnik s slovenske planinske poti  5.9.2016 

Vpisna knjiga za vrhove  11.2.2016 
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POROČILO O DELU RAZISKOVALNE SKUPINE PZS ZA LETO 2016 
 

 

- Bo poslano naknadno -
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POROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA V LETU 2016 
 

Planinski vestnik v letu 2016, 121. leto izhajanja, 116. letnik 

 

Planinski vestnik (PV) je najstarejša slovenska revija, ki še izhaja. Prva 

številka revije je izšla februarja 1895. PV je bil v vseh obdobjih ogledalo dela 

planinske organizacije, gorniške kulture, odraz splošnih razmer in duševnega 

doživljanja gora Slovencev.  

Planinski vestnik udejanja poslanstvo planinske organizacije: planinstvo kot 

način življenja. Bralca informira o planinstvu, alpinizmu, športnem lednem 

plezanju ter tekmovanju, ki poteka v okviru PZS in vseh oblikah dejavnosti v 

gorah doma in v tujini ter poučuje, kulturno bogati in informira o dejavnostih 

Planinske zveze Slovenije, o pomembnejših aktivnostih planinskih društev 

ter sorodnih organizacij. Na ta način spodbuja bralce k aktivnemu 

udejstvovanju v naravi, članstvu v planinski organizaciji in prostovoljnemu 

delu na področju planinstva. Planinski vestnik ohranja vrednote, ki jih je gojil 

skozi več kot stoletno zgodovino in jih bo tudi v prihodnje.  

Uredniški odbor Planinskega vestnika je v letu 2016 deloval v sestavi: Vladimir Habjan – odgovorni urednik, Emil 

Pevec – tehnični urednik, Mateja Pate, Marta Krejan Čokl, Irena Mušič Habjan, Dušan Škodič, Tina Leskošek, Mire 

Steinbuch, Zdenka Mihelič – člani in zunanji sodelavec Peter Šilak.  

Ciljno občinstvo revije so člani planinskih društev oziroma vsi, ki želijo občasno preživeti del prostega časa v naravi 

ter obenem prebirati zanimivo revijo. PV je torej revija, ki je namenjena vsem ljubiteljem gorskega sveta in narave, 

obenem pa tudi tekoči informator bogate dejavnosti Planinske zveze Slovenije – posredno seveda želimo s pestro 

vsebino pripomoči k promociji planinstva in čim večjemu članstvu PZS. Veliko vlogo posvečamo tudi planinski kulturi, 

ki je po našem mnenju v primerjavi s športom in rekreacijo podcenjena.  

V letu 2016 je izšlo 6 številk na 72 straneh, (plus platnice), julijska številka na 96, štiri zadnje številke pa na 80 

straneh. Format revije je od leta 2010 malce manjši od velikosti A4. Večji format pomeni večjo možnost bolj 

raznovrstnega oblikovanja, obenem pa tudi rubriko v sredici – Z nami na pot, kjer s priročnimi opisi, ki jih je možno 

iztrgati oz. izrezati, na izlete doma in v bližnji tujini vabimo najširše množice. Precej vsebin je bilo strokovnih in 

izobraževalnih, s čimer želimo prispevati k varnejšemu obiskovanju gora in posledično povečati varnost v gorah. 

Želimo si jih še več, vendar avtorjev ni ravno veliko na razpolago.  

V letu 2016 smo objavili 305 člankov in 245 vesti, za objavo pa zavrnili 3 članke in 8 vesti.  
 
Današnji PV ni več odvisen le od naključnih prispevkov, ki jih pošiljajo avtorji, pač pa vsebino premišljeno določamo 
in načrtujemo vnaprej npr.: temo meseca, rubriko Z nami na pot, intervjuje, prispevke o zgodovini, reportaže z 
informacijami, koristne informacije za planinska društva, njihove člane in ostale bralce idr. Uveljavljene avtorje, 
posebno mlade, pogosto vabimo, da nam pošiljajo svoje prispevke, v ta namen pa občasno razpisujemo tudi literarne 
natečaje. Uredništvo skrbi za pestro izbiro novinarsko raznovrstnih, kvalitetnih, strokovnih, aktualnih, vzgojnih, 
zgodovinskih in literarno dovršenih prispevkov (reportaže, intervjuji, kratke zgodbe, kolumne idr.).  
 
V enajstih številkah letnika 2015 smo objavili 11 tem meseca. V tej rubriki smo se lotevali raznovrstnih gorniških tem, 

od dejavnosti Planinske zveze (planinske skupine v OŠ, udobje v planinskih kočah), prek zgodovine (120 let triglavskih 

gradenj, stoletnica snežnega plazu pod Vršičem), vzgoje in varovanja gorske narave (z motornim vozilom v hribe, 

higiena v gorah, nevarnosti v gorah, planinska vodniška literatura, prehrana v gorah) do splošnih tem (rudarjenje v 
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gorah, festivali gorniškega filma), pri čemer smo praktično vsako temo meseca obravnavali tudi skozi prizmo 

dejavnosti PZS.  

Skozi vse leto smo dokaj podrobno objavljali članke, novice in informacije o dogajanjih v planinstvu, od 

organizacijskih (o članarini, skupščina PZS, državno tekmovanje Mladina in gore, Dan planinskih doživetij, beremo 

Planinski vestnik, 120-letnica PV, SPM, pogovor z Romanom Ponebškom, Gregorjem Rupnikom, Nacetom 

Breitenbergerjem, Andrejem Brvarjem, davčne blagajne, 60 let MK PZS, Slovenska turnokolesarska pot, delo z 

mladimi, tekmovanje v orientaciji, 50 let MDO PD Ljubljane), društvenih in gospodarskih (dom na Smrekovcu, 

Pogačnikov dom, naj planinska koča, v gore pozimi) do športnih (predstavitev KA PZS), odpravarskih (Cerro San 

Lorenzo, obletnica vzpona na Makalu, Kokšaal Too, Rolwaling, Gašerbrum 4 idr.) in drugih. Od predstavitev komisij in 

odborov nam manjka le še vodniška komisija. Objavili smo dva testa opreme: test čelad in planinskih čevljev. Začeli 

smo z novo občasno rubriko oz. vsebinami za najmlajše (Planinčkov kotiček).  

V mnogih rubrikah in člankih smo objavljali vrsto predlogov na izlete in ture, opise alpinističnih vzponov, prispevke o 

varstvu naravne in kulturne dediščine v gorskem svetu, leposlovne članke, recenzije planinskih publikacij, trekinge, 

turne smuke itd. Vodniških prilog v letu 2016 zaradi varčevanja nismo izdali. Vrsta prispevkov je obravnavala 

področja vzgoje in izobraževanja ter opreme (priprava na turo, varno v gore, testi opreme, GRS, uporaba 

defibrilatorja, zastoj srca, ferate idr.). Posebna zvrst pisanja, ki jo skušamo gojiti, so komentatorski članki (kolumne), s 

čimer želimo odpirati določene teme oz. bralce spodbuditi k razmišljanju.  

V novičarskem delu revije redno objavljamo domače alpinistične novice in iz tujine, športnoplezalne vesti, recenzije 

novih publikacij (tudi tiskanih društvenih glasil), vesti iz PZS, PD in SPM ter iz TNP.  

Fotografija je imela v reviji pomembno mesto, za kar imajo zasluge mnogi odlični sodelavci fotografi. Februarja 2017 

bomo na spletni strani objavili letno kazalo letnika 2016.  

V letu 2016 smo člani uredništva obiskali osem MDO PD po vsej Sloveniji, preostale štiri bomo v letu 2017. Sestanki 

so bili zaradi izmenjave informacij koristni za obe strani. Organizirali smo tudi srečanje z uredništvom Hrvatskega 

planinarja in zastavili nekaj skupnih aktivnosti.  

V začetku leta 2012 smo zaključili desetletni projekt skeniranja vseh letnikov revije, ki so dosegljivi na spletni strani 

http://www.planinskivestnik.com/. Stran je obiskana in zelo uporabna, v prihodnje pa je nujna modernizacija 

programske opreme spletnega kazala in spletne strani.  

Število naročnikov revije po letih je naslednje:  

Leto Naročniki Prosta prodaja 

2014 5095 5378 

2015 3969 3710 

2016 4044 3537 

2017 3822 / 

 

Med naročniki je bilo v letu 2016 2159 članov PZS (54,4 %). 

Ves čas se trudimo za čim boljšo promocijo revije. Tako vsak izid Vestnika predstavimo v več medijih: na radiu 

Ognjišče, radiu Univox (Kočevje), radiu Kranj, radiu Primorski val in Odmev (Tolmin, Cerkno), predvajanje telopov na 



 

58 
 

kabelski Gorenjski TV ter na več spletnih portalih. Spletna stran PV je potrebna prenove. Aktivni smo tudi na 

Facebook profilu.  

Decembra 2016 je v okviru mednarodne akcije Brati gore pet članov uredništva sodelovalo na okrogli mizi v Idriji in 

članica uredništva je v okviru te akcije predstavila PV na OŠ Fram. Škodič in Habjan pa sta o PV govorila na knjižnem 

sejmu.  

V letu 2016 je odgovorni urednik sodeloval na sejah Odbora za založništvo in informiranje, sodelujemo tudi s 

Planinsko založbo. V letu 2016 smo pripravili programske zasnove za obdobje 2016–2018, ki sta jih potrdila OZI in UO 

PZS, na tej podlagi pa smo pripravili še izvedbeni načrt PV. Nekoliko smo dvignili honorarje za besedila in fotografije, 

sklep je dokaj pozno sprejel OZI, kar je imelo za posledico zaostanek izplačila honorarjev, na kar je prišlo več pritožb. 

Za leto 2017 smo pripravili oblikovno prenovo revije, sklep o tem je prav tako sprejel OZI. V letni anketi med PD je bil 

PV najvišje ocenjen od organov PZS.  

PV se financira iz sredstev naročnin, proste prodaje, subvencij in dotacij ter članarine (25-odstotni popust pri 

naročnini za člane).  

Strokovna služba je imela lani precej težav z naročniki v Navezi.  

Izzivi za leto 2017 so sledeči:  

- ohraniti število strani (80),  
- nadaljnje sofinanciranje PZS (25 %) 
- ohraniti raznovrstnost tem meseca,  
- občasne nove vsebine (kotiček za najmlajše, Mladina in gore – septembra, oktobra in novembra bomo spet 

objavili del tekstov, ki jih bodo tekmovalci morali obvezno obdelati, poljudne teme usposabljanja vodnikov 
PZS), 

- povečanje števila naročnikov in proste prodaje,  
- redno objavljanje na FB-profilu, promocija PV in pridobivanje bralcev/naročnikov, 
- organizacija vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva PV,  
- še boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija, 
- tesna povezava s Planinsko založbo in kartografijo, 
- prenos spletne strani na PZS z boljšo možnostjo urejanja in pestrejšo vsebino, izmenjava informacij, 

podatkov in prispevkov, 
- nadgradnja elektronskega kazala PV, 
- povezava programskih rešitev (uredniška aplikacija, spletno kazalo), 
- prenesti obračun honorarjev na strokovne službe.  
 

Vladimir Habjan, odgovorni urednik 
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POROČILO O DELU MDO PD DOLENJSKE IN BELE KRAJINE V LETU 2016 
 

- Bo poslano naknadno - 
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POROČILO O DELU MDO PD GORENJSKE ZA LETO 2016 
Območja, ki jih pokriva MDO PD Gorenjske so napisana v Pravilih MDO PD Gorenjske. 

Osnovni statistični podatki 

Pregled članstva MDO PD Gorenjske v letu 2016 na dan 31. 12. 2016 

Zap. Ime društva Skupaj Skupaj Indeks 

št.   2014 2015 15/14 

1 Alpski gorniški klub 21 23 109,52 

2 Bled 316 315 99,68 

3 Bohinjska Bistrica 332 286 86,14 

4 Celovec 70 70 100,00 

5 Plezalno društvo CEMPIN 42 41 97,62 

6 Dovje-Mojstrana 486 503 103,50 

7 Gorenja vas 230 257 111,74 

8 Gorje 229 226 98,69 

9 Gorniško športno društvo BRICALP 107 95 88,79 

10 Gozd Martuljk 264 242 91,67 

11 Iskra Kranj 158 164 103,80 

12 Javornik-Koroška Bela 296 285 96,28 

13 Jesenice 430 374 86,98 

14 Jezersko 123 127 103,25 

15 Kranj 1016 1141 112,30 

16 Kranjska Gora 93 111 119,35 

17 Križe 385 403 104,68 

18 Plezalni klub Škofja Loka 64 33 51,56 

19 Preddvor 177 170 96,05 

20 Radovljica 888 866 97,52 

21 Rateče-Planica 18 13 72,22 

22 Sovodenj 129 122 94,57 

23 Srednja vas v Bohinju 388 368 94,85 

24 Škofja Loka 808 862 106,68 

25 ŠPD GRE GOR  0  

26 Tržič 447 428 95,75 

27 Turno smučarski klub OLIMPIK 15 14 93,33 

28 Za Selško dolino Železniki 459 466 101,53 

29 Žiri 165 166 100,61 

30 Žirovnica 446 418 93,72 

MDO skupaj 8.602 8.589 99,85 

Stanje celotne PZS 54.574 55.150 101,06 

 
V MDO PD Gorenjske delujejo še GRS Bohinj, GRS Radovljica in GRS  Kranj. 

Število koč in drugih objektov s katerimi upravljajo planinska društva 

Planinska društva v MDO PD Gorenjske upravljajo z 42 kočami, 3 zavetišči in 8 bivaki. 

 

Skupna dolžina poti s katerimi upravlja PD na območju MDO 
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PD na območju MDO PD Gorenjske upravlja s 1316 km planinskih poti.  

Predsedstvo MDO PD Gorenjske 

Zap.št. Ime in priimek Funkcija Naslov 

1. France Benedik  predsednik PD za Selško dolino Železniki 

2. Jože Stanonik podpredsednik PD Škofja Loka 

3. Mojca Brezovec načelnica Odbora mladinskih odsekov PD Radovljica 

4. Matej Ražen načelnik Odbora vodnikov PD Bled 

5. Janko Šeme  načelnik odbora za planinske poti PD Jesenice 

6. Marica Okršlar načelnica odbora za gospodarstvo PD Gorje 

7. Valentin Rezar načelnik odbora za varstvo gorske narave PD Radovljica 

8. Jože Varl član PD Radovljica 

Aktivnosti  MDO PD Gorenjske v letu  2015 

Meddruštveni odbor PD, ki ga sestavljajo predsedniki PD, se je v letu 2016 sestal  na treh sejah. Meddruštveni odbor 
je obravnaval vso problematiko, ki je bila na dnevnem redu skupščine PZS, kot tudi problematiko, ki jo je obravnaval 
UO PZS. Predsedstvo MDO PD Gorenjske se je sestalo dvakrat, sklicana pa je bila tudi ena dopisna seja, na kateri smo 
potrdili najvišja priznanja PZS. 

28. 06. 2016 je bil v prostorih PD Tolmin sklican sestanek vseh predsednikov obmejnih planinskih društev na katerem 
je bila obravnavana problematika zavarovanja članov PZS, srečanja planincev treh dežel in srečanja obmejnih 
planinskih društev. Predstavljen pa je bil tudi program NVEZA. 

4. 6. 2016 je PD Srednja vas v Bohinju  organiziralo Dan gorenjskih planincev pri Koči na Uskovnici. 

12. 6. 2016 je bilo v Bardu v Posočju srečanje obmejnih planinskih društev. Srečanje je organizirala Planinska družina 
Benečije 

27. 8. 2016 so planinska društva Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Bistrica, Bled in Gorje organizirala spominsko 
slovesnost ob 236-letnici prvega pristopa na vrh Triglava. 

1. in 2. 10. 2016 je bilo 52. srečanja planincev treh dežel. 1. 10. 2016 je bilo srečanje delovne skupine v Aljaževem 
domu v Vratih. 2. 10. 2016 pa je bilo srečanje vseh udeležencev na Rudnem polju. Srečanje se je zaključilo s skupnim 
kosilom v Koči na Uskovnici. Srečanja so se udeležili predstavniki MDO Gorenjske, Koroške, Posočja in Primorsko 
Notranjske.  

Najvišja priznanja PZS so v letu 2016 prejeli: 

spominsko plaketo PZS so prejeli: 

za 65 let Anton Lavtar iz PD Križe, 
za 70 let Sonja Peternel iz PD Dovje-Mojstrana, 
za 70 let Vladimir Ivan Hlade iz PD Radovljica in 
za 80 let Marijana Pančur iz PD Gorje. 

svečano listino PZS so prejeli: 

Franc Lakota iz PD Dovje-Mojstrana, 
Leon Emil Sekne iz PD Iskra Kranj, 
Jožef Marjan Ručigaj iz PD Iskra Kranj in 
Kristl Ogris iz PD Gorje. 

Aktivnosti  odborov v letu 2016  

Odbor mladinskih odsekov 
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V letu 2016 je Mojca Brezovec odstopila s funkcije načelnice odbora mladinskih odsekov. V letu 2016 nam ni uspelo 
dobiti zamenjave. Odseki v večini planinskih društev dobro delajo, saj je v skupini P + O na Gorenjskem vključenih 
1962 članov. 

Odbor vodnikov 

V letu 2016 so bili realizirana izpopolnjevanja in tečaji za gorske vodnike.   

Srečanje gorenjskih vodnikov in mentorjev  

9. srečanje vodnikov in mentorjev MDO Gorenjske 2016 je organiziralo PD Iskra Kranj 

Matej Ražen, načelnik odbora vodnikov 

Odbor za planinske poti 

V začetku planinske sezone smo opravili in očistili nanosov kamenja. Jeklenice smo pregledi in jih po potrebi na novo 
napeli. Poti smo pregledovali tudi v sezoni. 

Dela na posameznih poteh so opisana v poročilih odsekov planinskih društev. Poročila OPP so sestavni del Poročila 
MDO PD Gorenjske za leto 2016. 

Janko Šeme, načelnik odbora za planinske poti 

Odbor za gospodarstvo 

Pred 5. konferenco o planinskem gospodarstvu smo na sestanku razpravljali o problematiki gradnje čistilnih naprav 
pri planinskih kočah. To je problematika, ki je povezana s tipičnostjo vsake koče posebej. Posredovali smo tudi 
pripombe na predlagane cene in popuste GK PZS. 

V mesecu novembru smo imeli sestanek s prevoznikom helikopterskih uslug podjetjem Flycom d. o. o., Moste. Po 
spremenjeni zakonodaji in vedno večjih zahtevah države tudi od upravljavcev v visokogorju, se kaže velik problem 
kadra za delo v teh domovih. 

Marica Okršlar: načelnica odbora za gospodarjenje 

Odbor za varstvo gorske narave 

1. Poročilo o akciji čiščenja rastišča "lepega čeveljca" 

Akcija je bila izvedena skupaj z odsekom VGN PD Tržič. Vodja akcije je bil načelnik odseka Uroš Ribič, ki je na začetku 
razložil potek akcije in njen namen. Očiščeno je bilo okoli 0,5 h rastišča pod srednjo postajo žičnice na Zelenici. Akcije 
se je udeležilo pet VGN in predstavnik Zavoda za varovanje narave iz Kranja. Po končani akciji je sledilo še druženje v 
planinski koči na Zelenici. 

2. Poročilo o tečaju GS 

Prvi del tečaja je bil izveden v začetku junija na Zelenici. Udeležilo se ga je trinajst bodočih GS. Sam program je 
potekal po statutu o GS.  Zavzemal je teoretični del ,kjer sta predavatelja Dušan Klenovšek in Rezar Valentin 
predstavila delo GS v planinskih društvih, zakonu o varovanju zaščitenih  rastlin in živali pri nas v Sloveniji, na koncu 
pa še o temi, kaj je »Okolju prijazna planinska koča«. Slušatelji so bili nad predavanji  navdušeni.  Enako so bili 
navdušeni  tudi nad prijaznostjo oskrbniškega osebja v domu, ki jim gre zahvala, da smo se dobro počutili in da nismo 
odšli v dolino lačni. Prvi del je bil zaključen okoli 17. ure.  Vodja tečaja Rezar Valentin. 

V začetku septembra smo izvedli drugi del tečaja v Dovžanovi soteski pri Tržiču ,kjer smo si pod vodstvom načelnice 
KVGN pri PZS Irene Mrak ogledali sotesko. Vodenje in predavanje je bilo zanimivo za vse tečajnike .  

Tokrat sem se z organizacijo tečaja spopadel prvič, zato je bilo morda narejenih nekaj začetniških napak, ki so bile z 
malo dobre volje dokaj hitro odpravljene. Izkušnje , ki smo jih pridobili, so  dobro izhodišče za izvedbo nadaljnjih 
tečajev te vrste v MDO. Vsi, ki smo predavali na tem tečaju, smo se odrekli honorarju. 

Zaključek tečaja je bil na srečanju vseh slovenskih VGN in GS na Kambreškem, natančneje v planinskem domu Pod 
Ježo, kjer so tečajniki dobili priznanja in značke skupaj z izkaznicami. 

3. Poročilo o srečanju VGN in GS PD MDO Gorenjske 

Konec oktobra smo izvedli srečanje varuhov in gorskih stražarjev MDO Gorenjske. Srečanje smo začeli v Stari Fužini v 
Bohinju, kjer se nam je pridružil Grega Šilc, član PD Srednja vas. Že na samem začetku smo slišali kar nekaj 
zanimivosti o samem Bohinju in njegovi okolici. Nato nas je pot vodila skozi korita potoka Mostnica. Zaključek 
srečanja je bil v pl. Domu na Vojah. Tudi tokrat moram pohvaliti osebje v domu in seveda tudi predsednika PD 
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Srednja vas,  Jaka Zupanca za pomoč pri organizaciji srečanja. Srečanja se je udeležilo 12 GS in VGN MDO Gorenjske. 
Na koncu naj še  dodam, da je bila izražena želja, da bi se taka srečanja  dogajala tudi v bodoče. 

Valentin Rezar, načelnik odbora za varstvo gorske narave 

5. Povzetek 

Naloge, ki smo jih načrtovali v letu 2016, smo realizirali.  

Izboljšati bo treba delovanje odbora mladinskih odsekov.  
 

        France Benedik 
                     predsednik MDO PD Gorenjske 
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POROČILO MDO PD KAMNIŠKO BISTRIŠKEGA OBMOČJA V LETU 2016 
 

Meddruštveni odbor planinskih društev kamniško bistriškega območja združuje 10 društev, ki smo/in bomo 
nadaljevali dosedanje delo na področju planinstva/gorništva (šport, gospodarstvo, raziskovanje, naravo varstvo, 
zaščita - reševanje, humanitarnost,  kulturna dejavnost, povezano z gorsko naravo, naravo, pohodništvo, …).  Se 
bomo držali dejavnosti in področja  v MDO/PZS in to so: planinska hoja, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, 
turno kolesarjenje in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje 
planinskih poti, planinskih koč (vključno z gostinstvom in nastanitvami), plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in 
varovanje gorske narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in druge dejavnosti v objektih in 
naravi. Ter izvajali planinske akcije, ki so: planinski pohodi/ture/izleti, planinski 
tabori/alpinistični/športnoplezalni/turno kolesarski/planinsko orientacijski, vzponi ter spusti, turni smuki, 
tekmovanja, tečaji in usposabljanja, odprave v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, 
predavanja, srečanja in druge akcije. Spoštovali planinska društva, ki so prostovoljna združenja posameznikov, 
ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost  je planinstvo in spoštujejo Častni 
kodeks in pravila slovenskih planincev in njegovih vrednot. 

 

MDO PD KAMNIŠKO 
BISTRIŠKO OBMOČJE A B S+Š P+O Skupaj   

PD BAJTAR  82 1 12 95 88,79% 

PD BLAGOVICA  108 16 35 159 95,21% 

PD DOMŽALE 39 321 40 142 542 96,96% 

GRS KAMNIK     0   

PD JANEZ TRDINA MENGEŠ 6 191 61 44 302 110,62% 

PD KAMNIK 61 801 71 300 1.233 94,85% 

PLEZALNI KLUB KAMNIK                   54 50 59 163 138,14% 

PD KOMENDA 2 243 20 61 326 109,03% 

PD MORAVČE 3 141 10 108 262 131,66% 

PD ONGER 6 84 12 49 151 93,21% 

 skupaj 117 2025 281 810 3.233 101,54% 

                            
� Predsednik MDO PD KBO                                                      Jurček NOWAKK 
� Podpredsednik MDO PD KBO                                               Marjan KOBAV 

 
MDO PD KBO strmi k povečavi članstva v vseh društvih, istočasno pa za varovanje narave, varne hoje, 
medgeneracijsko sodelovanje … 

 
� MDO PD KBO se razprostira v občinah: 

Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin      
 
                          

POROČILA 2016 IN PLANI 2017 ODBOROV V MDO PD KBO: 
 

1. Vodniški  odbor                                                                                vodja  Marjan KOBAV 
Vodniški odbor deluje po dogovorih na sejah, (pomoč pri delu odborov MDO PD KBO). Kakor v letu 2016 se bo odbor 
tudi v letu 2017 aktivno vključeval pri pohodu odbora VGN in 23. septembra 2017 pri organizaciji srečanja planincev 
MDO PD KBO na Uštah. Posredoval podatke glede vodniške komisije in novosti med vodniki PZS. 
 

2. Odbor MK                                                                                                   MDO PD KBO 
Odbor je v letu 2016 deloval po dogovorih in si zadal za leto 2017, da izbere novo vodjo. Aktivno sodelovanje pri 
organizaciji aktivnosti odbora VGN v aprilu in MDO PD KBO 23. septembra 2017. 
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3. Odbor za planinske poti  -  OPP                                                           vodja Alojz PIRNAT 
Poročilo markacistov MDO KB OPP-ja za leto 2016 
Opravljene aktivnosti: 
1. Srečanje markacistov KB OPP-ja 5.2.2016 pri Planinskem orlu v Stahovici. Podrobnosti srečanja so spisane v 
zapisniku srečanja. 
2. Izvedena zvezna akcija na trasi pl. Kisovec – proti Mali planini pod okriljem PD Domžale. Podrobnosti akcije 
izvedene 12.8.2016 s sedmimi udeleženci, iz štirih društev našega MDO-ja, so navedene v poročilu iz akcije. MDO je 
finančno v višini 400€ podprl akcijo nosilcu akcije. Poleg tega dneva akcije je na tej trasi bilo opravljeno še preko 100 
ur prostovoljnega dela priprave materiala (les, drogovi, nabava…) in v septembru je bila trasa še na novo 
premarkirana in opremljena z novimi tablami. 
3. Opravljeni pregledi poti po planu posameznih društev v okviru MDO-ja v pomladanskem času in v nadaljevanju 
izvedene akcije po planih. V spodnji tabeli sem povzel iz letnih poročil društev samo nekaj osnovnih podatkov za 
občutek dela, ki je bil v lanskem letu opravljen. Porabljena sredstva niso mirodajna, ker je opravljeno delo na 
prostovoljni bazi. 
 
Plan markacistov MDO PD KBO  OPP-ja za leto 2017 in 2018 
Predvidene aktivnosti: 
1. Srečanje markacistov KB OPP-ja 27.1.2017 in do 1.5.2018. Glede na dosedanje udeležbe srečanj se predvideva 30 
do 50 udeležencev. Dosedanja praksa je bila soudeležba MDO-ja pri pogostitvi v višini 6,5€ na osebo. 
2. Dela na terenu po društvih za vzdrževanje mreže planinskih poti, ki jih oskrbujejo naša društva. Plane akcij dela 
vsako društvo posebej zato v okviru MDO-ja ni možno predvideti koliko sredstev bo za to namenilo posamezno 
društvo in se od MDO-ja ne pričakuje sredstev v ta namen. 
3. Ažuriranje podatkov v katastru skozi celo leto preko strokovne sodelavke Katarine Kotnik na PZS. Vsa PD v okviru 
MDO-ja morajo ažurirati vse odseke poti, ki jih vzdržujejo, da bo mogoče seznam the odsekov vnesti v skrbniške 
pogodbe, ki se bodo morale podpisati v prvi polovici leta 2017. 
4. Izvedba skupne akcije markacistov KB MDO-ja po predlogih društev. Glede na dosedanje izkušnje je najbolje 
organizirati enodnevno akcijo v okvirih 6 –15 markacistov iz vsaj štirih društev. Glede na obseg del je zaželjena 
participacija MDO-ja za materialne stroške društva, ki je nosilec akcije. Akcija se praviloma potrdi na srečanju 
markacistov MDO PD KBO-  OPP-ja. 
5. Ker 5 od 8 društev našega MDO-ja veže tudi obhodnica Domžalska pot spominov, je prav, da ta projekt štejemo 
tudi kot skupni projekt markacistov KB OPP-ja. Za obnovo tras in dodatno izdelavo kolesarske variante bodo potrebni 
dogovori med društvi, je pa res, da na celotnem poteku te poti do sedaj deluje kolesarska sekcija samo v PD Moravče 
in PD Blagovica. V letih 2017 in 2018 bo potrebno dokončat označitev trase, izdelava tekstualnega dela vodnika in 
zgibanke za žige na celotni trasi. 

Alojz  PIRNAT                                                             
 
 
4. Odbor varuha gorske narave                                                         vodja  Helena Kermauner 
Imeli smo 1 sejo in obravnavali probleme s katerimi se srečujejo društva v svojem domačem okolju, na poteh in v  
kočah, ki jih pokrivajo. Ugotavljamo, da se vsi ukvarjamo z vedno več administracije in predpisi, ki dušijo delovanje 
prostovoljcev in so sami sebi namen. Zavest o varovanju okolja je še vedno omejena na posameznike in ni družbeno 
sprejeta vrednota. Težave so iste kot leto poprej: vožnja z motornimi vozili po gorskih poteh in planinah vsepovprek 
(štirikolesniki, motorne sani), prekomeren hrup, odlaganje odpadkov na divjih odlagališčih, prekomerna sečnja lesa 
in erozija, nove športne aktivnosti v gorskem svetu in vedno manj strpnosti in sodelovanja med vsemi, ki zahajamo v 
gore iz različnih razlogov. 
Da bi poskrbeli za spoznavanje in druženje med ljubitelji gora na našem širšem območju. smo organizirali izlet v 
Krakovski gozd in okolico, ki je uspel na prijeten način združiti širjenje zavesti o spoštovanju narave in spoznati 
obiskovalce hribov in dolin sosednjih občin in se družiti z njimi. 
Planirane aktivnosti  VGN MDO PD KBO 2017: 
Planiramo 1 srečanje VGN-jevcev in 1 izlet z naravovarstveno vsebino v spomladanskem času (Sabotin, april 2017). 
Hkrati je potrebno delovanje in obveščanje  prilagoditi hitremu tempu in pomanjkanju časa ter združiti pobude in 
delovanje naravovarstvenikov sosednjih občin (povezovanje)  in poskrbeti za večjo razpoznavnost na enem mestu 
(recimo v knjižnicah Domžale in Kamnik). Iščemo le človeka ali dva, ki bi imela čas in voljo, da to izpeljeta. 

Tina KRALJ 
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5. Odbor turnega kolesarstva                                                            vodja  Bojan PUSTOTNIK 
Poročilo Gorsko kolesarskega odseka MDO PD KBO 2016 

V letu 2016 v MDO PD Kamniško bistriškega območja ni bilo kolesarskih aktivnosti. Društva so se trudila po 
svojih močeh. Komisija za turno kolesarstvo sama vabi gorsko kolesarske vodnike, da se jim pridružijo in društva v 
katerih odseki delujejo so to tudi izvajala.  

Dvonamenske poti, ki naj bi jih društva odprla še niso pripravljene, ogledi na določenih trasah so bili narejeni 
vendar dokončnih odločitev še ni. Pojavlja se vse preveč problemov v samih društvih saj markacisti niso 
zainteresirani za sodelovanje, prav tako pa se društva ukvarjajo s finančnimi težavami pri nakupu smernih tabel.  
Plan ki ga bomo poskusili izpeljati v letu 2017: 
 

6. obvestiti društva s turno kolesarskimi odseki, da se pridružijo na pomladanski in jesenski turno 
kolesarski turi, ki jo organizira komisija za turno kolesarstvo 

7. sodelovanje med društvi kot je PD Moravče, PD Blagovica in PD Kamnik, predvsem skupni izleti in 
ture, ki so planirani v planih planinskih društev 

8. sodelovanje pri izvedbi, pripravi in odprtju dvonamenske planinske poti. s strani MDO-ja poslati več 
turno kolesarskih vodnikov na izobraževanje. Tu bi bila dobrodošla tudi finančna pomoč MDO-ja 

9. omogočiti tesnejše sodelovanje med MDO- jem in komisijo za turno kolesarstvo 
 

Bojan Pustotnik 
 
 

10. Odbor Gospodarja                                                                             Roman RESNIK 
Odbor je opravljal in nadaljuje svoje delo po smernicah, ki jih je sprejel gospodarska komisija in MDO PD KBO. 
 

Planinske koče v MDO PD KBO 
   Planinsko društvo 

 

občina Ime koče koče ostalo 
Društvo Gorske reševalne službe Kamnik Kamnik Bivak Pavla Kemperla 

 
1 

Planinsko društvo Domžale Kamnik Domžalski dom na Mali planini 1 
 Planinsko društvo Janez Trdina Mengeš Mengeška koča 1 
 Planinsko društvo Kamnik Kamnik Kamniška koča na K. sedlu 

Cojzova koča na Kokrskem sedlu 
1 
1 

 Planinsko društvo Komenda Komenda Planinski dom Milana Šinkovca  1 
 Planinsko društvo Moravče Moravče Planinski dom na Uštah 1 
 Planinsko društvo Blagovica Blagovica Bivak na Špilku 

 
1 

SKUPAJ PLANINSKIH KOČ 
  

6 2 
 
 
� MDO PD KBO je imel 5. sej, na katerih smo vse predloge sprejeli z večino. S svojim delom smo »naredili« preko 
577,00 prostovoljnih ur. (sestankovali, organizirali pohod VGN, MDO-jeva akcija odbora za planinske poti …) 
� Sej se udeležujejo predsedniki društev, včasih tudi njihovi namestniki, ter vodje odborov ali njihovi namestniki.  
� Vsi odbori delujejo po smernicah in dogovoru MDO-ja.  
 
� MDO PD KBO je MDO, ki ima vizijo in ji tudi sledi.  
 
 

Jurček NOWAKK
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POROČILO O DELU IN AKTIVNOSTIH MDO PD KOROŠKE V LETU 2016 
 

Osnovni statistični podatki MDO in primerjava z letom 2015 
- število vključenih društev in klubov: 14 društev in 6 klubov, število članov v letu 2015 2931, v letu 2016 pa je 

bilo evidentiranih in plačanih članarin za 3.012 članov. 
- število koč in drugih objektov: 11 planinskih koč s pomožnimi objekti in 1 bivak, 
- skupna dolžina planinskih poti, ki jih vzdržujejo PD je cca  500 km (vir Odbor za planinska pota pri MDO PD 

Koroške), poleg tega še vzdrževanje in markiranje poti E6 od meje z Avstrijo do Razborja. 
Aktivnosti v letu 2016 
MDO PD Koroške se je v letu 2016 sestal na 5 rednih sejah. Obravnaval je tekočo problematiko delovanja planinskih 
društev, sprejel poročilo o delu MDO za leto 2015, sprejel program dela in finančni načrt za leto 2016 ter se seznanjal 
z gradivi, ki so bila obravnavana na sejah UO PZS. Seje so bile običajno pred napovedanimi sejami UO PZS, tako da so 
se člani sproti seznanjali z odločitvami in predlogi, obravnavanih na sejah UO PZS. Predsednik MDO-ja je posredoval 
stališča društev na najvišjih organih PZS. Še posebej so se člani MDO-ja vključili v obravnavo in sprejem pravilnika o 
sistemizaciji delovnih mest pri PZS in obravnavi skrbniške pogodbe za vzdrževanje planinskih poti.  
V okviru MDO-ja deluje 7 odborov: odbor vodnikov, odbor za planinske poti, odbor za varstvo narave in gorska 
straža, odbor za alpinizem in športno plezanje, odbor turnih kolesarjev in odbor za Koroško obhodnico. Po statutu 
imamo sicer tudi predvideno delovanje odbora mladinskih odsekov, ki pa v letu 2016 ni deloval in se tudi ni sestal na 
nobeni seji. 
V letu 2016 so bili najbolj aktivni odbor za varstvo narave (VGN), vodniški odbor in odbor za planinske poti.  Še 
posebej se je delo odbora za varstvo narave okrepilo po imenovanju novega predsednika odbora Janeza Senice. Tako 
so se člani udeleževali domala vseh akcij, ki so bile organizirane v sklopu KVGN pa tudi drugih deležnikov, ki se 
ukvarjajo s problematiko varstva narave v domačem okolju. V aprilu je odbor organiziral tradicionalno srečanje 
gorskih stražarjev in varnostnikov narave v planinskem domu na Košenjaku, člani odbora so sodelovali na planinskem 
taboru mladih planincev Bricnik Muta, pri aktivnostih za izobraževanje gorskega stražarja pri MDO Savinjska, 
sodelovali v akciji čiščenja Pohorskih planj ter se udeleževali drugih akcij, ki so jih organizirala sosednja društva s 
tematiko varstva narave. Odbor OVO  se je med letom sestal trikrat. Pregledali so program dela za tekoče leto in 
ugotavljali, da so izpeljali vse zastavljene cilje. Načelnike so redno obveščali s prejetim gradivom VK in PZS ter s sklepi 
MDO-ja. Izvedeno je bilo kopno izpopolnjevanje vodnikov na Naravskih ledinah in zimsko izpopolnjevanje na Grohatu 
pod Raduho. Odbor za planinske poti se je sestal v letu 2016 trikrat. Na sestankih so se seznanjali s problematiko 
stanja planinskih poti, urejanju evidence članstva, sprotno spremljanje aktivnosti pri pripravi katastra planinskih poti 
in načrtovanja skupnih akcij pri vzdrževanju in obnovi planinskih poti.  Uredili so tudi evidenco  markacistov po 
društvih, evidenco licenčnega izpopolnjevanja in evidenco planinskih poti za območje OPP Koroške. Dva markacista 
sta se tudi udeležila licenčnega izpopolnjevanja markacistov v Loški dolini. Po  tradiciji so v januarju organizirali tudi 
skupni pohod markacistov Koroške. 
V letu 2016 smo končno tudi konstituirali odbor za turno kolesarjenje, ki je organiziral nekaj kolesarskih akcij na 
območju Koroške. Odbor se je navezal tudi s Komisijo za turno kolesarjenje pri PZS pri reševanju problematike 
pridobivanja soglasij za uporabo zemljišč za potrebe slovenske turno kolesarske transverzale. 
MDO PD Koroške je skupaj s PD Mežica, ki je letos praznovalo 90. letnico svojega delovanja, v mesecu septembru 
organiziral tradicionalno srečanje koroških planincev na Peci. Ob lepem vremenu se je srečanja udeležilo veliko 
število koroških planincev, PD Mežica pa smo ob njihovem jubileju predali tudi posebno priznanje. 
Dva naša člana sta se udeležila tradicionalnega srečanja treh dežel. 
 

       Predsednik MDO PD Koroške: 
       Mirko Tovšak 
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POROČILO O DELU MDO PD LJUBLJANE ZA LETO 2016 
 

V MDO PD Ljubljane deluje 44 društev, v katerih je včlanjenih 7965 članov. V primerjavi z letom 2015 se je 

število članov povečalo za 3,51 %. 

 V MDO je v 24 društvih 139 registriranih vodnikov, v 23 društvih 38 markacistov in 8 pripravnikov, ki 

vzdržujejo 632 odsekov poti v skupni dolžini 815,63 km, v 15 društvih 36 varuhov gorske narave in 32 

gorskih stražarjev. 

 V MDO 12 društev upravlja 15 planinskih postojank, 1 zavetišče in 1 bivak. 

 V MDO deluje 6 odborov in sicer: vodniški odbor, odbor za planinska pota, odbor za varstvo gorske 

narave, gospodarski odbor, odbor za informiranje in propagando ter nadzorni odbor. Vsi odbori so svoje 

naloge opravili zelo dobro. 

 MDO je bil soorganizator 24. Jurčičevega pohoda in 46. Tabora ljubljanskih planincev. MDO je 

pripravil dokumentarno razstavo z naslovom: 50 LET MDO PD LJUBLJANE, izdal Bilten, glasilo MDO, in 

urejal svojo spletno stran. 

 Zaradi slabega sodelovanja nekaterih društev je bil uspeh manjši kot so pričakovali. 

 

           Marinka Koželj Stepic 
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POROČILO MDO PD NOTRANJSKE V LETU 2016 
 
1. Zemljevid Slovenije z obarvanim območjem MDO Vir: PZS. Občine: Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrova - 
Polhov Gradec, Horjul, Logatec, Log – Dragomer, Loška dolina, Vrhnika in občina Bloke, kjer kljub večkratnim 
pogovorom ni bilo interesa za ustanovitev planinskega društva.  
 
2. Osnovni statistični podatki MDO in primerjava preteklo leto/leto poročanja: 
Število vključenih društev in klubov;  PD Avtomontaža, PD Blagajana – Polhov Gradec, PD Borovnica, PD Cerknica, PD 
Horjul, PD Logatec, PD Panorama, PD Podpeč – Preserje, PD Rega Log, PD Rovte, PD Snežnik v Loški dolini, PD Sveti 
Vid, PD Šentjošt, PD Vrhnika, Plezalni klub Ekstrem, Plezalno društvo Grif Brezovica in Športnoplezalno društvo 
Korenjak. Število Planinskih društev je enako, kot  v letu 2014. Klubi in manjša PD se ne udeležujejo sej MDO. 
Število članov: V letu 2016 je število članov malo višje kot v letu 2015 saj  indeks znaša 101,58% ali  2.308 članov. 
Kljub povečanju, ki ga izkazuje osem PD je  pri dveh PD občutni padec števila članov. Največji padec izkazuje PD, ki ni 
aktivno pri izvajanju temeljnega poslanstva, ravno tako ni dejavno pri MDO, tudi pri treh večjih PD se je število 
članov zmanjšalo za okvirno 5%.  
 
Število koč : na območju MDO Planinska društva  upravljajo tri koče in sicer: PD Podpeč – Preserje,   PD Vrhnika in PD  
Rovte. Četrta koča, ki je bila v izgradnji v upravljanju PD Blagajana – Polhov Gradec, je pa ob koncu leta uspela urediti 
vse potrebno za uradno registracijo.  
 
3. Vodstvo MDO: V letu 2016 smo v MDO PD Notranjske imeli štiri seje, na katerih smo obravnavali gradivo UO PZS in 
skupščinsko gradivo, ter programe PD in odborov. Predsednik in podpredsednik sta se udeležila na občnih zborih 
večine PD. Udeležili smo se posvetov, katere je organizirala PZS. 
 
Odbor za planinske poti:  
Skupna dolžina planinskih poti s katerimi upravljajo PD na območju MDO: 765 km, katero vzdržuje 12 Planinskih 
društev. OPP je organiziral letni zbor, ki je bil 4. marca na Vrhniki. 
KPP je organizirala tečaj za markaciste, ki je potekal na področju Slivnice in Loške doline ter Racne gore. V okviru 
tečaja je bilo urejeno markiranje poti na Zgornje Poljane, OPP Notranjske pa je pridobila 7 novih pripravnikov 
markacistov. 
Prva skupna akcija odbora za pota je potekala 24. 9. 2016 na obnovi evropske pešpoti E7 od Sv. Vida do Predgozda, 4 
udeleženci. Drugič se zbralo 12 udeležencev in sicer 19. 10. 2016 na obnovi Notranjske planinske poti in E6 od Grad 
Snežnik do Luizinega kamna oz. Hlapših lazov, ter na Notranjski planinski poti od Vrhnike do vrha Racne gore.  
Poleg navedenih skupnih akcij so markacisti v PD opravili še veliko dela pri obnavljanju markacij na evropski pešpoti, 
na novo markirali planinske poti in namestili smerne table in izdelali krajše varne obhode, za kar so porabili skupaj 
1.322 ur prostovoljnega dela.  
Dan slovenskih markacistov: Akcija je bila 2. julija, štirje udeleženci iz OPP Notranjske so bili v skupini, ki je urejala 
poti na področju Kočevske planinske poti. 
Odbor vodnikov:  
PD so bila obveščena o načrtovanih izletih z možnostjo širše udeležbe, oziroma skupnih izletov, tudi v tuja gorstva.  
 
 
Odbor za gospodarstvo: deluje povezovalno z nasveti in smernicami GK PZS pri PD, ki imajo koče oz. domove. 
Odbor za varstvo gorske narave: v MDO PD je 6 odsekov varstva narave. PD so izvedli čistilne akcije planinskih poti in 
ob planinskih kočah. V maju smo skupaj z odborom za VGN MDO PD  Posočja organizirali skupno akcijo, ki je  
potekala na področju Komna - ogled Grofove jame v Gasilskem domu Komen – strokovno predavanje »požar na 
Šumki 2016« in strokovni ogled pogorišča, ter zaključek izleta v koči na Trstelju. 
  
Odbor mladinskih odsekov: na ravni MDO ni bilo skupne akcije. Več  PD je organiziralo večdnevne mladinske in 
skupne tabore  (PD Vrhnika, PD Podpeč-Preserje, PD Horjul, PD Blagajana, PD Šentjošt).  
 
Drugi dogodki: 
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PD Sveti Vid je uspešno organiziralo in izpeljalo tradicionalno srečanje planincev MDO PD Notranjske, ki je bilo letos 
maja v Otavah in okolici. 
PD Borovnica, transportna tehnika v Peklu je preprosta - več rok več nese, tako so po 40. letih obnovili del poti – 
stopnice na poti čez tretji slap. 
 
PD Logatec in PD Vrhnika sta uspešno organizirala in izvedla že tradicionalna pohoda Logatec – Triglav,  oziroma 
Vrhnika – Triglav. 
PD Logatec je zgradil razglednik pod Srnjakom  najvišjim vrhom občine. Otvoritev je bila 1.10.2016. 
 
Kot posebni dosežek velja izpostaviti dosežek članice PD Cerknica Andreje Sterle Podobnik, ki je zmagala na 
ultramaratonskem teku »Everest Trail Race 2016«  okoli najvišje gore na svetu  Mount Everesta. 
   
 

Predsednik MDO PD Notranjske  
Miro Mlinar 
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POROČILO O DELU MDO PD PODRAVJA ZA LETO 2016 
 

- Bo poslano naknadno - 
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POROČILO MDO PD POMURJA ZA LETO 2016 
 

 
Meddruštveni odbor (MDO) PD Pomurja pokriva Upravno enoto Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer 

in Lenart. 

 

 

2. Osnovni statistični podatki MDO PD Pomurja 

V MDO PD Pomurja delujejo PD Matica Murska Sobota, PD Mura Murska Sobota, PD Goričko Tromeja, PD Lendava, 

PD Gornja Radgona, PD Ljutomer, PD Hakl Sveta Trojica in PD Lenart.  

 MD Pomurje A B S+Š P+O OPP Skupaj %  

1. Gornja  Radgona 2 152 27 97 1 279 103,33  

2. Goričko Tromeja  47 8 16  71 165,12  

3. Hakl 3 149 12 84  248 93,23  

4. Lenart 5 226 22 77  330 104,43  

5. Lendava 4 69 3 15  91 119,74  

6. Ljutomer 1 133 14 30  178 90,36  

7. Matica M. Sobota 2 248 30 58 34 372 100,54  

8. Mura M. Sobota 4 70 3 4  81 84,38  

 MDO 21 1094 119 381 35 1.650 100,98  
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PD na območju MDO vzdržujejo  in upravljajo s 330 km markiranih planinskih poti. Markacisti in drugi člani planinskih 

društev iz tega območja so pomagali pri urejanju poti  kurirjev in vezistov, v dolžini 100 km. 

3. Aktivnosti tekom leta  

Sklicani so bili štirje sestanki MDO.  Organizirani so bili zbora markacistov in vodnikov ter mentorjev mladinskega 

odbora .   

V mesecu avgustu je mladinski odbor organiziral tri dnevni mladinski tabor na Pohorju.  

PD Hakl Sveta Trojica je mesecu maju  organiziralo srečanje planincev MDO.   

2. decembra je v organizaciji PD Hakl Sveta Trojica  izveden planinski ples za člane PD MDO. 

Bistvenih odstopam od programa ni prišlo. 

4. Povzetek  

Iz statističnih podatkov je razvidno, da število planincev  MDO iz leta v leto povečuje. Pri vodenih planinskih izletih iz 

tega območja ni bilo smrtnih žrtev in ne hudo telesno poškodovanih. 

 

                                                                                                                          Predsednik MDO PD Pomurja 

                                                                                                                                          Franc Slokan  
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POROČILO MDO PD POSOČJA ZA LETO 2016 
                        

 

- Bo poslano naknadno - 
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POROČILO MDO ZASAVJA O IZVEDBI PROGRAMA DELA ZA LETO 2016 
 

 
Osnovni statistični podatki MDO in primerjava preteklo leto/leto poročanja: 

- število vključenih društev in klubov; število članov )17 društev/3238 članov 
- število koč in drugih objektov12).   

Zelo zgoščen opis bistvenih aktivnosti MDO v letu poročanja: 

V spomin na to sodelovanje MDO Zasavja je imel v letu 2016 5 sej. Redno smo se sestajali pred sejami UO PZS in 

obravnavali gradivo za te seje. Na vsaki seji sta bili kot redni točki dnevnega reda tudi: a) obravnava informacij o 

aktivnostih društev in organov MDO med dvema sejama in b)dogovori o načrtovanih akcijah v času do naslednje 

seje. Na ta način smo skušali zagotoviti izmenjavo izkušenj,pa tudi krepiti medsebojno povezanost in solidarnost 

med društvi, saj smo tako vsi seznanjeni s problemi, ki jih ima posamezno društvo. 

Tudi v letu 2016 so bila na področju planinskega gospodarstva v ospredju prizadevanja društev za gradnjo 

čistilnih naprav za planinske postojanke.Zelo koristne so bile izmenjave informacij in izkušenj na sejah MDO,saj 

so tisti,ki so z aktivnostmi že naprej,lahko pomagali tistim,ki so z njimi bolj na začetku. Problem je, da društva 

nimajo zadosti lastnih sredstev, zato računajo na pomoč občin. 

Mladinski odseki so aktivni le v nekaterih društvih, zato so težave pri oživitvi dela pokrajinskega odbora 

mladinskih odsekov. Srečanja mladih planincev na Šmohorju se je udeležilo 112 mladih iz sedmih planinskih 

društev. 

Odbor za varstvo narave je izvedel ornitološki večer na Lisci,ki se ga je udeležilo okrog 20 ljubiteljev narave in 

naravovarstveni izlet na območje Vrbine,kjer so spoznaval invazivne rastline in tujerodne živalske vrste. Obe 

aktivnosti  sta organizirala vodja odseka Vlasta Crnovič Medvešek n Dušan Klenovšek iz krajinskega parka 

Kozjansko. 

Tradicionalnega vsakoletnega srečanja starejših planincev, ki je tokrat potekalo na Zasavski sveti gori se je 

udeležilo 59 planinskih veteranov iz domala vseh planinskih društev našega MDO. Ocenjujemo, da so ta srečanja 

zelo pomembna za ohranjanje in poglabljanje prijateljskega sodelovanja med društvi .Z njimi ohranjamo živo vez 

med sedanjimi aktivnostmi MDO in društev ter preteklimi izkušnjami. 

Zasavska koča na Prehodavcih je simbol meddruštvenega sodelovanja, saj so kočo s skupnimi močmi zgradila 

zasavska planinska društva. V spomin na to sodelovanje vsako leto organiziramo meddruštveni izlet na 

Prehodavce. V začetku julija se je tega izleta udeležilo 31 planincev iz 10 planinskih društev. 

Srečanje zasavskih planincev je bilo združeno s slovesnostjo ob 70-letnici PD Zagorje. Srečanja na Čemšeniški 

planini se je udeležilo okoli 150 udeležencev. V skladu s tradicijo smo društvu,ki praznuje izročili skupno darilo-

umetniško sliko Danila Cedilnika. 

Tudi v letu 2016 smo v nakladi 1500 izvodov izdali koledar MDO na katerem so bile navedene prireditve 

skupnega pomena. Izvod koledarja naj bi prejela vsaka planinska družina. 

MDO skrbi za dve obhodnici:Zasavsko planinsko pot,ki jo je prehodilo 86 planincev iz 33 različnih planinskih 

društev in Križem kražem po Posavskem hribovju,ki jo je prehodilo 31 pohodnikov iz 14 planinskih društev. 
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V letu 2016 je MDO podelil 8 srebrnih častnih znakov. 

Povzetek  

Večino zastavljenih ciljev smo uresničili,je pa delovanje potrebno izboljšati tako v organizacijskem smislu, kot pri 

kvaliteti dela. Posebna zahvala gre predsednikom društev,saj je MDO deloval predvsem na plenarnih zasedanjih. 

Velik izziv za prihodnje delo je menjava vodstev  v večjih društvih,obenem pa je to priložnost za nove ideje. 

Predsednik MDO 

Borut Vukovič 
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POROČILO PROMORSKEGA MDO PD ZA LETO 2016 
 

 
1. Zemljevid območja, ki ga pokriva MDO  

V MDO PD Primorske je bilo vključenih 15 društev in klubov: PD Brkini, Piran, Podnanos, Postojna, Sežana, Slavnik 

Hrpelje, Snežnik Ilirska Bistrica, Vipava, Slovensko PD  Trst, Obalno PD Koper, Obalni alpinistični klub, Plezalni klub 

Divača, Društvo plezalcev Koper, Športno društvo Proteus in Športno-plezalni klub Plus, zadnja štiri društva ne 

sodelujejo. 

 
 

V MDO PN PD je vključeno zamejsko Slovensko planinsko društvo Trst, ki zajema območje mesta Trst in njegovo 
širše zaledje (Tržaški Kras) do Tržiča, Planinska skupina Slovenskega KPD Bazovica je formalno vključena  PD 
Snežnik , deluje na področju Reke.   
 

2. Osnovni statistični podatki MDO in primerjava 2015/2016  

 

podatki 2015 2016 

število vključenih društev in klubov 15 15 

število članov 2.415   2.504 (103, 69 %) 

število koč in drugih objektov  8  8 

skupna dolžina poti (km) cca 800 km cca 800 km 

Bistvenih odstopanj v primerjavi z letom 2015 ni bilo. Lahko ugotovimo, da se članstvo malenkostno povečuje zadnji 
dve leti, čeprav PD Brkini praktično ne deluje (le 2 člana, ne udeležujejo se sej MDO).  
 
3. Ključne aktivnosti MDO v letu 2016 

 

Vodstvo Predsednica, namestnica predsednice, vodje 
odborov: VO, OMO, OVGN, OPP (brez vodje) 

Seje Skupaj 4 seje: vse so bile sklepčne, obravnavali 
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Koordinacija, Posveti PZS, Skupščina PZS 
Občni zbori PD, druge aktivnosti po PD 

gradiva PZS in lastno problematiko; 
Udeležba zadovoljiva 
Udeležba predsednice oz. namestnice na večina 
OZ in ostalih pomembnejših prireditvah PD. 

Dan planinskih doživetij na Golteh, 18. junija; 
pohodniki&kolesarji 
  
 

Skupni prevoz: OPD, SPDT, Sežana, Postojna, 
mladi PD Snežnik posebej; skupaj 130 
udeležencev, 5 praporščakov, nastop PS OPD.  

Postavitev razstave MDO in kulturni programi  
  

V Trstu - Kulturni dom, v Postojni -Notranjski 
muzej (70 let PD), v Sežani - Kosovelov dom, v 
Hrpeljah – Vaški dom, v Vipavi na OZ, v Kopru – 
Skupnost Italijanov, na seji skupščine PZS v Črni 
na Koroškem. 

Sodelovanje z zamejskimi PD in regijskimi 
planinskimi društvi v sosednjih državah: 
- 11. Prijateljsko srečanje brez meje: PD Snežnik, 
SPD Trst, PS Bazovica, SK Devin (organizator PS 
Bazovica);  

- Po poteh Bazoviških junakov; soorganizacija 
SPDT in PD Sežana; 

- Riječki planinarski Savez + MDO PN PD (PD 

Snežnik),  Pot prijateljstva Snežnik-Snježnik;   

- Istarski planinarski savez, Pula; srečanje istrskih 

planincev;  

- Svečana skupščina Istrske planinske zveze ob 

 140 letnici planinstva v Istri 

 
 
15. 04., odlično organizirano: pohodi, druženje,  
120 udeležencev 
 
 
04. 09., udeležba večine društev 
 
Ni bilo organizirano 
 
16. 10., predsednica&10 udeležencev  OPD 
 
 
25. 11., predsednica& predstavniki OPD 

ODBORI  

Odbor za planinske poti (OPP) 
 

Zbor ni bil sklican, vodjo nadomeščala 
predsednica MDO; Uresničeno:  
- skupna akcija markacistov MDO, 6. 6. v 
organizaciji PD Podnanos, 16 udeležencev, 
urejali poti na Nanos; 
- 2. 7. Dan slovenskih markacistov, 4 udeleženci.  

Vodniški odbor (VO): vodja Barbara Raičić (OPD 
Koper) 
 
  

- 13. 02. srečanje in izlet vodnikov in mentorjev 
vseh PD v organizaciji PD Slavnik, 7 udeležencev,   
- 26. 11. udeležba na zboru vodnikov PZS,  
načelniki VO PD,  
- 28.-29.5.  licenčno usposabljanje za vodnike PZS 
na Nanosu (po seznamu). 
 

Odbor za varstvo gorske narave (OVGN): Vodja 
Vesna Pečar (PD Sežana) 

 
 

- 22. 02. predavanje Cveta Poljšaka: Zavarovane 
rastline, v Hrpeljah, 13 udeležencev; 
- 27. 2. Zbor odsekov  VGN v Škofji Loki in 
izpopolnjevanje, udeležila vodja. 

Odbor mladinskih odsekov (OMO), načelnik 
Matej Trobec (PD Sežana) 
 

- uspešno nadaljevanje Primorska lige planinske 
orientacije:  02. 04. Štanjel (PD Sežana) in 22. 10. 
Nanos (PD Vipava) – udeležba preko 50, udeležba 
na SPOT 
- 07. 05. - osrednja prireditev,  Srečanje mladih 
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planincev MDO na Sviščakih  v organizaciji PD 
Snežnik, preko 100 udeležencev; 
- 7.11. regijsko tekmovanje Mladina in gore na 
Črnem vrhu (ekipe PD Podnanos, PD Postojna).  

Člani v odborih in komisijah PZS 
 

MK : Izabel Vadnal (PD Postojna), KVGN: Albin 
Žnidarčič (PD Sežana), KTK: Andrej Bandelj (PD 
Sežana), Aldo Zubin in Peter Šilak (OPD Koper), 
Odbor za članstvo: Aldo Zubin (OPD Koper). 

Akcije skupnega pomena Uresničene so bile vse načrtovane akcije (Kažipot 
2016) z dobro udeležbo: 32. zimski pohod na 
Nanos, pohod po Kosovelovi poti, prvomajsko 
srečanje na Kozleku, Srečanje mladih planincev 
na Sviščakih, 20. nočni pohod na Slavnik, Gremo 
peš na Kokoš, pohod bazoviških junakov, 39. 
spominski pohod na Slavnik, gorski tek na Nanos. 

Priznanja ČZ PZS:  jubilejna listina PD Postojna, 3 pismene 
pohvale PZS.   

Spodbujanje priprave člankov za objavo v 
lokalnih in planinskih medijih  

Prispevki v lokalnem dnevniku Primorske novice 
bi bili lahko številnejši, portali PD so ažurni; 
Obisk članov uredništva PV, uresničeni so že 
dogovorjeni prispevki, sodelovanje se nadaljuje. 

Ostalo: sodelovanje statut, ankete…  
 
 

Sodelovanje vseh PD in OAK  je vzorno, 
sodelovali niso 4 plezalni klubi in 1 PD. 

 
4 .Povzetek  

 
Ocenjujem, da je bilo delo MDO v letu 2016 pestro, naloge iz načrtovanega programa so bile uresničene, razen 
srečanj markacistov in načelnikov MO, naravovarstvene ekskurzije po Pivških jezerih – ni bilo prijav, likovna kolonija 
na Sviščakih je odpadla zaradi slabega vremena, predstavitev Vodnika  Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras bo v 
letu 2017. 
Sodelovanje med planinskimi društvi je bilo zgledno. PD Postojna je uspešno praznovalo 70 letnico. 
Poudariti moramo ponovno vzpostavljena planinska orientacijska tekmovanja za Primorsko ligo, udeležba je 
zadovoljiva in rezultati tudi.  Odbor mladinskih odsekov MDO vzorno deluje, zato jim moramo nuditi vso podporo 
tudi v prihodnosti.   
Čeprav so bile začrtane naloge OPP izvedene, se je čutila potreba po vodji, kar je bilo realizirano v začetku 2017.  
Poročilo je bilo pregledano na 11. seji MDO, dne 17. 01. 2016.  
 
 
 

Predsednica MDO PD PRIMORSKE 
Maruška Lenarčič 
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POROČILO SAVINJSKEGA MDO PD ZA LETO 2016 
 

- Bo poslano naknadno - 
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POROČILO STROKOVNE SLUŽBE PZS ZA LETO 2016 
 

- Bo poslano naknadno - 
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POROČILO O DELU SLOVENSKEGA PLANINSKEGA MUZEJA V LETU 2016 
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14. seja UO PZS, k točki 3e 

 

 

 

 
OKVIRNI PROGRAM DELA  

PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
ZA LETO 2018 

februar 2017 
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ŠPLOŠNI PROGRAM DELA PZS ZA LETO 2018 
 

- bo dopolnjeno naknadno - 

 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ALPINIZEM ZA LETO 
2018 

 
- bo dopolnjeno naknadno - 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE ZA 
LETO 2018 

 

- bo dopolnjeno naknadno - 

 

 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA GOSPODARSKE KOMISIJE PZS ZA 
LETO 2018 

 

 

Gospodarska komisija (GK) obravnava vprašanja s področja gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov. 

Usklajuje normative za gradnjo, predelavo, obnovo, vzdrževanje in označevanje planinskih zgradb, obvešča 

upravljavce planinskih koč in koordinira izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah.  

Sestava in dejavnost IO GK  

Organ vodja  člani seje 

IO GK  Janko Rabič, PD Jesenice Drago Dretnik, PD Mežica 
Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje  
Zoran Kos, PD Ruše 
Ivan Likar, PD Križe  
Andrej Marušič, PD Nova Gorica   
Valentin Rezar, PD Radovljica 
Roman Resnik, PD Kamnik    
Jože Rajh, PD Laško 

4-5 sej 

 
PREGLEDNICA: najpomembnejši načrtovani projekti 
 

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Okolju prijazna planinska koča« 

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Družinam prijazna planinska koča« 

Izvedba letne konference o planinskem gospodarstvu 

Izvedba Zbora gospodarjev 

Izvedba usposabljanja za oskrbnike planinskih koč 

Izvedba ekskurzije za oskrbnike/gospodarje koč  

Delovanje in nadgradnja Svetovalne pisarne – nudenje informacij, svetovanj in navodil glede gradenj čistilnih 
naprav in ekoloških obnov planinskih koč ter na področju arhitekture, gradbeništva in energetike. 

Vzorčenje odpadnih vod iz čistilnih naprav na planinskih kočah in svetovanje lastnikom glede izboljšanja 
delovanja ČN 

Iskanje sredstev za izvajanje projekta Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi vodami na planinskih kočah v RS. 

Delovanje strokovnega odbora za visokogorske koče in priprava izhodišč za izdelavo strategije upravljanja in 
delovanja visokogorskih koč. 

 
PREGLEDNICA: Preostale aktivnosti GK 
 

Vzdrževanje registra planinskih koč 

Reševanje še odprtih ZK vprašanj med PZS in raznimi PD 

Različne aktivnosti promocije in trženja planinskih koč; Izdelava promocijskega gradiva za planinske koče  

Sodelovanje s SIOL-om v projektu za izbor »Naj planinska koča« 

Predstavitev planinskih koč na sejmih  

Povezovanje s turističnim gospodarstvom 

Delo na rezervacijskem sistemu v planinskih kočah 

Delo na poenotenju standardov glede ponudbe na kočah ( hrana, namestitev, ...) 

Skrb in kontrola nad posegi v gorski prostor 

Sodelovanje z državnimi inštitucijami / soglasodajalci pri prenovah planinskih objektov  

Svetovanje z vidika arhitekturne stroke pri kontroli nad vsemi prostorskimi posegi v gorskem svetu in 
arhitekturni nadzor 



Sodelovanje predstavnika GK PZS v Komisiji za koče in poti CAA 

Izvedba analize sezone na planinskih kočah 

Sodelovanje v projektu Slovenska turno kolesarska pot 

Obveščanje širše planinske javnosti o planinskem gospodarjenju 

Sodelovanje in priprava projektov z vključenostjo planinskih koč 

Organizacija helikopterskih prevozov Slovenske vojske in Policije za ekološko in energetsko sanacijo planinskih 
koč 

Nadaljevanje uradnih obiskov planinskih koč 

Aktivnosti v razpisih Interreg in ostalih razpisih z možnostjo pridobitve sredstev za koče 

Aktivnosti pri uvedbi projekta Bergsteigerdorfer v Slovenijo 

 

 Načelnik GK PZS: 
                                                        Janko Rabič  

     

  



OKVIRNI PROGRAM DELA MLADINSKE KOMISIJE ZA LETO 
2018 

 
 

 
Slika 1: Mladinski voditelji 2016, foto: Barbara Bajcer 

Vodstvo MK PZS 

• Načelnica: Barbara Bajcer 

• Namestniki načelnice: Katja Maček, Neža Lesjak, Jaka Peternel 

• Voljeni člani IO MK PZS: Katarina Kadivec, Kaja čeh, Klemen Kogovšek, Blaž Erjavc, Špela Kralj, Katja 
Maček, Ana Suhadolnik, Jaka Peternel 

 
Odbori MK PZS 

• Odbor za orientacijo (vodja Tina Arh), 

• Odbor za delo mladih (vodja Nuša Verdev), 

• Odbor za delo z mladimi (vodja Judita Mihev), 

• Programski svet PUS Bavšica (vodja Uroš Kuzman). 
 
Mladinska komisija je eden od najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije. Skrbi za najmlajšo populacijo 
ljubiteljev planin. Svoje aktivnosti ima razporejene na različnih področjih:  orientacija, izobraževanja za mlade 
in za delo z mladimi, družabnost in še bi lahko naštevali. Naša naloga je promovirati gibanje v naravi, zdrav 
način življenja, odgovoren odnos do narave in človeške vrednote med mladimi. Delujemo na različnih 
projektih znotraj in zunaj meja Slovenije. Smo stalni član YC UIAA, sodelujemo pa tudi z ostalimi 
prostovoljnimi organizacijami v Sloveniji. Mladinska komisija ima v skrbništvu tudi Planinsko učno središče 
Bavšica, s katerim skrbno upravlja. 
 
Članstvo 
Število mladinskih odsekov z obnovljeno registracijo: 55. 
 
Mladinska komisija bo v letu 2018 delovala na vseh dosedanjih področjih. Eden izmed večjih ciljev je 
povišanje števila izvedenih planinskih športnih dni v osnovnih šolah, kar bomo poskušali doseči s seminarji za 
ravnatelje in učitelje. V načrtu je izdaja materiala in pripomočkov, ki bodo pomagali pri popularizaciji 



planinstva med mladimi ter učenju planinske tematike. Poskrbeli bomo tudi za nov promocijski material, ki 
nam bo pomagal pri predstavitvi naših akcij in usposabljanj. V letu 2018 si želimo urediti dve bazi, bazo 
planinskih tabornih prostorov in bazo aktivnosti MO (šole, vrtci, krožki, planinska šola). Nadaljevali bomo z 
dosedanjimi postopki pridobivanja finančnih sredstev, ki nam bodo zagotovila samostojno in nemoteno 
delovanje. 
 
Načrtovana usposabljanja: 

Naziv usposabljanja Predviden termin in lokacija Št. udel. 

Zimska planinska šola 1. – 4.3.2018, Pokljuka 15 

Seminar družabnosti v gorah 11. – 13. 5. 2018, PUS Bavšica 10 

Neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja 21. – 29. 7. 2018, PUS Bavšica 25 

Usposabljanje za mentorja planinskih skupin 29.7. – 5. 8. 2018, PUS Bavšica 25 

Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 6., 7. 10. 2018, PUS Bavšica 20 

Tečaj orientacije 14. 9. – 16. 9. 2018, Dom na 
Menini planini 

10 

Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh 22.9. – 25.9., PUS Bavšica 10 

 
Načrtovane aktivnosti: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udel. Namen 

Državno tekmovanje 
Mladina in gore 

20.1.2018, Trzin 150 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

april 2018, PUS Bavšica 15 vzdrževanje okolice in 
objekta PUS Bavšica 

Posvet vodij planinskih 
taborov 

jesen 2018, naknadno 20 Izmenjava izkušenj med 
vodjami taborov 

Slovensko planinsko  
orientacijsko 
tekmovanje SPOT 

maj 2018, naknadno 300 državno orientacijsko 
tekmovanje 

Dan planinskih doživetij junij 2018, naknadno 30 celodnevno dogajanje za 
najmlajše planince 

Nagradni tabor za  
zmagovalce SPOT in 
MIG 

15. – 21. 7. 2018, PUS 
Bavšica 

25 nagrada zmagovalnim 
ekipam MIG, POT 

Študentski planinski 
tabor 

september 2018, naknadno 30 približati planinstvo širši 
študentski populaciji 

Srečanje mladinskih 
voditeljev 

oktober 2018, naknadno 30 povezovanje in družabnost v 
gorah 

Regijska tekmovanja 
Mladina in gore 

november 2018, naknadno 250 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Zbor MO november 2018, Ig  40 zbor predstavnikov MO  

Motivacijski vikend MK december 2018, naknadno 15 povezovanje članov MK in 
nagrada za njihovo delo skozi 
vse leto 

Planinska orientacijska 
tekmovanja POT 

celo leto, cela Slovenija 500 regijska tekmovanja – 
kvalifikacije za SPOT 

Planinski izleti za 
študente 

skozi vse leto, po vsej 
Sloveniji 

200 približati planinstvo širši 
študentski populaciji 

 
Načrtovane aktivnosti v tujini: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 



Udeležba na seji YC 
UIAA 

naknadno 2 povezava z drugimi 
organizacijami 

 
Pomembnejši projekti: 

Naziv projekta Namen Stanje 

Baza tabornih prostorov Ureditev baze tabornih 
prostorov, za potrebe 
planinskih društev 

priprava načrta in ankete za 
vodje taborov 

Baza aktivnosti MO Ureditev baze aktivnosti 
društev na mladinskem 
področju, za potrebe članov 
PZS 

priprava načrta 

 
Za konec 
V letu 2018 bomo nadaljevali z že utečenimi akcijami, ki so namenjene predvsem delu z otroki in mladimi 
(aktivnosti mentorjev PS, seminar družabnosti, MV …). Prizadevali si bomo za še večjo razpoznavnost, kar bi 
nam omogočalo nemoteno izvajanje usposabljanj z različnih področij, pri katerih smo v preteklosti imeli 
težave zaradi premajhnega števila prijavljenih. Želimo si povečati ponudbo pripomočkov za izvajanje 
planinske šole, taborov, učenja za MIG in družabnosti, saj je trenutno pomanjkanje materiala zelo opazno. 
Prav tako pa želimo olajšati delo planinskim društvom in njihovim članov, za kar bomo poskrbeli z zgoraj 
omenjenima bazama.  
 

        načelnica MK PZS 

Barbara Bajcer, 

          

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI PZS 
ZA LETO 2018 

 

- bo dopolnjeno naknadno - 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE 
PZS ZA LETO 2018 

 

 
Komisija za športno plezanje je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v Sloveniji. Zastopa 
interese in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo športno plezanje. Med najpomembnejšimi 
nalogami so vodenje registra ŠPO in članstva (tekmovalci, inštruktorji, trenerji, sodniki, postavljalci smeri 
idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih tekmovanj v športnem 
plezanju, skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih športnikov, skrb za urejanje plezališč, skrb 
za varstvo narave, sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami in zvezami. 
 
 
Podatki o številu vključenih odsekov 
Okoli 54 
 
osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe  

Plan in opis dela termin 

Organizacija 
-registracija klubov 
-urejanje spletne strani 
-sodelovanje FŠ in MŠŠ 
-sodelovanje mednarodna zveza IFSC 
-priprava razpisov za vse dejavnosti 
-kategorizacija 
-registracija šp.plezalcev 

Celo leto 
 

Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije 
-izdaja tekmovalnih licenc 
-izvedba tekem po programu  

maj – november 

Članska in mladinska reprezentanca 
- nastopi obeh ekip po programu 
- treningi obeh ekip po programu 

Celo leto 

Šolska športna tekmovanja 
-prvenstvo SŠ 
-prvenstvo OŠ 

 
januar 
april 

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč 
-razpis za opremo 
-opremljanje po programu 

Celo leto 

Strokovno izobraževanje 
- Izpiti za športne plezalce 1  
- licenčni seminar za inštruktorje šp.plezanja 1 in trenerje 
- licenčni seminar za sodnike  

Celo leto v skladu z 
razpisi 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2017 januar 2018 

Svetovni pokal  Kranj: težavnost, finale november 

Varstvo narave Celo leto 

Plezalna stena Kranj 
-upravljanje v skladu s pogodbo 
-vadba klubov in zunanjih najemnikov 
-izvedba vseh vrst treningov reprezentanc 
-izvedba seminarjev in izpitov za vse profile strokovnih delavcev 

Celo leto 

 



 
 
Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za športne plezalce Januar, Kranj, Ljubljana 100 

licenčni seminar za inštruktorje 
šp.plezanja 1 in trenerje 

februar, Kranj 50 

Licenčni seminar za sodnike april, Ljubljana 24 

 
 
Načrtovane  aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

Izvedba DP v 
težavnosti in 
balvanih 

maj-
november 
Po Sloveniji 

Tekmovanja v 
3 kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 
 

Prvenstvo 
srednjih šol 

januar 
Ljubljana-
Šentvid 

200 
Vodja: Andrej 
Kokalj 

Promocija športnega plezanja v srednjih šolah 

Prvenstvo 
Osnovnih šol 

april 
Vojnik 

300 
Vodja: Karli 
Pintarič 

Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah 

Svetovni pokal 
težavnost in 
balvani 

celo leto po 
koledarju 
mednarodne 
zveze IFSC 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na svetovnem pokalu 
 

Svetovno 
prvenstvo 
težavnost, 
balvani 

6.-16.9.2018 
Innsbruck 
(AUT) 

Članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na svetovnem prvenstvu 

Svetovno 
mladinsko 
prvenstvo 

termin in 
kraj še ni 
določen 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
Težavnost 

termin in 
kraj še ni 
določen 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
balvani 

termin in 
kraj še ni 
določen 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
 

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih 
plezalcev za 
leto 2017 

Januar 2018 
Ljubljana 

Vodja: Tomo 
Česen 

Promocija šp.plezanja 

 
 



Pomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Projekt opremljanja 
slovenskih plezališč 

Opremljanje novih smeri in 
preopremljanje starih v vseh 
slovenskih plezališčih 

Projekt teče že vse od 
leta 2000  

Svetovni pokal 
Kranj – težavnost 

Domača tekma svetovnega 
pokala – 23.obletnica 

november 

Zaključek državnega 
prvenstva Kranj 

Zaključek v obeh disciplinah za 
vse kategorije 

november 

 

 

 

      Načelnik KŠP: 
        Aleš Pirc 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA TURNO 
KOLESARSTVO PZS V LETU 2018 

 

- bo dopolnjeno naknadno - 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE 
NARAVE PZS V LETU 2018 

 

 
Avtor: Sabina Francek Ivović 

 

PREGLEDNICA: Sestava in dejavnost IO KVGN  

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO KVGN  Irena Mrak, PD Križe 
 

Marta Bašelj, PD Škofja Loka 
Marijan Denša, PD Nazarje 
Albin Žnidarčič, PD Sežana 
Iztok Trobiš, PD Grmada Celje 
Tina Leskošek, PD Rašica 
Janez Bizjak, PD Dovje-Mojstrana 
Ana Kreft, PD Vrhnika 
Katarina Veber, PD Kamnik 

4/5 sej 

 

Celoletne aktivnosti: 

Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko okolje ter informiranje javnosti o 
nedovoljenih posegih. 

Priprava strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko 
naravo in okolje nasploh. 

Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih pravnih aktov, katerih izvajanje vpliva 
na stanje narave in okolja v gorskem svetu. 

Aktivnejše sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO (skupaj z izvedbo razširjene seje 
KVGN). 

Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA. 

Delo z mladimi na področju varstva gorske narave. 

 

 



Posamezne akcije: 

Organizacija in izvedba tečaja za varuhe gorske narave  

Izvedba licenčnega izpopolnjevanja za varuhe gorske narave 

Zbor odsekov za varstvo gorske narave 

Strokovna ekskurzija KVGN v zavarovano območje (v Sloveniji ali v tujini).  

Priprava kodeksa Varstvo in vrednotenje gora in posegi v gorsko okolje: vizija, cilji, usmeritve. 

Ozaveščevalne aktivnosti s tematiko varstva gorske narave 

 

 

načelnica KVGN PZS: 

Irena Mrak 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA VODNIŠKE KOMISIJE PZS ZA LETO 
2018 

 
 
 

 
Avtor: Bojan Pollak 

 

V prihodnem letu bomo poskušali realizirati vse izobraževalne akcije, ki so načrtovane. Še naprej 
bomo sodelovali z ostalimi komisijami v PZS, kakor tudi s strokovno službo in vodstvom PZS. Tudi v 
prihodnje bomo sodelovali s Slovensko vojsko, kakor tudi s policijo pri preventivnih akcijah. 
Po najboljših močeh bomo reševali tudi tekočo problematiko, ki se pojavlja v društvih in med 
vodniki. 
V kolikor se bo pokazala potreba po sodelovanju z drugimi organizacijami, predvsem s planinskimi 
zvezami, bomo tudi tu sodelovali. 
Kakor vsako leto bomo tudi v tem letu imeli sestanek z vodji akcij pred akcijami in po akcijah. 
Izvedeno bo tudi usklajevanje inštruktorjev in predavateljev. Konec leta 2017 bo izdano gradivo za 
licenčna usposabljanja, tako za kopno kot za snežno. Vsa gradiva bodo dostopna na spletni strani 
VK. 
 
 

 Načelnik  VK PZS: 
 Franc Gričar 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA ODBORA ZA ČLANSTVO PZS ZA 
LETO 2018 

 

Odbor za članstvo PZS skrbi za vprašanja v zvezi s članstvom posameznikov v planinski organizaciji, za 
zavarovanje članov in druge ugodnosti članstva. V okviru pododbora za priznanja rešuje vprašanja glede 
podeljevanja priznanj PZS in obravnava predloge za podelitev najvišjih priznanj PZS. 

 
Sestava Odbora za članstvo: Tone Jesenko - vodja (PD Brežice), Aldo Zubin (OPD Koper), Slavica Tovšak (PD 
Jakob Aljaž MB), Irena Pečavar Čarman (PD Integral Ljubljana), Bojan Brezovar (PD Polet Šentrupert) in Uroš 
Kuzman (PD Velenje)  
 
Sestava Pododbora za priznanja PZS:  Irena Pečavar Čarman - vodja (PD Integral Ljubljana), Bojan Gorjup 
(PD Trbovlje) in Katarina Filipič (PD Cerkno) 
 
Odbora za članstvo bo v letu 2018 obravnaval izkušnje z aktualnim članskim zavarovanjem in članarino ter na 
podlagi ugotovitev pripravil predlog za izboljšave.  
 
Reševal bo probleme članstva in odgovarjal na postavljena vprašanja. Spremljal bo delovanje informacijskega 
sistema Naveza in podajal morebitne pripombe. 
Pododbor za priznanja bo obravnaval predloge za najvišja priznanja PZS ter predlagal prejemnike teh 
priznanj. 
Odbor bo reševal druga članska vprašanja in skrbel za sodelovanje z društvi. 
 

Vodja OČ PZS: 
Tone Jesenko 

         
  



OKVIRNI PROGRAMA DELA ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 
PZS V LETU 2018 

 
 
Odbor za pravne zadeve je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi 
pravnih aktov in se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in 
strokovno službo PZS. 

 
Odbor sestavljajo:  
Borut Vukovič, vodja, 
Jože Melanšek, član 
Darko Bukovinski, član 
 
 
Odbor za pravne zadeve bo sodeloval pri pripravi raznih pravnih aktov PZS, pripravljal vzorce raznih aktov za 
potrebe PZS iz društev in se bo z mnenji, pojasnili ter priporočili odzival na potrebe društev, organov in 
strokovne službe PZS. 

vodja OPZ PZS:  
Borut Vukovič 

 
 

 
  



OKVIRNI PROGRAM DELA ODBORA ZA ZALOŽNIŠTVO IN 
INFORMIRANJE PZS V LETU 2018 

 
 

Odbor za založništvo in informiranje je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na 
področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove. 
 
Predviden plan izdaj za leto 2018: 

- Storžič in Košuta 1 : 25 000 
- Nanos 1 : 50 000 
- Pohorje 1 : 50 000 
- Slovenska Istra, Čičarija, Brkini, Kras 1 : 50 000 
- Enciklopedični vodnik Julijske Alpe, osrednji del 
- Vodnik s slovenske planinske poti, trije deli 
- Vodnik Slovenske turnokolesarske poti 
 

Vodja OZI PZS: 
Slavica Tovšak 

  
  



OKVIRNI PROGRAM DELA RAZISKOVALNE SKUPINE PZS V 
LETU 2018 

 
RS PZS, ki ima osnovo za delovanje v Statutu PZS, bo delovala  v skladu s sprejetim Pravilnikom o delu RS PZS. 
Z ozirom na številna področja dela, ki si jih je zastavila, bo po potrebi kadrovsko dopolnila krog članov. 
Povezovala se bo s posameznimi mentorji na fakultetah in jih z ozirom na potrebe PZS animirala za 
mentorstvo pri diplomskih nalogah. 

Področja dela, ki bodo predstavljala temelj raziskav: 
- Mladi in izobraževanje 
- Psihologija in gorništvo 
- Medicina in športni trening 
- Varstvo narave 
- Varnost in oprema 
- Planinske koče in poti 
- Evidentiranje arhivskega gradiva povezanega z gorništvom 
- Prostovoljno vodništvo in izobraževalni programi 
- Sodne prakse in nesreče v gorah 
- Družinsko gorništvo 
- Mreženje planinskih koč 
- Planinstvo, gorništvo in alpinizem kot sestavine športno turistične ponudbe 
- Zgodovina planinstva in alpinizma 

Izbrane naloge z dobrimi rezultati bo RS posredovala javnosti, medijem in komisijam PZS. V ta namen bo po 
potrebi izpopolnila merila za ocenjevanje in vrednotenje diplomskih in drugih raziskovalnih del.  Organizirala 
bo okrogle mize in predstavila rezultate določenih raziskav. 

V primeru uspešne registracije pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS, se bo prijavljala na razpisane 
projekte, ki bodo usmerjeni na gorniške raziskave. 

RS PZS se bo povezovala s komisijami PZS, jim predstavila posamezne raziskovalne naloge in na njihovo 
pobudo sodelovala pri iskanju študentov in mentorjev za določeno raziskavo z gorniško tematiko. 

Člani RS PZS se bodo udeleževali mednarodnih konferenc, kjer bodo obravnavane teme, povezane s 
programom dela in teme, ki bodo nadgradile znanje in vedenje o vsebini raziskovalnega dela v slovenskem 
prostoru. 

Vodja RS PZS: 
Slavica Tovšak 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA PLANINSKEGA VESTNIKA V LETU 
2018 

 

Leto 2018 bo 123. let, odkar izhaja Planinski vestnik, obenem pa 118. letnik izhajanja revije.  
 
Poslanstvo, vizija in vsebinska zasnova PV bodo tudi v letu 2018 skladni s sodobnimi trendi evropskih 
oziroma svetovnih planinsko-gorniško-alpinističnih revij. Ciljna publika revije so člani planinskih društev, 
oziroma vsi ljubitelji narave, ki želijo občasno preživeti del prostega časa v gorah ali jih zanima gorski svet. 
Vsebina bo zasnovana tako, da bodo bralci, naročniki v reviji našli vse tisto, kar v gorah tudi potrebujejo, od 
nasvetov, zanimivih pogovorov, zabavnega branja, do predlogov in opisov poti. Na ta način Planinski vestnik 
tudi promovira delovanje Planinske zveze Slovenije in posameznih planinskih društev. 
 
Tako kot do zdaj bomo skušali predstaviti čim več planinskih aktualnih tem (tem meseca) in v intervjujih 
objavljati čim več zanimivih planinskih osebnosti. Bralcem bomo predstavljali pomembne dejavnosti PZS. Čim 
bolj bomo upoštevali želje bralcev ankete iz leta 2012 in dveh anket PZS izvedenih v letu 2015 ter vseh 
nadaljnjih anket.  
 
V letu 2018 bo Planinski vestnik predvidoma izšel vsak mesec z izjemo avgusta (julija dvojna številka) v 
sedanjem formatu (A4), vezan z žico, na 80 straneh (julija 100). Vsak mesec bomo izdali prilogo rubriko Z 
nami na pot, kjer sta eno do dve reportaži in štiri do osem opisov s priročnimi zemljevidi. Če bodo finančna 
sredstva ugodna, bi lahko izdali tudi kak manjši vodniček.  
 
Uredniška politika: 
Imeti vsak mesec temo meseca. 
Objavljati kolumne. 
Vsak mesec objavljati informacije in predstavitve gorskih skupin, gora, tur, vzponov (4-8 opisov v rubriki Z 
nami na pot). 
Objavljati prispevke o testih opreme.  
Objavljati strokovne vsebine s poudarkom na varnosti v gorah in varovanju gorske narave.  
Objavljati prispevke s področja zgodovine planinstva in raziskovalne dejavnosti.  
Predstavljati ljudi, ki v planinstvu in alpinizmu izstopajo. 
Doseči ravnovesje vsebin (literarni članki, usposabljanje, zgodovina, alpinizem, naravovarstvo …). 
Poročati z vseh pomembnejših planinskih, gorniških, alpinističnih dogodkov v okviru PZS. 
 
Splošni cilji: 
Ohraniti prisotnost v radijskih in TV medijih, ohraniti prisotnost v drugih medijih in spletnih straneh.  
Sodelovanje pri skupnih projektih, ki so zanimivi za planinsko organizacijo. 
Promocija delovanja Planinske zveze Slovenije in planinskih društev. 
Izvajanje programskih izhodišč Planinskega vestnika za leto 2017. 
Tesnejši stik s komisijami in odbori PZS, iskanje medsebojnih sinergij z drugimi dejavnosti v PZS na področju 
marketinga in trženja storitev in blaga, uskladitev s CGP, kjer bo to mogoče. 
Funkcionalna povezava s Planinsko založbo in kartografijo ter vsemi drugimi izdajateljskimi aktivnostmi PZS. 
Izvedba vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva. 
 
Operativni cilji:  
Ohraniti število strani (80). 
Redno izdati 11 številk revije (julija dvojna številka). 
Organizacija vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva PV.  
Povečanje števila naročnikov in proste prodaje.  
Boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija. 
Promocija in predstavitve planinskih edicij Planinske založbe. 



Prenos spletne strani na PZS (pestrejša vsebina, lažje urejanje).  
Redno objavljanje na FB profilu. 
Sodelovanje s PR, s spletno stranjo pri izmenjavi informacij, podatkov in prispevkov. 
Povezava programskih rešitev (uredniška aplikacija idr.). 
Nadgradnja elektronskega kazala PV. 
Prenos obračuna honorarjev na PZS.  
Aktivno delo na FB profilu Planinskega vestnika. 
 
 

Uredništvo Planinskega vestnika 
Vladimir Habjan, odgovorni urednik  

 

  



OKVIRNI PROGRAM MEDDRUŠTVENIH ODBOROV 
PLANINSKIH DRUŠTEV 2018 

 
Na podlagi razprave na seji UO PZS, koordinacijskem sestanku predsednic in predsednikov MDO PD in javne 
razprave v okviru meddruštvenih odborov planinskih društev v letu 2015, je oblikovana vsebina okvirnega 
programa dela meddruštvenih odborov planinskih društev, ki bo izhodišče za pripravo konkretnih programov 
dela za posamezen MDO PD za to obdobje. Slednjega, na osnovi teh izhodišč, s konkretnimi podatki, datumi 
in nosilci, sprejme vsak MDO PD samostojno, pred veljavnostjo pa mora podati soglasje UO PZS.  
 
Okvirni programi dela MDO-jev za leto 2018 temelji na določilih 20. člena Statuta PZS in vsebuje naslednje 
aktivnosti: 

• izvedba sestankov MDO-ja vsaj 4 x letno, 

• izvedba sej predsedstva MDO PD, če je predsedstvo del organiziranosti posameznega MDO PD, 

• organizacija srečanja planincev MDO PD-ja, spodbujanje društev k obisku dneva slovenskih planincev 
2018 – tudi skupen prevoz, 

• udeležba predsednika ali namestnika MDO PD na sejah UO PZS in ostalih sestankih v okviru planinske 
organizacije; tudi na seji Skupščine PZS, 

• udeležba predsednika ali namestnika MDO PD na zborih članov in pomembnejših prireditvah društev ter  

• finančna pomoč oz. donacija društvom pri razvitju novega prapora, izdaji zbornika ob jubileju ali drugem 
pomembnem dogodku za napredek in razvoj planinstva, 

• izvajanje aktivnosti pokrajinskega odbora mladinskih odsekov (planinska šola, srečanje mladih planincev 
MDO PD, predavanja, skupni izleti in tabori, pl. orientacijska tekmovanja, srečanja mentorjev planinskih 
skupin ...), 

• izvajanje aktivnosti odbora za varstvo gorske narave (letna srečanje varuhov gorske narave in gorskih 
stražarjev MDO PD, usposabljanja za gorske stražarje, naravovarstveni izleti, predavanja, koordinacija in 
izvedba projektov Alpske konvencije …),  

• izvajanje aktivnosti odbora za planinske poti (letno srečanje markacistov PZS MDO PD, tečaji, predavanja 
– varnost pri delu, načrtovanje večjih skupne akcij obnove poti – odpravljanje posledic naravnih ujm, …), 

• izvajanje aktivnosti odbora vodnikov PZS (letna srečanje vodnikov PZS iz MDO, licenčna usposabljanja 
vodnikov, razna specialna dodatna usposabljanja oz. predavanja …), 

• izvajanje aktivnosti odbora za planinske koče (letna srečanje gospodarjev MDO PD, svetovanja – primeri 
dobre prakse drugih PD, predavanja …) , 

• sodelovanje z zamejskimi PD ali PD/regijskimi planinskimi organizacijami v sosednjih državah, 

• za MDO PD, katerih področje sega do državne meje, spodbujanje društev za obmejno sodelovanje z 
društvi sosednjih držav ter povezovanje MDO PD z obmejnimi regijskimi planinskimi organizacijami 
sosednjih držav,  

• priprava biltena o delu MDO PD ter vključenih društev in/ali koordiniranje ter spodbujanje priprave 
člankov za objavo v lokalnih in planinskih medijih, 

• prevzem aplikacije NAVEZA in drugih elektronskih orodij tudi v delo MDO PD-jev, 

• svetovanje in pomoč društvom ter opozarjanje pri izpolnjevanju obveznosti poročanja PZS in MDO PD 
(42. člen Statuta PZS ) - tudi ankete, enotni  obrazci, podatki za »Planinski kažipot« itd., 

• spremljanje o usklajenosti novih, spremenjenih ali dopolnjenih temeljnih aktov društev s Statutom PZS 
(41. člen), 

• koordiniranje programa uvajanja, svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS, 

• redno posodabljanje podatkov na spletnih straneh PZS, kjer je predstavljen posamezen MDO PD, 

• v okviru možnosti in po predhodnem dogovoru z generalnim sekretarjem PZS, se trudi pridobiti dodatna 
sponzorska ali donatorska sredstva za izvajanje programov dela MDO PD, 

• druge naloge po sklepu UO PZS in Skupščine PZS. 
 

Bojan Rotovnik, predsednik PZS 



 
14. seja UO PZS, k točki 3f 

Zapisnik 

sestanka Komisije za pripravo volitev Volilne komisije 2017 

Dne, 22. 2. 2017, v mali sejni sobi PZS. 

 

Prisotni člani: Borut Vukovič, Darko Bukovinski, Jože Melanšek 

Ostali prisotni: Damjan Omerzu 

Dnevni red: 

1. Odpiranje prejetih kandidatur za člane in namestnike Volilne komisije PZS 

2. Osnutek uskladitve Poslovnika skupščine PZS 

 

Ad. 1 

Prejetih je bilo 8 kandidatur: 

 Ime in priimek Predlagatelj 

1 Vinko Poličnik PD Bajtar 

2 Ivan Resnik PD Kamnik 

3 Franc Štokar PD Kostanjevica na Krki 

4 Drago Horjak RPD Dolga pot Dravograd 

5 Andrej Schwarzmann PD Srednja vas v Bohinju 

6 Franc Kocbek PD Miklavž 

7 Damjan Debevec PD Borovnica 

8 Antonija Valenčič PD Postojna 

 

Kandidaturi Vinka Poličnika in Ivana Resnika se dopolnita s podanim predlogom matičnega društva, saj ju je 

prvotno predlagal MDO PD Kamniško bistriškega območja. 

Ad. 2 

Komisija je obravnavala besedilo za uskladitev Poslovnika PZS, kot posledica spremembe statuta, ki 

ustanavlja volilno komisijo PZS in ukinja varuha pravic gora. Predlaga se spremembe VII. Poglavja - Volitve 

PZS. 

 

Zapisal: 

Damjan Omerzu 

Borut Vukovič, 

vodja komisije  



GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA 
POSTAJA CELJE - DRUŠTVO 
Stanetova 20 
SI-3000 Celje 

T 03 492-48-50 
F 03 492-48-51 
E info@grs-celje org 
S http://wwwgrs-celje.org 

1 1 - 0 1 - 2017 

Planinska zveza Slovenije 
Dvorakova 9 
p. p. 214 

1001 Ljubljana 

Vloga za prenos lastništva 

Leta 1980 je takratna postaja GRS Celje pri planinskem društvu Celje pričela z gradnjo 
zavetišča na Golteh. Na tem mestu je prej stala smučarska koča. 
Zavetišče je bilo zgrajeno s sredstvi GRS postaje Celje, donatorjev in ogromno 
prostovoljnega dela članov postaje GRS Celje. 
V letih delovanja so se menjali načelniki in miselnost članov, zato se je 1. 1994 postaja 
odcepila od društva. Ustanovljeno je bilo društvo z nazivom; Gorska reševalna služba Celje -
društvo za pomoč ljudem. Društvo je bilo kmalu sprejeto v članstvo Planinske zveze 
Slovenije. 
Na žalost do danes ni bilo urejeno lastništvo objekta, zato se obračamo na vas s pročnjo, da se 
zavetišče GRS na Golteh s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem prenese na GRS postajo 
Celje - društvo v razmerju 90% last GRS Celje in 10% last PZS. 

Za ugodno rešitev naše prošnje se vam že v naprej zahvaljujemo. 

Orla vas, 05. 01.2017 GRS postaja Celje 
predsednik Brane Povše 

vloga za prenos lastništva Stran 1 od 1 
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PLANINSKO DRUŠTVO SKOFJA LOKA 
KAPUCINSKI TRG 13, 4220 ŠKOFJA LOKA 

Telefon: 04 51 20 667, GSM: 051 332 777 
www.pd-skofjaloka.com, info@pd-skofjaloka.com 

vlHA PlA PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
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ZVEZA SLOVENIJE " ^ 

Koča na Blegošu 

Datum: 16.02.2017 

1 7 -02- 2017 

Zadeva: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SKUPŠČINI PZS 

MDO Gorenjske je 17. januarja 2017 v Radovljici obravnaval idejo »Mobilnost obiskovalcev 
gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti in priložnost za analizo gibanja, 
načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske infrastrukture«. 
Po obsežni razpravi je bil sprejet sklep: »Prisotni na seji podpirajo predloženo idejo. PD na 
sejah upravnih odborov obravnavajo predloženo pobudo« (glej zapisnik MDO). 

Skladno s pozivom PZS, z dne 28. novembra 2016 
dajemo predlog, da se ideja »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove 
tehnične možnosti in priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo 
vzdrževanju planinske infrastrukture« obravnava na skupščini PZS, ki bo 22. aprila 2017, v 
Ajdovščini, kot predlog za konkretno akcijo PZS, za izboljšanje planinske infrastrukture. 

Uvrstitev navedene ideje na skupščino PZS podpirajo: 
Planinska društva Škofja Loka, Dovje Mojstrana, Gorenja vas, Gorje, Javornik 
Kranjska Gora, za Selško dolino Železniki in Sovodenj. 
Njihovo podporo posredujemo kot prilogo, kopije hrani PD Škofja Loka. 

Koroška Bela, 

Predlagatelji ideje smo po potrebi pripravljeni sodelovati v nadaljnjem postopku do 
realizacije. 

Srečno, 

Jože Stanonik 
Podpredsednik 

Prilagamo gradiva: 
• Mobilnost... 
• Izvleček iz ideje Mobilnost. 
• Podpora ideji osmih PD 

http://www.pd-skofjaloka.com
mailto:info@pd-skofjaloka.com


Tomaž Banovec, Franci Ekar, 
Jože Stanonik in Danilo Škerbinek 

Datum: 16.02.2017 

Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti, priložnost za 
analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske infrastrukture. 

Uvod 

Na naših obdobnih srečanjih smo se kot zainteresirani planinski seniorji pogovarjali tudi o 
stvareh, ki zadevajo bivanje in življenje v gorah ali v širšem odprtem prostoru, ki se postopoma, 
ne glede na ustavno določilo o dostopu in odprtosti, vseeno vedno bolj krči. Po drugi strani pa 
število obiskovalcev tega še odprtega prostora hitro narašča, menjajo se navade in načini 
obiska in doživljanja narave in odprtega prostora v celoti in spreminja se odnos do naše 
grajene planinske infrastrukture. Planinska zveza s svojimi društvi skrbi za odprtost velikega, 
če ne največjega dela te infrastrukture, a se tudi sooča s težavami tega novega časa in novih 
navad, vendar s pomanjkanjem analiz in ocene strukture in količine obiska. Ta se po ocenah 
hitro povečuje, med obiskovalci je večina ljudi, ki niso člani planinskih društev, in tudi trajno 
uporabljajo naše naprave in pota. Tega toka analitsko in drugače ne obvladamo, nekateri si 
pomagajo z anketami ter ocenami, velja pa vse »stalno raste«. Glede na razvoj v svetu in 
spremenjene razmere v turističnih tokovih se hitro povečuje obisk naše države, ocene, ki smo 
jih deležni v zadnjem času napovedujejo da bo obisk še povečan in tokovi ne bodo ustrezno 
količinsko in strukturno spremljani in tudi ne primerno upravljani. Soočeni smo tudi z izrednim 
napredkom sodobnih komunikacijskih in navigacijskih ter transportnih možnosti. 

Pripravili smo predlog, ki bi zainteresiranim in poklicanim pomagal pri tem in pooblastil 
Planinsko zvezo in planinska društva tudi za te nove izzive in pomagal drugim s podobnimi 
interesi in programi. 

Omrežja, komunikacije in spremljanje gibanja ljudi v odprtem prostoru 

Razvoj komunikacij, predvsem pa prenosnih mobilnih naprav (mobilniki, i-podi in podobno) 
je glede količine priključkov v Sloveniji in Evropi skoraj dokončen. Hitra menjava in 
modernizacija naprav omogoča sprotno dokaj natančno določanje lokacije naprave. 
Predpostavljamo, da ima tudi skoraj vsak voznik in tudi obiskovalec gora, planinskih poti in 
postojank ter počivališč s seboj ustrezno mobilno telefonsko ali še bolj tehnično sposobno 
napravo. Stalne fiksne antene spremljajo naše mobilnike in nam vsakih 10 sekund določijo 
relativno točno lokacijo. Koliko mobilnikov je na konkreten dan in čas na Triglavu je torej lahko 
znano. Zanima nas predvsem statistična ali analitska možnost tako pridobljenih statističnih 
podatkov. Ocenjujemo, da skoraj vsak obiskovalec Triglava komu sporoči, da je na vrhu, se 
slika in je tudi srečen, vesel in mogoče tudi darežljiv in pripravljen nekaj pripevati za pota in 
počivališča ter domove, ki jih je uporabil in ki bi jih lahko uporabil tudi kot zavetja.. 

Zakaj popotnikov, planincev in drugih obiskovalcev ne bi prosili, da bi na določeno številko v 
uporabi na PZS (090 -—) sporočili, pohvalili ali pograjali planinsko infrastrukturo, ki so jo 
uporabljali in tako istočasno prispevali zanjo en evro ali več (5), kar je danes skoraj običajno v 
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takih akcijah. Na lep sončni dan na Šmarno goro pri Ljubljani pride tudi 1 000 obiskovalcev že 
med tednom. Če samo vsak stoti telefonira ali pošlje sporočilo na našo številko in s tem 
istočasno donira en euro je to 10 eurov. Da ne govorimo o tem koliko je bilo na recimo 
preostalih 100 vrhovih in drugih točkah mobilnikov in tako bi lahko ugotovili koliko mobilnikov 
(obiskovalcev) je bilo ali je na neki zanimivi točki. Predlagamo, da posebna skupina v okviru 
PZS izdela model za izvajanje predlagane akcije, ki bi služila za dosego cilja in omogočila 
pridobiti še druge, za nas pomembne podatke. 

Imamo najmanj tri skupine možnih ciljev ali funkcij 

1. Izdela se dinamična statistika in analiza obiska tudi s temi sredstvi in s tem podlaga za 
razvojna ukrepanja na področju planinske in z njo povezane infrastrukture v PZS in pri 
drugih. PZS daje pobudo in vodi akcijo, ustanovi telo, delovno skupino ali kaj 
ustreznega, ustanovi blagovno znamko, zavaruje pravice in idejo? Cilj je izdelava analiz 
obiska po metodi Big Data v kombinaciji z drugimi viri podatkov, ki pojasnjujejo 
aktivnost v gorah in v tem okviru uporabo planinske infrastrukture ter gibanje ljudi v 
našem odprtem gorskem in drugem prostoru. 

2. Ista neprofitna organizacija v lasti PZS izdela in skrbi za model pridobivanja in 
razdeljevanja sredstev iz opravljenih klicev na osnovi lokacije dogodka in glede na 
skupno dogovorjene tudi solidarno dogovorjene planinske potrebe. Seveda se izdela 
program vzdrževanja in razvoja širše definirane planinske infrastrukture, v katerem 
lahko tak način pomeni dober delež sredstev. 

3. Planinska društva opremijo svoje vpisne knjige, vrhove ter postojanke s prospekti in 
plakati ter trajnimi napisnimi tablicami, ki bi opozarjale na možnost sporočanja in 
povedale, da gre za dober in koristen namen. Seveda se uredi spletna stran za 
podrobna pojasnila in uredi promocija v splošni javnosti, podobno kot je to v navadi 
pri drugih zbiranjih sredstev. 

V podrobnosti tu ne gremo, bistveno je načelno razpravljati v organih PZS in društvih in 
pravočasno sprejeti ali zavreči idejo na UO PZS ali drugemu pristojnemu organu in določiti ljudi 
in sredstva, ki bodo sodelovali. In seveda pravno utemeljiti predlagane možnosti. 

Kazalo bi se povezati s firmo ali skupino, ki to obvlada in že počne in takih ni malo. Določili bi 
sodelavce v PZS, ki bi to pomagali izvesti, tudi dopolnitev vpisnih knjig in drugih podrobnosti 
za operativno izvedbo, določili bi ceno storitev, način izbora sponzorjev in podobno. 

Posebna skrb naj velja promociji ideje, pridobitev ustreznih sponzorjev, pokroviteljev ter 
uporabnikov analitičnih in drugih storitev. 

Če se bo PZS odločila za predlagano idejo, bi bilo dobro pripraviti ustrezen poslovni načrt in 
projektno nalogo. Pripravijo naj ga ljudje ali ekipa, ki bo sposobna odgovoriti na izziv ter se pri 
tem držati načela sedmih vprašanj- ali sedem Hermagora-sovih 7.W-jev. 

1 
Kaj, 

What 

2 
Kdo, 
Who 

3 
Kdaj, 

When, 

4 
Kje, 

Where, 

5 
ZaKaj, 
Why, 

6 
Kako, 

In what way, 

Sedem vprašanj je klasična grška Hermagorasova in tudi rimljanska pod 

7 
Koliko 

By what means 

aga prevzeta iz Wikipedije 
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Predlogi ugotovitev in sklepov 

To idejo smo gradili dalj časa, z namenom pomagati vsebinski in materialni rasti planinske 
organizacije, uskladili pa v decembru 2016. Predlagamo: 

1. PZS se zahvaljuje predlagateljem za poslani predlog in se zaveže, da bo nanj formalno 
odgovorila predlagateljem. 

Če je pobuda sprejeta 
2. PZS ob sodelovanju PD in organov PZS preuči idejo in se odloči o tem do svoje Skupščine 

v letu 2017. Določi naj program dela do odločitve v Skupščini PZS in okvirno tudi načrt 
dela po njej. 

3. Za Skupščino in druga telesa PZS se pripravi ustrezen, bolj razdelan elaborat in predlog 
projektne naloge. 

4. Določi se najmanj štiri sodelavce za področja: 

a) organizacija in analiza, pravne zadeve, status projekta, 

b) ekonomski izračun, denar in načini zbiranja ter možne razdelitve, 

c) oprema in razvoj planske infrastrukture za to nalogo in določitev potreb, 

d) tehnologija in sodelovanja s telekomunikacijskimi ponudniki (storitve), 

e) iz teh oseb se oblikuje delovna skupina, ki naj se dodatno strokovno pooblasti ter 
seznani z nalogami za vse tri skupke funkcij napisanih v tem predlogu, 

f) v skupino se imenuje predstavnik predlagateljev. 

5. Stroški in potroški (tudi prostovoljno delo) za to nalogo se vodijo takoj in sproti, 
preučevanja pravnih in tehnoloških vprašanj se začnejo takoj. 

6. Če je potrebno se ideja avtorsko zaščiti (Copyright). 

Predlagatelji smo pripravljeni sodelovati pri uresničevanju te zanimive ideje. 

S planinskim srečno! 

Predlagatelji 
Tomaž Banovec, 
Franci Ekar, 
Jože Stanonik in 
Danilo Škerbinek 

Ljubljana, Kranj, Škofja Loka, december 2016 
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18.01.2017 

IZVLEČEK iz ideje 

»Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti, 
priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju 
planinske infrastrukture« 

Ideja »Mobilnost...«, kot je citirano v naslovu izvlečka, je namenjena prav vsem obiskovalcem 
hribov in gora, da skupaj ustvarimo boljše pogoje na planinskih poteh, drugi infrastrukturi, ki 
jo planinci upravljamo in v statistične namene. 
V PZS ugotavljamo, da naše hribe in gore letno obišče nad milijon obiskovalcev. Organiziranih 
planincev nas je le okrog 56000, vsi drugi so nečlani. Predvsem pri teh želimo vzpodbuditi 
občutek, da je za vse česar so na planinskih poteh in v planinskih postojankah deležni, vredno 
nekaj prispevati in da bodo ti prispevki oplemeniteni s pretežno prostovoljnim delom pridnih 
planincev še izboljšali razmere. Prispevek npr. 1 € ni veliko, če bi se pa vsak stoti odločil s 
svojim mobilnikom poklicati določeno številko, bi ta milijon obiskovalcev letno zbral 10.000 €. 
To je pa že znesek, ki bi olajšal financiranje akcij na planinskih poteh ali za drug določen namen, 
ki bi ga določil poseben organ pri PZS. 

Ideja bi z realizacijo najbolj koristila visokogorju in tam, kjer so razmere najbolj kritične. 
Pričakovati pa je, da bi bilo med obiskovalci več kot eden od 100, ki bi iz zadovoljstva, da je 
opravil turo, bil v koči lepo sprejet in postrežen, dal s klicem svoj prispevek. Pomembno je tudi 
to, da bi lahko bistveno bolj točno ugotavljali, koliko nas je po hribih in gorah. S tem bi pridobili 
moč v dogovarjanju za podporo in ustreznejše pogoje poslovanja s pristojnimi organi. 
Pomemben delež bi ideji morali dodati PD in organi PZS z informiranjem in vzpodbujanjem 
obiskovalcev, da se odzovejo s klici na ustrezno številko. Od tega in od našega prepričanja, da 
delamo nekaj koristnega, je odvisen uspeh ideje. 
Predlagatelji smo prepričani, daje izvedljiva in pa ob dobrem sodelovanju lahko zelo uspešna. 

PLANINCI, URESNIČIMO IDEJO VSEM NAM V DOBRO. 

Tomaž Banovec, Franci Ekar, 
Jože Stanonik in Danilo Škerbinek 



Planinsko društvo ŠKOFJA LOKA 

Podpira idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti, 
priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske 
infrastrukture« 
predlagateljev Tomaža Banovca, Franca Ekarja, Jožeta Stanonika in Danila Skerbineka in 

skladno s pozivom društev za oddajo predlogov tem za obravnavo na Skupščini PZS 2017 

predlagamo, da se zgoraj navedena ideja uvrsti na dnevni red Skupščine PZS, 22. aprila 2017, 

v Ajdovščini. 

V ...Škofji Loki , dne ...02.02.2017. 

podpis ~č? 



r 

Planinsko društvo ^a.vj..er....r....^?/^£.^.^.. 

Podpira idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti, 
priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske 
infrastrukture« 
predlagateljev Tomaža Banovca, Franca Ekarja, Jožeta Stanonika in Danila Skerbineka in 
skladno s pozivom društev za oddajo predlogov tem za obravnavo na Skupščini PZS 2017 
predlagamo, da se zgoraj navedena ideja uvrsti na dnevni red Skupščine PZS, 22. aprila 2017, 
v Ajdovščini. 

v JŠJŠSSL dne JLAJB& 



Planinsko društvo GORENJA VAS 

Podpira Idejo »Mobilnost oblskovalcav gora in odprtaga prostora, nova tehnična motnosti, 
priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja In podporo vzdrževanju planinske 
infrastrukture« 
predlagateljev Tomaža Banovca, Franca Ekarja, Jožeta Stanonika in Danila skerbineka in 
skladno s pozivom društev za oddajo predlogov tem za obravnavo na Skupščini PZS 2017 
predlagamo, da se zgoraj navedena ideja uvrsti na dnevni red Skupščine PZS, 22. aprila 2017, 
v Ajdovščini. 



PLANINSKO DRUŠTVO GORJE 
Zgornje Gorje 46 
4247 ZGORNJE GORJE 

Zgornje Gorje, 18. 1. 2017 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Dvorakova 9 
1000 Ljubljana 

Strinjanje s predlogom 

Meddruštveni odbor Gorenjske ocenjuje idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega 
prostora, nove tehnične možnosti, priložnost za analizo gibanja, načrtovanja razvoja in 
podporo vzdrževanju planinske infrastrukture« za splošno koristno za slovensko planinstvo in 
predlaga predsedniku Planinske zveze Slovenije, da jo uvrsti v gradivo skupščine Planinske 
zveze Slovenije, ki bo v Ajdovščini. 

Predlog za uvrstitev na skupščino Planinske zveze Slovenije podpira planinsko društvo: 
• Planinsko društvo Gorje 

Predsednik Planinskega društva Gorje 
Jože Kosmač 

$-&4<><sv^p/^< 



PLANINSKO D R U Š T V O 
JAVORNIK- KOROŠKA BELA 
C.Borisa Kidriča 37C, 4270 JESENICE 
e-mail: pd.javkb@gmail.com 
M: 051 345 806 

Jesenice, 01.02.2017 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Dvorakova 9 
1000 LJUBLJANA 

Zadeva: Podpora projektu »Mobilnost obiskovalcev gora....« 

PD Javornik Koroška Bela podpira sklep 10. seje MDO Gorenjska, z dne 18.01.2017 , kjer je bila ideja 
»Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti, priložnost za analizo 
gibanja, načrtovanja razvoja in podporo vzdrževanju planinske infrastrukture« ocenjena kot koristna in 
dobronamerna. 

Predlagamo, da se razprava o tej pobudi uvrsti na dnevni red skupščine PZS, ki bo 22.04.2017 v 
Ajdovščini. 

Planinski pozdrav. 

PREDSEDNICA PD: 
Olga Oven 

mailto:pd.javkb@gmail.com


Planinsko društvo ^.f.^.^laka Q&1£:. 

Podpira idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti, 
priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske 
infrastrukture« 
predlagateljev Tomaža Banovca, Franca Ekarja, Jožeta Stanonika in Danila Skerbineka in 
skladno s pozivom društev za oddajo predlogov tem za obravnavo na Skupščini PZS 2017 
predlagamo, da se zgoraj navedena ideja uvrsti na dnevni red Skupščine PZS, 22. aprila 2017, 
v Ajdovščini. 

V fa,...Q*?£<^. , dne l,A,...AQB..... 



Planinsko društvo za Selško dolino Železniki 

Podpira idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti, 
priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske 
infrastrukture« 

predlagateljev Tomaža Banovca, Franca Ekarja, Jožeta Stanonika in Danila Skerbineka in 

skladno s pozivom društev za oddajo predlogov tem za obravnavo na Skupščini PZS 2017 

predlagamo, da se zgoraj navedena ideja uvrsti na dnevni red Skupščine PZS, 22. aprila 2017, 

v Ajdovščini. 

V Železnikih, dne 14.2.2017 

podpis 



Planinsko društvo 
S£\/oWJ-£ 

Podpira idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti, 
priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske 
infrastrukture« 
predlagateljev Tomaža Banovca, Franca Ekarja, Jožeta Stanonika in Danila Skerbineka in 

skladno s pozivom društev za oddajo predlogov tem za obravnavo na Skupščini PZS 2017 

predlagamo, da se zgoraj navedena ideja uvrsti na dnevni red Skupščine PZS, 22. aprila 2017, 

v Ajdovščini. 

V S&Ueda ., dne 
"3^^JU>4\ 

podpis 
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PREDLOG ZA I. OBRAVNAVO UO PZS 

 

OBRAZLOŽITEV 

Tretji odstavek 61. člena Statuta  predvideva sprejem pravilnika, ki ureja glasila PZS. Pravilnik o 

planinskih medijih, založništvu in informiranju ureja organizacijska vprašanja in umestitev v 

organizacijo Planinske zveze Slovenije. Pravilnik opredeljuje Planinski vestnik, Planinski kažipot, 

Letopis PZS, spletne strani PZS in Obvestila PZS. Pravilnik prav tako opredeljuje sestavo in naloge 

Odbora za založništvo in informiranje PZS in uredništvo Planinske založbe in področja kartografije. 

 

 

 

BESEDILO PRAVILNIKA: 

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Statuta PZS je Upravni odbor PZS na predlog Odbora za 

založništvo in informiranje, na svoji ___. seji , dne _________ sprejel  

 

 

PRAVILNIK O PLANINSKIH MEDIJIH, ZALOŽNIŠTVU IN INFORMIRANJU 

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik ureja planinske medije, založništvo in informiranje v Planinski zvezi Slovenije (v 

nadaljevanju: PZS). 

Založništvo se izvaja v okviru Planinske založbe (v nadaljevanju: PZ). 

Medij PZS, vpisan v razvid medijev je Planinski vestnik (v nadaljevanju: PV). 

Druga sredstva informiranja PZS so: 

‐ Planinski kažipot, 

‐ Letopis PZS, 

‐ spletne strani PZS in 

‐ Obvestila PZS. 

 

2. člen 

(Odbor za založništvo in informiranje) 

Odbor za založništvo in informiranje PZS (v nadaljevanju: OZI PZS) ima vodjo in do osem članov.  

Člane OZI PZS imenuje Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS za dobo štirih leta. Mandat 
članom poteče, ko poteče mandatu Upravnemu odboru PZS, ki jih je imenoval. Vodjo na predlog 
predsednika PZS izvolijo člani OZI PZS izmed sebe. 

Člani  OZI  PZS  se  morajo  izločiti  iz  postopkov  odločanja,  pri  katerih  zaradi  konflikta  interesov  ni 

zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost. 

Članstvo  v  OZI  PZS  članom,  razen  vodji,  samodejno  ugasne  zaradi  neaktivnosti  ob  neupravičeni 

neudeležbi na treh sejah zapored. 



 
OZI PZS je za svoje delo odgovoren predsedniku PZS in UO PZS. 

Naloge OZI PZS so: 

‐ imenuje urednika PZ in urednika kartografije, 

‐ na predlog odgovornega urednika imenuje uredniški odbor PV, 

‐ spremlja delo urednika PZ in urednika kartografije, 

‐ sprejema Programsko zasnovo PV za določeno mandatno obdobje in spremlja njeno izvajanje 

s strani uredniškega odbora PV. Soglasje k programski zasnovi daje predsedstvo PZS. 

‐ na predlog urednikov potrdi kratkoročni in dolgoročni program založništva PZS, ki se 

sprejema v okviru programa dela PZS, 

‐ odloči o celostni grafični podobi knjižnih enot, kart in ostalih edicij, 

‐ na predlog urednika PZ potrjuje izbrane avtorje in urednike, 

‐ na predlog generalnega sekretarja in urednikov potrjuje finančno konstrukcijo posamezne 

izdaje in naklado, 

‐ potrjuje Redakcijski načrt za planinske karte, 
‐ OZI deluje povezovalno z  drugimi organi PZS, 

‐ izdaja promocijska in informacijska gradiva; 
Vse aktivnosti v zvezi s promocijo, trženjem in organizacijo prodaje so v pristojnosti generalnega 

sekretarja PZS. 

 

3. člen 

(Planinska založba) 

Planinsko  založbo  vodi  urednik  Planinske  založbe,  ki  ga  imenuje  OZI  PZS  na  podlagi  predhodnega 

soglasja generalnega sekretarja PZS.  

Izdajanje zemljevidov vodi urednik kartografije, ki ga na podlagi predhodnega soglasja generalnega 
sekretarja PZS imenuje OZI PZS.  
Urednik Planinske založbe  in urednik kartografije se pri odločitvah v  zvezi  z edicijami posvetujeta z 
generalnim  sekretarjem  in  strokovno  službo  PZS.  Urednika  izvajata  letni  program  dela  OZI  PZS  in 
sprejemata odločitve v skladu z njim. Urednika sta vabljena na seje OZI PZS in sodelujeta pri njihovi 
vsebinski pripravi. 

 

4. člen 

(Planinski vestnik) 

PV je vpisan v razvid medijev in deluje v skladu z zakonom, ki ureja medije.  

Pripravo in izdajo PV vodi odgovorni urednik PV skupaj z uredniškim odborom. Odgovornega 

urednika imenuje UO PZS na predlog predsednika PZS. Odgovorni urednik  in uredniški odbor delata v 

skladu s Programsko zasnovo PV, ki jo sprejme OZI PZS. 

 
5. člen 

(Planinski kažipot) 

Pripravo in izdajo Planinskega kažipota vodi urednik Planinskega kažipota, ki ga imenuje OZI na 

predlog generalnega sekretarja PZS. Planinski kažipot izide enkrat letno. 

 



 
6. člen 

(Letopis PZS) 

Pripravo in izdajo Letopisa PZS vodi urednik Letopisa PZS, ki ga imenuje OZI PZS na predlog 

generalnega sekretarja PZS.  Letopis izide enkrat letno v tiskani in elektronski obliki. 

 

7. člen 

(Obvestila PZS) 

Pripravo in izdajo Obvestil PZS vodi urednik Obvestil PZS, ki ga imenuje OZI PZS na predlog 

generalnega sekretarja PZS.  Obvestila izide vsaj enkrat letno v tiskani in elektronski obliki. 

 

8. člen 

(Spletne strani PZS) 

Spletne strani ureja urednik spletne strani, ki ga imenuje OZI PZS na predlog generalnega sekretarja 

PZS. Spletna stran se z aktualnimi informacijami redno dopolnjuje. 

 

9. člen 

(končna določba) 

Ta pravilnik začne veljati z objavo na spletni strani PZS. 

 

 

 

Vodja OZI PZS, 
Slavica Tovšak 

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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OBRAZLOŽITEV 

Zaradi  sprememb  statuta  PZS,  uskladitve  glede  časa  veljavnosti  rezervacije  v  planinski  koči, 

opredelitve bolj podrobno razdelanih pogojev za pridobitev statusa planinskega objekta in bolj jasno 

zapisanih določil, ki razlikujejo planinske koče od ostalih gostinsko‐nastanitvenih objektov,  je izvršni 

odbor  Gospodarske  komisije  pripravil  predlog  sprememb  Pravilnika  o  planinskih  kočah,  bivakih  in 

planinskih učnih središčih. 

 

Glavne predlagane spremembe so: 

‐  sprememba  poglavja  o  registru  planinskih  objektov  v  status  planinskih  objektov  in  prestavitev 

poglavja takoj za splošne določbe Pravilnika; 

‐ podrobnejša opredelitev kriterijev za pridobitev statusa planinskega objekta; 

‐ izboljšanje usposobljenosti oskrbnikov in osebja v planinskih kočah (20. člen); 

‐ obveza za nudenje popustov za prenočevanje, za ostalo se uporabi priporočilo (25. člen); 

‐  obveza  nudenja  prodaje  vsaj  enega  zemljevida  in  vodnika,  ki  vključujeta  planinske  poti  in 

zanimivosti  na  območju  planinske  koče,  ureditvi  informacijskega  kotička  in  postavitvi  planinsko‐

turističnega zemljevida območja koče bodisi na zunanji tabli ali na steni v notranjosti koče (34. člen); 

‐ sprememba člena o kršitvah s poudarkom na neupoštevanju popustov in zavrnitvi zavetja (48. člen). 

 

BESEDILO PRAVILNIKA: 

Zbor  gospodarjev  je  na  podlagi  35.  člena  Pravilnika  o  minimalnih  tehničnih  pogojih  in  o  obsegu 

storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (UL RS 21/14), 19. člena Statuta PZS in 3. člena Pravilnika 

Gospodarske komisije PZS 4. 2. 2017 sprejel, Upravni odbor PZS pa je na svoji __. seji ________ podal 

soglasje za 

 

 

PRAVILNIK O PLANINSKIH KOČAH, BIVAKIH IN  

PLANINSKIH UČNIH SREDIŠČIH 
 

 

A. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Pravilnik ureja kategorizacijo, upravljanje in poslovanje planinskih objektov, opremljenost in tehnične 

predpise, pogoje za pridobitev statusa planinskih objektov Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: 

PZS), vodenje registra planinskih objektov PZS, certifikate in nadzor nad izvajanjem pravilnika. 

Pravilnik zavezuje lastnike objektov, ki so vpisani v register planinskih objektov PZS. V primeru, da sta 

lastnik  in najemnik, zakupnik oz. oseba, ki neposredno skrbi za objekt  in v njem izvaja storitve, dva 



 
različna poslovna  subjekta,  lastnik  zagotovi  izvajanje določb pravilnika  tudi  s  strani  druge osebe. V 

tem pravilniku se uporablja enotni izraz upravljavec. 

 

2. člen 

(opredelitev pojmov) 

Opredelitev osnovnih pojmov: 

 planinski objekt je skupni izraz za planinske koče, bivake in planinska učna središča; 

 planinska koča je objekt ali sklop objektov, ki ima pridobljen status planinskega objekta PZS in 

je vpisan v register objektov PZS, katerega namen je nuditi zavetje, prenočišče, gostinske in 

druge storitve planincem. Osnovni namen planinskih koč  je predvsem zagotavljanje zavetja 

vsem obiskovalcem, nudenje obvestil  o planinskih poteh  in pomoč pri nezgodah. Planinske 

koče  nudijo  obiskovalcem  tudi  osnovno  prehrano  in  prenočišče.  V  tem  pravilniku 

uporabljamo planinski dom, dom in zavetišče kot sopomenke planinske koče; 

 bivak  je  objekt  v  naravnem  planinskem  okolju,  ki  ni  oskrbovan  in  nudi  osnovno  zavetje 

planincem ter je vpisan v register planinskih objektov PZS. Ta pravilnik velja za bivake, kjer je 

to izrecno navedeno; 

 planinsko učno središče je planinski objekt, ki je vpisan v register planinskih objektov PZS, ki 

nima  rednega  odpiralnega  časa,  ki  zaključenim  skupinam  nudi  namestitev  in  je  prilagojen 

izvajanju različnih usposabljanj in tečajev, predvsem s planinsko vsebino. 

 

 

B. STATUS PLANINSKIH OBJEKTOV 
 

3. Člen 

(kriteriji za pridobitev statusa) 

 

Kriteriji za pridobitev statusa planinskega objekta: 

‐ izražen je javni interes za izgradnjo planinskega objekta ali preoblikovanje že obstoječega objekta v 
planinski objekt (s strani lokalne skupnosti, sosednjih planinskih društev in MDO); 
‐ objekt mora imeti uporabno dovoljenje (v skladu s splošno veljavno zakonodajo o graditvi objektov 
in opravljanju gostinske dejavnosti); 
‐ planinska koča mora stati ob planinski poti, ki je vpisana v register planinskih poti PZS oz. na 
izhodišču teh poti; 
‐ oskrbnik planinske koče se mora udeleževati usposabljanj, ki jih PZS organizira za upravljavce 
planinskih koč; pri novi vlogi mora upravljavec že predhodno opraviti usposabljanje; 
‐ planinska koča mora imeti vsaj eno sobo z minimalno štirimi posteljami, namenjeno prenočevanju 
obiskovalcev, vključno s cenikom za prenočevanje; 
‐ planinska koča I. kategorije mora v času, ko ne obratuje zagotavljati zavetišče (zimsko sobo); 
‐ upravljavec mora zagotavljati ustrezno usposobljenost osebja v planinski koči za informiranje glede 
varnosti, razmer, poti in ostalih planinskih vsebin; 
‐ planinska koča mora biti od najbližje planinske koče oddaljena vsaj 2 ure hoje; 
‐ upravljavec objekta mora predložiti načrt poslovanja za dobo 5 let; 



 
‐ upravljavec objekta se zaveže, da bo spoštoval cenovno in splošno politiko PZS pri upravljanju s 
planinskimi objekti; 
‐ objekt zadošča vsem ostalim pogojem, navedenim v tem pravilniku. 
 

4. člen 

(pristojni organi PZS) 

Planinski objekt podeli oz. odvzame status planinske koče UO PZS na predlog IO GK PZS in s tem vpiše 

oz. izbriše iz registra planinskih objektov PZS. O spremembah statusa in registra planinskih objektov 

PZS obvešča javnost predvsem prek spletne strani PZS. 

 

5. člen 

(vsebina registra planinskih objektov PZS) 

Register planinskih objektov vodi Planinska zveza Slovenije. 

Register planinskih objektov PZS vsebuje: 

 naziv planinskega objekta, 

 nadmorsko višino, 

 lokacijo (zemljepisna dolžina in širina) ter naslov planinskega objekta, 

 lastnika planinskega objekta, 

 kategorijo planinske koče, 

 odprtost planinske koče, 

 št. ležišč in sedišč planinskega objekta, 

 kontaktne podatke za planinski objekt, 

 osnovne podatke o oskrbniku. 

 

O vsebinah mora  lastnik objekta obveščati PZS,  razen glede kategorije planinske koče. Sprememba 

naziva planinskega objekta mora biti potrjena s strani najvišjega organa lastnika.  

 

6. člen 

(izbris iz registra planinskih objektov PZS) 

Razlogi za izbris iz registra: 

 na željo lastnika objekta, 

 v okviru disciplinskega postopka iz 49. Člena tega pravilnika.  

 

7. člen 

(postopek) 

Postopek vpisa planinskega objekta v register pri prvem vpisu ali menjavi lastnika objekta: 

 lastnik objekta oz. najemnik objekta s pisnim soglasjem lastnika  pošlje Gospodarski komisiji 

PZS vlogo za vpis v register planinskih objektov PZS, ki mora vsebovati obrazložitev, zakaj bi 

objekt pridobil ta status, 

 Gospodarska komisija PZS po prejemu vloge pridobi mnenje z obrazložitvijo o vlogi za status 

planinske koče s strani pristojnega MDO oz. njenega odseka za gospodarsko dejavnost,  



 
 predstavniki Gospodarske komisije PZS opravijo ogled objekta, 

 vlogodajalec izvede morebitne dopolnitve, 

 vlogo obravnava IO GK PZS, 

 status podeli UO PZS na predlog IO GK PZS. 

 

Izbris se lahko izvede na željo lastnika objekta ali kot disciplinski ukrep na podlagi tega pravilnika. V 

primeru disciplinskega ukrepa se izbris izvede v okviru disciplinskega postopka. 

Postopek za izbris planinskega objekta iz registra na željo lastnika: 

 lastnik objekta pošlje Gospodarski komisiji PZS vlogo za  izbris  iz registra planinskih objektov 

PZS, ki mora vsebovati obrazložitev in mnenje pristojnega MDO, 

 vlogo obravnava IO GK PZS, 

 izbris iz registra potrdi UO PZS. 

 

8. člen 

(javnost registra planinskih objektov PZS) 

Planinska zveza na svojih spletnih straneh vodi ažuren pregled planinskih koč s kontaktnimi podatki in 

izvaja  druge  aktivnosti  za  promocijo  planinskih  koč.  Upravljavci  planinskih  koč  so  dolžni  vse 

spremembe sporočiti PZS, da se zagotovi ažurno informiranje javnosti. 

 

 

 

9. člen 

(prednosti objektov s statusom planinskih objektov PZS) 

Prednosti objektov, ki imajo pridobljen status: 

 prilagojeni  pogoji  za  delovanje  po  pravilniku,  ki  določa  minimalne  tehnične  pogoje  in 

minimalen  obseg  storitev  za  opravljanje  gostinske  dejavnosti  in  ga  sprejema  ministrstvo, 

pristojno za gospodarstvo; 

 informiranje  in  promocija  planinskega  objekta  prek  medijskih  in  promocijskih  kanalov  PZS 

(spletna stran, planinske karte, vodniki,  članki, promocijski  letaki, udeležba na  turističnih  in 

ostalih sejmih);  

 sodelovanje na javnih razpisih za sofinanciranje športnih objektov ter ostalih javnih razpisih; 

 možnost pridobitve certifikatov za planinske objekte; 

 možnost udeležbe na strokovnih usposabljanjih, ki jih organizira in delno sofinancira PZS; 

 možnost koriščenja dobrih praks mednarodnih organizacij, v katerih je včlanjena PZS. 

 

Prednost objektov, ki imajo pridobljen status in upoštevajo najvišje priporočene cene: 

 možnost koriščenja helikopterskih prevozov v okviru sodelovanja Planinske zveze Slovenije s 

Slovensko  vojsko,  Policijo  in  drugimi  izvajalci  helikopterskih  prevozov  za  ekološko  in 

energetsko sanacijo ter v izrednih razmerah za rekonstrukcijo planinskega objekta;  

 sodelovanje na razpisih Planinske zveze Slovenije;  



 
 brezplačne storitve Svetovalne pisarne PZS. 

 

 

C. KATEGORIZACIJA PLANINSKIH OBJEKTOV 
 

10. člen 

(kategorije planinskih objektov) 

Kategorije planinskih objektov so: 

 planinska koča I. kategorije, 

 planinska koča II. kategorije, 

 planinska koča III. kategorije, 

 bivak, 

 planinsko učno središče. 

 

11. člen 

(kriteriji za planinske koče I. kategorije) 

Kriteriji za razvrstitev planinske koče v I. kategorijo so: 

 lokacija  planinske  koče  je  na  območju  Julijskih  Alp,  Karavank,  Kamniško‐Savinjskih  Alp  ali 

Dinarskega gorstva, 

 planinska koča ni dostopna po javni cesti (kot jo določa Zakon o cestah) ali z žičniško napravo 

za prevoz oseb za namen javnega prevoza (kot jo določa Zakon o žičniških napravah za prevoz 

oseb), 

 čas hoje od najbližjega izhodišča, ki je dostopno po javni cesti, je vsaj eno uro,  

 oskrba  koče  ni mogoča  z  vozili  po  prometnicah,  ampak  se  izvaja  z  nošnjo  oseb,  nošnjo  na 

konjih, tovorno žičnico ali helikopterskimi prevozi.  

 

12. člen 

(kriteriji za planinske koče II. kategorije) 

Kriteriji za razvrstitev planinske koče v II. kategorijo so: 

 lokacija planinske koče je v visokogorju ali sredogorju, 

 čas hoje od najbližjega izhodišča v zimskih razmerah, ki je dostopno po javni cesti, je vsaj eno 

uro. V kopnih razmerah ni minimalnega pogoja dolžine hoje.  

 

13. člen 

(kriteriji za planinske koče III. kategorije) 

Kriteriji za razvrstitev planinske koče v III. kategorijo so: 

 koče III. kategorije so vse preostale koče, ki ne zadoščajo kriterijem za I. ali II. kategorijo. 

 

14. Člen 

(kriteriji za bivake) 



 
Kriterij za razvrstitev planinskega objekta v kategorijo bivakov je: 

 objekt nudi obiskovalcem osnovno zavetje.  

 

15. člen 

(kriteriji za planinska učna središča) 

Kriterija za razvrstitev planinskega objekta v kategorijo planinskih učnih središč: 

 objekt je prilagojen izvajanju usposabljanj in izobraževanj s planinsko tematiko, 

 objekt omogoča namestitev udeležencev. 

 

16. člen 

(postopek kategorizacije planinskih objektov) 

Kategorijo posameznega objekta določi  Izvršni odbor Gospodarske komisije PZS  (v nadaljevanju:  IO 

GK PZS),  soglasje pa poda Upravni odbor PZS  (v nadaljevanju: UO PZS). Kategorizacija  se določi ob 

vpisu  v  register  planinskih  objektov  PZS.  Kategorizacija  se  lahko  naknadno  spremeni  po  enakem 

postopku. 

 

 

 

D. UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE 

 
17.  člen 

(obratovalni čas) 
Planinske koče lahko obratujejo: 

 vse leto, 

 v glavni planinski sezoni, 

 občasno, 

 ob določenih dnevih. 
Upravljavec koče določi način obratovanja planinske koče.  
Oznake odprtosti koč: 
OS – koča je stalno odprta, 
OSP – koča je odprta stalno, razen ob ponedeljkih, 
OPSNP – koča je odprta ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih, 
OSNP – koč je odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih, 
ONP – koča je odprta ob nedeljah in praznikih, 
ON – koča je odprta ob nedeljah. 
Upravljavec planinske koče mora Planinsko zvezo Slovenije sproti obveščati o obratovanju planinske 
koče  in  se  objavljenega  režima  obratovanja  dosledno  držati.  PZS  je  dolžan  obveščati  o  vseh 
spremembah najmanj 7 dni prej, razen v primerih, ko sprememb ni mogoče vnaprej predvideti. PZS 
spremembe objavi na spletnih straneh. 
 

18.  člen 
(zimske sobe)  



 
Planinske  koče  I.  kategorije,  ki  so  oskrbovane  sezonsko,  morajo  imeti  v  času,  ko  ne  poslujejo, 
zagotovljeno zimsko sobo, če  je čas hoje do najbližjega prenočišča ali dostopa do  izhodišča v dolini 
več kot 2 uri. Zimska soba mora biti odklenjena oz. mora biti ključ dostopen vsakemu obiskovalcu. V 
zimski  sobi morajo  biti  v  slovenskem  in  vsaj  enem  tujem  jeziku  izobešeno  navodilo  za  uporabo  in 
vzdrževanje reda in čistoče, vpisna knjiga in žig.  
 

19. člen 
(režim uporabe bivakov in planinskih učnih središč) 

Bivaki so lahko odprtega ali zaprtega tipa. Pri zaprtem tipu je ključ za izposojo na voljo pri upravljavcu 
bivaka.  Režim  obratovanja  in  uporabe  določi  upravljavec  in  ga  posreduje  PZS  za  javno  objavo  na 
spletnih straneh. 
Planinska učna središča so zaprtega tipa in so na voljo po dogovoru z upravljavcem. 
 

20.  člen 
(osebje) 

Upravljavec  je dolžan  zagotoviti  zadostno  število usposobljenega osebja  za delo  v planinski  koči  za 
njeno upravljanje. 
Planinska  zveza  Slovenije  izvaja  usposabljanja  za  upravljavce  in  oskrbnike  planinskih  koč,  kjer  se 
obravnavajo teme, pomembne za obratovanje in vzdrževanje planinskih koč. 
Oskrbnik  mora  imeti  izobrazbo  gostinske  oz.  turistične  smeri  ali  opravljen  tečaj  za  oskrbnike 
planinskih koč, v kolikor ga nima, ga mora pridobiti v tekočem letu. Priporočljivo je, da ima oskrbnik 
strokovno  usposobljenost  na  enem  ali  več  področij:  prostovoljno  vodništvo,  alpinizem,  urejanje 
planinskih poti, gorsko reševanje, gorsko vodništvo ali naravovarstvo. 
 

21. člen 
(skrb osebja za varnost) 

Osebje planinske koče mora poznati njeno okolico in biti seznanjeno z razmerami, tako da lahko daje 
obiskovalcem zanesljive informacije, pojasnila in opozorila o stanju poti, turah, razdaljah, vremenskih 
razmerah  in  drugih  nevarnostih.  Osebje  mora  o  nesrečah  in  drugih  pojavih,  pomembnih  za 
zagotavljanje varnosti, obveščati Upravo RS za zaščito  in  reševanje na  tel.  št. 112, po potrebi  in po 
svojih sposobnostih pa mora nuditi tudi pomoč pri reševanju.  
 

22. člen 
(vrstni red oddajanja ležišč) 

Ležišča  v  koči  se  oddajajo  po  vrstnem  redu  prijav.  Rezervacija  velja  do  17.  ure  na  dan  prihoda. 
Prednost pri prenočevanju imajo poškodovani ali oslabeli obiskovalci in gorski reševalci na akciji. 
 

23. člen 
(enakost obiskovalcev) 

Planinske koče nudijo svoje storitve vsem obiskovalcem, ne glede na članstvo v planinski organizaciji. 
 
Osebje je dolžno sprejeti pod streho vsakega obiskovalca, tudi če nima na razpolago prostih ležišč, in 
mu omogočiti zasilno prenočevanje.  
Osebje koče mora odpreti vrata obiskovalcem tudi v nočnem času, razen v primeru, ko ugotovi, da 
obiskovalec to zlorablja. 
 

24. člen 



 
(osnovna ponudba) 

Planinska  koča mora  imeti  v  času  obratovanja  na  razpolago  vsaj  preproste  tople  jedi  (enolončnice 
ipd.), čaj, brezalkoholne pijače in druge napitke. 
 

25. člen 
(cene osnovne ponudbe in popusti za prenočevanje)  

UO  PZS  zaradi  specifičnega  poslovanja  planinskih  koč  sprejema  priporočene  cene  prenočevanja  in 
izbranih artiklov preskrbe.  
 
Planinska  koča  mora  nuditi  popust  za  prenočevanje  članom  PZS  ter  članom  tujih  partnerskih 
organizacij v okviru reciprocitete in ostalih, s katerimi ima PZS sklenjen bilateralni sporazum. 
  
Ceniki za storitve morajo biti izobešeni na vidnem mestu v dnevnih prostorih planinske koče. Cene v 
koči so za vse obiskovalce enake, razen cen prenočišč. 
 
Uporaba posteljnine pri prenočevanju v vseh planinskih kočah je obvezna. Planinska zveza Slovenije 
priporoča vsem obiskovalcem, da za prenočevanje uporabljajo svojo posteljnino (planinska spalna 
rjuha, spalna vreča samo na podlagi odobritve oskrbnika), ki jo prinesejo s seboj. Ceno za uporabo 
(najem) posteljnine določi upravljavec sam. Osebje planinske koče ima pravico do izvajanja nadzora 
uporabe posteljnine – zloraba se kaznuje s trikratnim plačilom polne cene prenočevanja. 
Dodatkov k navedenim cenam (ekološke takse/prispevki, takse/prispevki za obnovo koče ipd.), razen 
zakonsko predpisanih, ni dovoljeno zaračunavati. 
 

26. člen 
(hišni red) 

V dnevnih prostorih ali pri vhodu v spalni del planinske koče mora biti izobešen hišni red koče, ki je 
priloga k temu pravilniku. 

 

 

E. OPREMLJENOST IN TEHNIČNI PREDPISI  

 
27. člen 

(vpisna knjiga in žigi) 
Vsaka planinska koča in bivak mora omogočati obiskovalcem vpis v vpisno knjigo obiskovalcev zaradi 
lažjega  iskanja  pogrešanih  ali  ponesrečenih  planincev  in  zaradi  statističnega  spremljanja  obiska  v 
kočah. Vpisna knjiga mora biti na vidnem mestu z opozorilom, da se je vsak obiskovalec dolžan vpisati 
v knjigo. Kadar je koča zaprta, morata biti vpisna knjiga in žig dostopna obiskovalcem zunaj koče, če 
to dopuščajo lokalne razmere (višina snežne odeje ipd.). 
Upravljavec planinske koče lahko tudi določi, da je poleg vpisne knjige še knjiga vtisov in pripomb. 
Za namestitev knjige in vpis obiskovalcev poskrbi oskrbnik koče. 
 

28. člen 
(oznake na planinskih objektih ) 

Planinski objekti imajo nad vhodom enotne napisne table, ki vsebujejo: 

 naziv in znak Planinske zveze Slovenije, 



 
 označbo lastnika planinskega objekta, 

 ime planinskega objekta in nadmorsko višino ter 

 kategorijo koče. 
Planinske koče so tudi obveščevalne točke Gorske reševalne službe.  
Za enotne napisne table skrbi Planinska zveza Slovenije po naročilu upravljavca planinske koče. 
Na pročeljih planinskih objektov ni dovoljeno imeti reklamnih napisov. Dovoljene so razlagalne table 
o planinskih kočah in okolici ter napisi za smeri poti in označbe vrhov. 
Vsaka  planinska  koča  mora  imeti  žig  z  nazivom  koče  in  nadmorsko  višino.  Koče  ob  planinskih 
obhodnicah,  ki  so  kontrolne  točke  obhodnice,  morajo  imeti  tudi  posebne  žige  za  določeno 
obhodnico. Za zagotavljanje žigov je odgovoren skrbnik obhodnice. 
 

29. člen 
(prva pomoč in oprema za klic na pomoč) 

Vsaka planinska koča in planinsko učno središče mora imeti osnovno opremo prve pomoči.  
Planinske  koče  morajo  imeti  možnost  poklicati  pomoč  pristojnih  služb,  kadar  je  ta  potrebna 
(stacionarni telefon, mobilni telefon, radijska zveza ipd.). PZS priporoča namestitev defibrilatorjev. 
 
 
 
 

30. člen 
(sušilnica) 

Planinske koče morajo imeti tudi v letnem času možnost ogrevanja ter naprave za sušenje obleke in 
opreme. Takšna oprema je lahko nameščena v dnevnem prostoru, če koča nima posebne sušilnice. 
 

31. člen 
(zračenje) 

V  vseh  prostorih  planinskih  koč mora  biti  zagotovljeno  naravno  ali  mehansko  zračenje  prostorov. 
Spalni prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno svetlobo prek oken, ki se odpirajo.  
 

32. člen 
(urejenost) 

Okolica planinskih koč mora biti urejena in čista. V planinskih kočah morajo z vsemi vrstami odpadkov 
ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. Upravljavec planinske koče na vidnem mestu namesti napis, 
da obiskovalci svoje smeti odnesejo s seboj v dolino.  
 

33. člen 
(ukrepi pri uporabi agregatov na goriva za proizvajanje električne energije) 

Planinske  koče,  ki  proizvajajo  električno  energijo  z  lastnimi  agregati, morajo  imeti  te  nameščene  v 
primernih prostorih, protihrupno zaščitene  in nameščene  lovilne posode, ki v primeru  iztoka goriva 
preprečujejo onesnaževanje tal.  
 

34. člen 
(planinski izdelki) 

Planinske koče morajo obiskovalcem nuditi v prodajo vsaj en zemljevid in vodnik, ki zajemata 
planinske poti in zanimivosti na območju koče, dnevnike veznih poti, za katere je koča kontrolna 
točka in spalne rjuhe. 



 
 
Planinska koča mora imeti informacijski kotiček s planinsko‐turističnim promocijskim gradivom. 
Planinska koča mora imeti na funkcionalnem zemljišču koče informativno tablo s planinsko‐turistično 
karto območja ali na eni izmed sten prostorov, ki so namenjeni obiskovalcem, izobešeno planinsko‐
turistično karto območja planinske koče. 
 
 

 

F. CERTIFIKATI PLANINSKIH KOČ 

 
35. člen 

(certifikat okolju prijazna planinska koča) 

Certifikat  okolju  prijazna  planinska  koča  se  podeljuje  tistim  planinskim  kočam  in  planinskim 

učnim središčem, ki so vpisani v register planinskih objektov PZS. Planinske koče in objekti, ki so 

prejemniki tega priznanja, s svojim celovitim delovanjem čim manj negativno vplivajo na okolje.  

Takšen certifikat v obliki znaka z napisom Okolju prijazna planinska koča, izobešenega na vidnem 

mestu v koči, bo jasno sporočilo obiskovalcem, da se planinsko društvo posredno prek oskrbnika 

oziroma upravljavca v največji možni meri in nenehno trudi, da bi bili vplivi koče na neokrnjeno 

naravo okoli nje in širše čim manj moteči.  

Za  dosego  tega  cilja  igrata  glavni  vlogi  opremljenost  koče  ter  usposobljenost  in  motiviranost 

osebja. 

 

36. člen 

(osnovne predpostavke okolju prijazne planinske koče) 

Osnovne predpostavke za podeljevanje certifikata okolju prijazna planinska koča so: 

 istovetnost ciljev in stremljenj upravljavca (najemnika/oskrbnika) s cilji planinskega društva, 

 do okolja prijazno in energetsko učinkovito upravljanje planinske koče, 

 upoštevanje vseh zakonskih predpisov, vse nove  investicije v oskrbovalne  in odstranjevalne 
naprave morajo biti v skladu z najnovejšim stanjem tehnike na tem področju, 

 upoštevanje usmeritev in dogovorov na ravni Planinske zveze Slovenije. 
 

37. člen 

(certifikat družinam prijazna planinska koča) 

Certifikat družinam prijazna planinska koča se podeljuje tistim planinskim kočam in planinskim učnim 
središčem, ki so vpisani v register planinskih objektov PZS ter s svojim celovitim delovanjem čim manj 
negativno vplivajo na okolje. 
Takšen certifikat v obliki znaka z napisom Družinam prijazna planinska koča, izobešenega na vidnem 
mestu  v  koči,  bo  jasno  sporočilo  obiskovalcem,  da  si  planinsko  društvo  posredno  prek  oskrbnika 
oziroma upravljavca v največji možni meri in nenehno prizadeva, da bi bilo bivanje družin z otroki na 
planinski koči čim prijetnejše. 
Za  dosego  tega  cilja  igrajo  najpomembnejšo  vlogo  opremljenost  koče,  zanimivosti  v  okolici  ter 
motiviranost in prijaznost osebja. 

 



 
38. člen 

(osnovne predpostavke družinam prijazne planinske koče) 

Osnovne predpostavke za podeljevanje certifikata družinam prijazna planinska koča so: 

 pripravljenost osebja koče, da sprejme družine z otroki z vso pozornostjo in razumevanjem za 
njihove specifične potrebe, 

 takšna lega koče, da omogoča družinam sorazmerno lahek dostop, 

 primerno urejene planinske poti ter parkirišča na izhodiščih, 

 okolica koče je primerna za nemoteno aktivnost otrok in družine, 

 posebnosti v okolici koče, ki so zanimive tudi za otroke, 

 po možnosti nudijo na koči tudi lastni program za družine. 
 

39. člen 

(znak in listina) 

Certifikata okolju prijazna planinska koča in družinam prijazna planinska koča sestavljata znak in 

listina, ki sta v prilogi tega pravilnika. 

 

 

40. člen 

(podeljevanje certifikata) 

Certifikat podeljuje predsednik PZS ali njegov namestnik na podlagi sklepa UO PZS. Sestavni del 

sklepa je tudi obdobje, za katero se certifikat podeljuje. Predlog sklepa predhodno potrdi IO GK 

PZS na podlagi poročila strokovne komisije. 

Certifikat  se  podeljuje  na  slavnostni  seji  UO  PZS,  skupščini  PZS,  konferenci  planinskega 

gospodarstva, zboru gospodarjev ali ob kakšni drugi primerni priložnosti. 

 

41. člen 

(veljavnost in izobešanje certifikata) 

Certifikat  se planinski koči podeljuje  za dobo 4  let. Po  tem obdobju mora planinsko društvo ali 

druga pravna oseba podati vlogo za ponovno preverjanje.  

Podeljen  znak  mora  biti  izobešen  na  vidnem  mestu  na  zunanjosti  koče.  Certifikat  lahko  koča 

uporablja v svoje promocijske namene. 

 

42. člen 

(javni poziv za pridobitev certifikata) 

Na podlagi  sklepa  IO GK  se  vsako  leto na  spletni  strani  PZS  in  v Obvestilih  PZS objavi  poziv  za 

oddajo vlog za pridobitev certifikata okolju prijazna planinska koča in družinam prijazna planinska 

koča.  

Za  podelitev  certifikata  lahko  zaprosi  planinsko  društvo  ali  druga  pravna  oseba,  ki  upravlja  s 

posamezno planinsko kočo in izpolnjuje sklepe Skupščine PZS in UO PZS.  

Kriterije za podelitev certifikata določi IO GK PZS s sklepom. Kriteriji so javno objavljeni in veljajo 

do preklica.  

 



 
43. člen 

(strokovna komisija za certifikat) 

Strokovna komisija za certifikat okolju prijazna planinska koča je sestavljena iz članov IO GK PZS, 

ki  jo  s  sklepom  imenuje  IO  GK  PZS.  Člane  v  komisijo  lahko  predlaga  tudi  Komisija  za  varstvo 

gorske narave PZS.  

Strokovna komisija za certifikat družinam prijazna planinska koča  je sestavljena  iz  članov  IO GK 

PZS, ki jo s sklepom imenuje IO GK PZS. Člane v komisijo lahko imenujeta tudi Mladinska komisija 

PZS in Komisija za planinske poti PZS.  

Komisija obišče kočo  in oceni  situacijo na osnovi  sprejetih kriterijev. V primeru neizpolnjevanja 

kriterijev  pozove  prosilca  k  dopolnitvi  v  določenem  roku.  Če  prosilec  v  določenem  roku 

pomanjkljivosti ne odpravi, mora naslednje  leto ponovno poslati vlogo za pridobitev certifikata, 

če ga želi pridobiti.  

Stroške prvega obiska koče krije PZS, vsakega naslednjega pa prosilec. 

 

 

 

44. člen 

(nadzor) 

Planinska  koča,  ki  je  prejela  certifikat,  mora  ves  čas  izpolnjevati  zahteve,  ki  so  potrebne  za 

njegovo pridobitev.  

Strokovna komisija lahko ob vsakem času preveri izpolnjevanje pogojev.  

Če  planinska  koča  ne  izpolnjuje  več  minimalnih  kriterijev,  UO  PZS  na  podlagi  predloga  IO  GK 

certifikat planinski koči s sklepom odvzame. 

 

45. člen 

(prednosti certifikata) 

PZS nudi imetnikom certifikata: 

 kakovostno presojo in strokovno pomoč, 

 prednostno obravnavo pri razpisih v okviru PZS, 

 mreženje in promocijo. 

 

 

G. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB PRAVILNIKA 

 
46. člen 

(pristojni organ za nadzor) 
Nadzor  nad  izvajanjem  tega  Pravilnika  izvaja  IO  GK  PZS,  ki  v  ta  namen  lahko  imenuje  posebno 
komisijo. 
 

47. člen  



 
(vsebina nadzora) 

IO GK PZS ali imenovana komisija mora pri nadzoru posvetiti posebno pozornost zlasti: 
- pritožbam,  da  se  je  neupravičeno  odklonilo  prenočišče  obiskovalcem  ali  se  ni  upoštevalo 

določb o popustih,   
- ali  so  bile  izvedene bistvene  spremembe objekta  in  okolice  od pogojev,  zaradi  katerih  ima 

objekt status planinske koče,  
- ali so bile prekršene druge določbe tega pravilnika v škodo obiskovalcev. 

 
48. člen 
(kršitve) 

Za kršitve se štejejo vsa odstopanja, ki niso v skladu z določili tega Pravilnika. 
Hujše kršitve so: 
‐Zavrnitev zavetja za obiskovalce. 
‐Odstopanje od popustov za prenočevanje članom PZS ter članom tujih partnerskih organizacij, kot to 
določa UO PZS;   
 
 
 
 

49. člen 
(disciplinski ukrepi) 

Če IO GK PZS ugotovi zgoraj navedene kršitve, pisno pozove upravljavca koče, da odpravi ugotovljene 
pomanjkljivosti  v določenem  roku. Če upravljavec planinske koče ne upošteva opozorila  IO GK PZS 
lahko IO GK PZS izreče ukrepe: 

 opomin, 

 odvzem ugodnosti in podpore PZS (npr. svetovanje, prijave na razpise, helikopterski prevozi 
ipd.). 

O izrečenih ukrepih IO GK PZS seznani UO PZS. 
IO GK PZS lahko v primeru večkratnih ali hujših kršitev predlaga UO PZS sprejem naslednjih ukrepov: 

 javni opomin, 

 izbris koče iz registra planinskih objektov PZS. 

 

 

H. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
50.  člen 

Ta pravilnik začne veljati 8. dan po objavi na spletni strani PZS.  
 

51. člen 
Z dnevom začetka veljavnosti tega pravilnika prenehajo veljati: 

 Pravilnik o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč, ki je bil sprejet 13. 12. 1997, 

 Pravilnik o podeljevanju certifikata okolju prijazna planinska koča, ki je bil sprejet 1. 12. 2012, 

 Pravilnik o podeljevanju certifikata družinam prijazna planinska koča, ki je bil sprejet 4. 4. 
2013. 

 



 
52. člen 

Planinske koče morajo svoje poslovanje in obratovanje uskladiti s členi št. 20, 28 in 34 do 25.3.2019.  
 

 

 

Načelnik GK PZS 

Janko Rabič  

Predsednik PZS

Bojan Rotovnik 

 

 

             

Priloge:  

- Hišni red v planinskih kočah, 
- Hišni red v bivakih, 
- Hišni red v planinskih učnih središčih, 
- Znak certifikata okolju prijazna planinska koča, 
- Znak certifikata družinam prijazna planinska koča. 

 



 
 

14. seja UO PZS, k točki 8 

Na  podlagi  3.  odstavka  34.  člena  Statuta  Planinske  zveze  Slovenije,  je  Zbor  delegatov  Komisije  za 

varstvo  gorske  narave,  dne  22.4.2014,  sprejel  Pravilnik  Komisije  za  varstvo  gorske  narave  PZS. 

Upravni odbor PZS je na podlagi n točke  1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji seji, 

dne 6.3.2014. Spremembe Pravilnika o organiziranosti in delovanju Komisije za varstvo gorske narave 

je sprejel Zbor odsekov za varstvo gorske narave 25.2.2017. Upravni odbor PZS je na podlagi n točke  

1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji __. seji, dne __________. 

 

PRAVILNIK O ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJU 

KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE  

PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

1. člen 

(področje dela) 

(1) Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN PZS) usklajuje 

in pospešuje dejavnosti planinske organizacije na področju varovanja gorske narave. 

(2) KVGN PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom 

PZS.  

 

2. člen 

(organiziranost KVGN) 

(1) V okviru KVGN delujejo: 

 Odseki za varstvo gorske narave planinskih društev; 

 Odbori za varstvo gorske narave MDO PD; 

 Izvršni odbor KVGN PZS (v nadaljevanju IO KVGN PZS) in 

 Zbor odsekov za varstvo gorske narave. 

 

3. člen 

(dejavnost in organiziranost varstva gorske narave v planinskih društvih) 

(1) Planinsko društvo za urejanje vprašanj varstva gorske narave ustanovi odsek za varstvo gorske 

narave.  

(2) Odsek za varstvo gorske narave planinskega društva ima lahko skladno s tradicijo društva tudi 

drugačen naziv, npr. odsek za gorsko stražo. 

(3) Člani odseka so lahko varuhi gorske narave, gorski stražarji ali drugi člani planinskega društva, ki 

aktivno delujejo na področju varstva gorske narave. 

(4) Odseki za varstvo gorske narave se združujejo v odbore za varstvo gorske narave MDO PD. 

 

4. člen 

(zbor odsekov za varstvo gorske narave) 

(1) Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju: zbor) je najvišji organ KVGN PZS. 



 
(2) Zbor sestavljajo predstavniki odsekov za varstvo gorske narave planinskih društev. Glasovalno 

pravico ima po en predstavnik odseka za varstvo gorske narave planinskega društva. Predstavnik 

je praviloma načelnik odseka ali drug član, ki ga društvo pooblasti za zastopanje. 

(3) Pristojnost zbora: 

 sprejema in spreminja pravilnik komisije,  

 voli izvršni odbor in načelnika,  

 odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa ter poročila KVGN PZS, 

(4) Načelnik skliče zbor najmanj enkrat na leto. Sklic zbora skupaj z gradivom mora biti objavljen na 

spletnih straneh PZS in odsekom za varstvo gorske narave poslan vsaj 21 dni pred datumom 

zbora. 

(5) Načelnik skliče zbor tudi v 21 dneh od podane zahteve več kot tretjine članov KVGN PZS ali na 

zahtevo Upravnega odbora PZS. Če načelnik v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče 

predlagatelj. 

(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina odsekov za varstvo gorske narave. Sklepi se 

sprejemajo z večino prisotnih.  

(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS. 

(8) V kolikor je zbor nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot 

so bila predlagana za potrditev na zboru.  

 

5. člen 

(volitve) 

(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta in sicer v istem letu kot redna volilna skupščina PZS. 

(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in se zaključijo 

najmanj 45 dni pred iztekom mandata. 

(3) Kandidate predlagajo odseki za varstvo gorske narave. Kandidati za načelnika v kandidaturi 

pripravijo predlog programa dela. 

(4) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne. 

(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ 

toliko kandidatov, kot je razpisanih mest. 

(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane 

izvršnega odbora KVGN PZS, ki prejmejo največ glasov, glede na število mest v odboru. 

 

6. člen  

(izvršni odbor KVGN PZS) 

(1) Izvršni odbor sestavlja od 7 do 9 članov. Mandat traja 4 leta. 

(2) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. Odbor si prizadeva za odločanje s 

soglasjem. Če soglasje ni mogoče, odloča z večino navzočih članov. 

 

7. člen 

(naloge izvršnega odbora KVGN PZS) 

(1) Naloge izvršnega odbora KVGN PZS: 



 
 zagotavlja organizacijske, vsebinske in strokovne pogoje za delovanje in razvoj varstva gorske 

narave, 

 skrbi  za  povezovanje  dejavnosti  KVGN  PZS  s  komisijami  znotraj  PZS,  z  odbori  za  varstvo 
gorske narave MDO PD,  z odseki  za varstvo gorske narave planinskih društev,  s  sorodnimi, 
strokovnimi in raziskovalnimi  organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, 

 skrbi  za  usklajenost  programskih  nalog  s  Statutom  PZS,  Častnim  kodeksom  slovenskih 
planincev, sklepi Skupščine PZS in UO PZS, 

 pripravlja  strokovna mnenja  in  predloge  rešitev  na  področju  varstva  gorske  narave  ter  jih 
posreduje pristojnim organom PZS, odborom in odsekom za varstvo gorske narave, 

 pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za zbor ter izvršuje sklepe zbora, 

 imenuje in razrešuje člane strokovnih odborov KVGN PZS in predstavnike KVGN PZS v drugih 
organih PZS, 

 s soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike KVGN PZS v strokovne organe 
drugih organizacij, 

 pripravlja predloge vsebinskih in finančnih načrtov ter poročila o delu in finančna poročila za 
odločanje na zboru in nato na skupščini PZS, 

 s  programi  oziroma  usposabljanji  sodeluje  pri  razpisih  za  sofinanciranje,  ki  jih  razpisujejo 
vladne in nevladne organizacije v Republiki Sloveniji in drugod, 

 sprejema akte s področja dela KVGN PZS, ki so podrejeni temu pravilniku, 

 skrbi za vsebinsko ustrezno in ažurno vsebino domače spletne strani KVGN PZS in 

 daje mnenja in potrebna soglasja k ostalim aktom PZS, ki urejajo varstvo gorske narave. 
 

8. člen 

(načelnik KVGN PZS) 

(1) Načelnik KVGN PZS: 

 vodi in predstavlja KVGN PZS,  

 sklicuje zbor in seje izvršnega odbora, 

 nadzoruje izvajanje sklepov, 

 odgovoren je za obveščanje s področja dela komisije znotraj planinske organizacije,  

 redno sodeluje pri delu predsedstva PZS, UO PZS in na skupščini PZS, 

 ima  pooblastilo  za  izvajanje  na  skupščini  sprejetega  letnega  vsebinskega  in  finančnega 

programa KVGN PZS ter 

 odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev. 

(2) Načelnik  izmed  članov  izvršnega  odbora  izbere  namestnika,  ki  ga  nadomešča  v  primeru 

odsotnosti. Izbiro namestnika z ugotovitvenim sklepom potrdi izvršni odbor KVGN PZS.  

 

9. člen  

(začasni odbori in delovne skupine) 

(1) Komisija lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi tudi druge začasne odbore in 

delovne skupine. 

 

10. člen 

(strokovni sodelavec PZS) 



 
(1) Strokovni sodelavec, ki je v strokovni službi PZS zadolžen za KVGN PZS nudi strokovno in 

administrativno‐tehnično pomoč KVGN PZS in sodeluje na sejah izvršnega odbora KVGN PZS. 

 

11. člen 

(usposabljanja) 

(1) V okviru KVGN PZS se lahko posamezniki usposabljajo za gorske stražarje in varuhe gorske 

narave.  

(2) Usposabljanja za gorske stražarje lahko izvajajo odseki za varstvo gorske narave planinskih 

društev in odbori za varstvo gorske narave MDO PD na podlagi programa, ki ga sprejme IO KVGN 

PZS. 

(3) Varuh gorske narave je uradni naziv strokovnega delavca v športu na področju planinstva. 

Usposabljanje za varuhe gorske narave izvaja KVGN PZS na podlagi programa, ki ga potrdi 

Strokovni svet Republike Slovenije za šport.  

 

12. Člen 

(disciplinski ukrepi) 

(1) V primeru hujših kršitev načel varovanja gorske narave s strani varuha gorske narave, gorskega 

stražarja in drugih članov PZS aktivnih na področju varovanja gorske narave, izvajanja dejanj s 

katerimi se gorska narava ogroža ali celo uničuje, lahko IO KVGN izreče opomin. 

(2)  V primeru, da ukrep opomina ni učinkovit, lahko IO KVGN varuhu gorske narave odvzame 

licenco. 

(3) Kot hujše kršitve se štejejo predvsem naslednje dejavnosti v gorski naravi: 

 nedopustna dejanja v zavarovanih in varovanih območjih, 

 ogrožanje živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov, 

 ogrožanje vodnih virov in vodotokov, 

 nedovoljena vožnja v naravnem okolju, 

 ogrožanje geoloških in geomorfoloških pojavov in procesov, 

 odmetavanje odpadkov, vznemirjanje živali, povzročanje hrupa, nedovoljeno kurjenje ognja, 

 ter vsa druga dejanja, ki evidentno škodijo gorski naravi. 

 

 

13. člen 

(priznanje KVGN PZS) 

(1) Diploma dr. Angele Piskernik je najvišje priznanje KVGN PZS.  

(2) Diploma dr. Angele Piskernik se podeljuje gorskim stražarjem,  varuhom gorske narave in drugim 

zaslužnim posameznikom za njihovo življenjsko delo na področju varstva in ohranjanja gorske 

narave.  

(3) Diplomo dr. Angele Piskernik se lahko podeli tudi organizacijam za njihove izjemne dosežke na 

področju varstva in ohranjanja gorske narave. 

(4) IO KVGN PZS vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov za podelitev Diplom dr. Angele 

Piskernik. 

(5) Predlagatelji so lahko planinska društva, MDO PD in organi PZS. 



 
(6) Diploma dr. Angele Piskernik se podeljujejo na Zboru odsekov za varstvo gorske narave. 

 

14. člen 

(znak KVGN PZS) 

(1) Znak KVGN je okrogle oblike, v temno zelenem kolobarju je v zgornji polovici napis "Komisija za 

varstvo gorske narave", v spodnji pa "Planinska zveza Slovenije". V beli sredini  je obris Špika  in 

pod njim diagonalno ležeč Clusijev svišč v zeleni in modi barvi. Znak je lahko tudi črno‐bel. 

 

15. člen 

(končne odločbe) 

(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS. 

(2) Z začetkom veljave tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik Komisije za varstvo gorske narave 

PZS, ki ga je UO PZS potrdil 22. 10. 2004 in Pravilnik o priznanjih Komisije za varstvo gorske 

narave, ki je bil sprejet 9. 4. 2009. 

(3) KVGN PZS uskladi svoje podrejene akte s tem pravilnikom v roku enega leta od začetka veljave 

tega pravilnika. Do uskladitve ostanejo v veljavi, v kolikor niso v nasprotju s tem pravilnikom. 

 

 

Irena Mrak,                  Bojan Rotovnik, 

Načelnica KVGN PZS                Predsednik PZS 
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Odgovor na mnenje člana UO PZS 
 

Po 13. seji UO PZS je član UO Danilo Škerbinek podal pismeno mnenje v zvezi z 
vsebinami Planinskega vestnika. V tem pismu uredništvo podaja odgovor in pojasnila.  
 
Uredništvo se z g. Škerbinkom strinja, da vzgojno-izobraževalnih prispevkov ni nikoli 
preveč in da je smiselno napotke in novosti s tega področja objavljati v čim večji 
meri. Tem temam posvečamo veliko pozornosti in jo bomo tudi v bodoče. Če morda 
pričakujete, da je avtorjev za te vsebine cela vrsta, žal ni tako. Dejstvo namreč je, da 
strokovnjakov in inštruktorjev, ki bi bili pripravljeni pisati strokovne članke na temo 
splošne in specifične vzgoje za gore, enostavno ni veliko. Ne trdimo, da jih ni, le 
pišejo ne. Razlogov, zakaj ne, je veliko, največji pa je pomanjkanje časa. Trudimo se 
jih iskati, vendar pri tem žal nismo najbolj uspešni.  
 
Ne glede na to smo v preteklih letih objavili več vzgojno-izobraževalnih prispevkov, 
naj naštejemo nekatere: Ekstremne ferate (12/2016), Neizkušeni pohodnik ne sodi v 
gore (4/2016), testi opreme (čelade, 12/2016, letni gojzarji, 6/2016, zimski gojzarji 
(3/2014), lahke vetrovke, 10/2015, nizki pohodni čevlji, 5/2015, nahrbtniki, 11/2014, 
sončna očala, 6/2014, turne smuči, 4/2010), Padci pri plezanju (11/2016), Uporaba 
defibrilatorja, Zastoj srca (10/2016), Alergija (7-8/2016), Varno pohodništvo in 
planinarjenje (7-8/2016), Nevarnosti v gorah (tema meseca 4/2016), Priprava na 
turo (4/2016), V gore pozimi (1/2016), Varno v gore pozimi (12/2015), Podhladitev 
in omrzline (11/2015), Pripravljeni na poletno sezono, Pregled reševalnega dela v 
letu 2014 (7-8/2015), zavarovane plezalne poti (tema meseca 6/2015), Hoja v gore 
poleti (6/2015), Lastnosti vrvi (5/2015), Nevarnosti v zimskem času (4/2015), Kako s 
hojo v gore ohranjamo zdravje (3/2015), Športno plezanje na recept (9/2014), 
Škodljivi učinki sončnih žarkov (5/2014), Gibanje in varnost v gorah pozimi (4/2014), 
Izvedba zimske ture (3/2014), Dehidracija v gorah (9/2013), Bolni v gorah (1/2013), 
Svetlobna poškodba očesa (4/2012), Analiza nesreč in reševalnega dela (5/2012), 10 
varnostnih pravil športnega plezanja (5/2012), Mobilna aplikacija iHELP, Navigacijski 



sistemi za vodenje planincev (7/2012), Alergija v hribih (7/2012), Prva pomoč v 
gorah (10/2012), Poškodbe v gorah (11/2012), Ferata Kaiser Franz Joseph 
(12/2012), Zakaj me boli koleno? (12/2012), Sidrišča v snegu (1/2011), Višinski 
trening (1/2011), Spusti po vrvi v snegu in ledu (2/2011), Orientacija v slabi 
vidljivosti (2/2011), Plezalne poti včeraj in danes (tema meseca 4/2011), Osnovne 
tehnike v ledeniškem svetu (4/2011), S smučmi v ledeniškem svetu (5/2011), 
Okrogla miza o gorskem reševanju in Analiza reševalnega dela 2011 (6/2011), 
Osnovne metode pomoči soplezalcu (7/2011), Vzpenjanje po vrvi (10/2011), GAEA+ 
(12/2011), Spuščanje s poškodovanim soplezalcem (12/2011), Varno v gore (tema 
meseca 1/1010), Alpinistična tehnika (1/2010), Tečaj medicine (1/2010), O čeladi, 
Metoda 3x3 in redukcijska metoda, Lavinska žolna Barryvox (2/2010), Športna vadba 
(2/2010), Varovanje in sidrišča v snegu (3/2010), Varno v gore pozimi (3/2010), 
Številka 112 (3/2010), Trening-ciklizacija (3/2010), Osnovne motorične sposobnosti 
(4/2010), Osnovni postopki spuščanja po vrvi (5/2010), Analiza nesreč in 
reševalnega dela (5/2010), Trening-vzdržljivost (6/2010), Sidrišča v skali (7 in 
9/2010), Trening-moč in gibljivost (9/2010), Orientacija v gorah (11 in 12/2010), 
Nekaj besed o vozlih (11/2010). Večkrat smo poročilali s strokovnega posveta Gore in 
varnost, pogosto smo pisali tudi o tem, kako z otroki v hribe. O najpogostejših 
nesrečah v gorah je pisal tudi Danilo Škerbinek, in sicer v PV 6/2010. Kot vidite iz 
seznama, teh vsebin niti ni malo, vendar, kot rečeno, bi pa si jih želeli še več in si 
bomo k temu prizadevali tudi v prihodnje.  
 
G. Škerbinek v svojem pismu navaja vzgojne vsebine nekaterih revij tujih planinskih 
organizacij, pri čemer pa se je treba zavedati, da 80-milijonske države nikakor ni 
možno primerjati z našo, precej skromnejšo. Če npr. v Nemčiji poleg revije planinske 
organizacije izhaja še več komercialnih revij s planinskimi in gorniškimi vsebinami, pri 
nas pač ni tako, je samo ena. Treba je tudi vedeti, da PV ni le strokovna revija, pač 
pa tudi poljudna, kjer morajo biti – ravno zaradi zgornje razlage – zastopane različne 
vsebine, ne le strokovne. Zato je vzgoja le del vsebin PV.  
 
D. Škerbinek navaja tudi, da bi lahko v PV predstavljali komisije, odbore, društva, 
odseke ter posameznike v planinski organizaciji, ki izstopajo. Naj navedemo, da smo 
v preteklih letih predstavili vse komisije in odbore pri PZS (z izjemo vodniške 
komisije, ki jo še nameravamo), nadalje smo s tega področja objavili naslednje 
prispevke: 50 let MDO PD Ljubljane (12/2016), Delo z mladimi v PZS (11/2016), 
pogovor z Jankom Kovačičem (11/2016), Nacetom Breitenbergerjem (5/2016), 
Romanom Ponebškom (3/2016), Gregorjem Rupnikom (4/2016), Tomažem 
Willenpartom (11/2015), Rudijem Rauchom (2/2015), Milanom Naprudnikom 
(12/2014), Slavico Tovšak (celo dvakrat, nazadnje 10/2014), Marico Okršlar 
(6/2014), Mileno Brešan (1/2013), Mihom Pavškom (2/2011), Borutom Vukovičem 
(12/2011), Bojanom Brezovarjem (6/2010), večkrat tudi s predsednikom B. 
Rotovnikom, pisali smo o planinskih skupinah (tema meseca 10/2016) in še bi se kaj 
našlo. Sem ne štejemo vsebin, ki se tičejo strogo dejavnosti PZS, ker je tega preveč. 
Zgornji seznam je le za nekaj zadnjih let, seveda pa bi ga lahko dopolnili še s 
starejšimi objavami. Tudi pri teh vsebinah se bo uredništvo trudilo še v prihodnje, da 
bo predstavljalo dobre prakse in izstopajoče posameznike v PZS. V ta namen smo v 
letu 2016 obiskali osem MDO PD-jev, ostale štiri nameravamo v letošnjem letu.  
 



D. Škerbinek omenja tudi društvena glasila, ki bi jih lahko predstavljali. O tem smo 
imeli posebno temo meseca v PV 5/2012, v letu 2016 pa smo v rubriki Literatura že 
predstavili naslednja glasila: Krpelj, Iskra, PD Hakl, PD Postojna, PD Lj. - Matica, 
MDO PD Ljubljane, Planinski utrinki, 90 let planinstva v Beli Krajini, 40 let PD Vitanje. 
Naj na tem mestu še enkrat izrazimo vabilo, da nam društva glasila tudi pošiljajo.  
 
Glede na vprašanje, koliko avtorjev se odpove honorarju, navajamo podatek 
strokovne službe za zadnjih pet let, teh je bilo 31. Seveda smo veseli, če nam kdo 
sporoči, da se odpove honorarju, vendar jih uredništvo k temu ne nagovarja. Razlog 
je povsem preprost: mnogi so zaradi prenizkih honorarjev sodelovanje s PV že 
zavrnili, po drugi strani pa je honorar, ki je v primerjavi s Planinsko založbo za 
polovico manjši, za avtorje pač takšna spodbuda, da na ta račun prejmemo 
kvalitetnejše prispevke kot bi jih sicer.  
 
Ker objavljamo le izvirne, še ne objavljene prispevke, ne moremo poobjavljati 
člankov iz društvenih glasil, kot predlaga g. Škerbinek. Člani uredništvo smo v stikih z 
mnogimi avtorji, ki jih k pisanju tudi spodbujamo. Pogosto v svojih sredinah in na 
srečanjih z bralci vabimo nove pisce k sodelovanju. Vendar vsak, ki ima željo, ni 
nujno tudi dober pisec. Pogosto jih zato usmerjamo in jim dajemo napotke. Danilo 
Škerbinek, ki brez dvoma skrbno sledi vsebinam Planinskega vestnika, je gotovo 
zasledil, da je odgovorni urednik sam že večkrat povabil nove pisce, predvsem 
mlade, k sodelovanju z revijo, nazadnje je bilo to v letošnjem januarskem uvodniku. 
V uredništvu ocenjujemo, da smo pri novačenju kar uspešni.  
 
Uredništvo PV 
Vladimir Habjan, odgovorni urednik 


