
Št. sklepa Sklep Realizacija

7/08-06-2017

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

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

7/20-09-2018
Upravni odbor PZS na osnovi dosedanjih aktivnostih in predloženega opisa stanja soglaša z izvedbo nadaljnjih 

aktivnosti v smeri prodaje lastniškega deleža PZS na Ribniški koči (delež 1/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi kot).
V IZVAJANJU

8/20-09-2018

UO PZS pooblašča vodstvo Planinske zveze Slovenije za izvedbo pogajanj s potencialnim kupcem in pripravo 

predloga kupoprodajne pogodbe, o kateri bo razpravljal in odločal na naslednji oz. eni naslednjih sej. Objekt mora 

še naprej ohraniti status planinske koče v kateri imajo člani PZS vse ugodnosti, ki izhajajo iz članstva.

V IZVAJANJU

9/24-01-2019
UO PZS  se je seznanil s pravnimi  mnenji glede prodaje Ribniške koče. Na podlagi teh dejstev potrjuje veljavnost 

sklepa 7/20-09-2018 in 8/20-09-2018.
V IZVAJANJU

10/24-01-2019
UO PZS  potrjuje, da se PZS odpoveduje predkupni pravici za nakup Ribniške koče v deležu 9/10 na parceli 1060/9 

k.o. Hudi kot.
V IZVAJANJU

11/24-01-2019
UO PZS soglaša, da vodstvo PZS prične s pripravo predloga podrobnejše pravne ureditve upravljanja solastniškega 

deleža PZS  na kočah, s pristojnimi planinskimi društvi.  
V IZVAJANJU

12/24-01-2019

UO PZS pooblašča vodstvo PZS, da skupaj s PD Ljubljana Matica začne razgovore oz. pogajanja z AS MKK glede 

celostne ureditve vračila Doma v Kamniški Bistrico po denacionalizacijskem zahtevku skupaj z morebitnimi 

odškodninami. Končni dogovor potrdi UO PZS na eni izmed naslednjih sej. 

V IZVAJANJU

5/23-1-2020

Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinskim načrtom komisij z izjemo Komisije za planinske poti, ki

mora pripraviti podrobni plan tehnične ekipe z navedenimi datumi ter vodji in namestniki akcij, in na predlog

odborov sprejema podrobni vsebinski program dela za leto 2020. Če sta podrobni vsebinski in finančni načrt v

nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2020.

DA

2d-2/1-2020
Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 9. seje upravnega odbora z dne 23. 1. 2020 in 1. dopisne seje z dne 2. 4. 2020. DA

2d-2/2-2020

Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS, na podlagi 32. člena Statuta PZS, izdaja soglasje k imenovanju 

Damjana Omerzuja za generalnega sekretarja PZS, z mandatom od 1. 1. 2021, do prenehanja mandata predsednika 

PZS.

DA

2d-2/3-2020

Upravni odbor PZS daje soglasje k dopolnjenim podrobnim vsebinskim načrtom komisij  in na predlog odborov 

sprejema dopolnjeni podrobni vsebinski program dela za leto 2020. 
DA

2d-2/4-2020 Upravni odbor potrjuje rebalans finančnega načrta PZS za 2020. DA

2d-2/5-2020

UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z Načrtom upravlja nepremičnin PZS, 

potrjuje prenos zemljišč 1039/3 in 124 k.o. Donačka gora, v skupni vrednosti 153 €, na PD Sloga Rogatec in 

pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe.

DA

2d-2/6-2020

UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z Načrtom upravlja nepremičnin PZS, 

potrjuje prenos zemljišč 794/32 k.o. Savica in 1278/2 k.o. Studor, v skupni vrednosti 624 €, na PD Bohinjska Bistrica 

in PD Srednja vas in pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe.

DA

2d-2/7-2020

UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z Načrtom upravlja nepremičnin PZS, 

potrjuje prenos zemljišč 905/6 k. o. Radegunda, v skupni vrednosti 14.520 €, na družbo Slovenski državni gozdovi, d. 

o. o. in pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe.

DA

2d-2/8-2020

Predlog sklepa: UO PZS na predlog Odbora za usposabljanje in preventivo PZS potrjuje Pravilnik o licenciranju 

strokovnih delavcev Planinske zveze Slovenije.
DA

2d-2/9-2020

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

odsek planinske poti Ostri vrh–Ostri vrh J (ID10852). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije 

zavede kot opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Ajdovščina upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in 

navodila KPP. 

DA

2d-2/10-2020

Upravni odbor PZS na podlagi predloga Zbora gospodarjev, daje soglasje k zvišanju najvišjih priporočenih cen

prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah: za nečlane za sobe z 2 posteljama in 3-6 postelj dvig za 1,5 EUR,

za skupna ležišča 6-12 postelj in nad 12 postelj pa dvig 1 EUR; tako v kočah I. kot II. kategorije; posledično je cena za

člane v skladu s popustom 30 % oz. 50 %; dvig cene za enolončnice z mesom za 0,3 EUR.

DA

2d-2/11-2020 Upravni odbor potrjuje logotip Slovenske planinske poti. DA

2d-2/12-2020 UO PZS zadolži Delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta PZS, da v osnutek določb vnese mehanizme za zagotovitev nemotenega delovanja zveze v času izrednih razmer.DA
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ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
V skladu z 28. in 40. členom Statuta PZS, 9. členom Poslovnika UO PZS, je bila od 14. do 15. maja 
2020, zaradi nujnosti sprejetja spodaj navedenih sklepov za pravočasno nadaljnjo izvedbo ustreznih 
postopkov sklicana 2. dopisna seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije v mandatnem 
obdobju 2018-2022.  
Razprava je potekala preko video konference, v četrtek, 14. maja 2020, ob 16:30, glasovanje pa se je 
izvedlo tako, da so člani UO PZS z glasovalno pravico po izvedeni video konferenci na el. naslov 
info@pzs.si poslali svojo opredelitev ZA ali PROTI predlaganim sklepom v glasovnici, najkasneje do 
petka, 15. maja. 2020, do 12. ure. 
 
 
Na video konferenci so bili PRISOTNI : 

Predsednik: Jože Rovan. 

Podpredsedniki: Irena Mrak, Martin Šolar in Roman Ponebšek. 

Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Aldo Zubin, Anton Progar in Peter Šilak 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD 
Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega 
območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marija Kuhar (MDO PD 
Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine) 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti) in Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe).  
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar. 
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo) in 
Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec PZS). 
Opravičeno odsotni: Miro Eržen (podpredsednik PZS), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Atila 

Armentano (Komisija za turno kolesarstvo) in Igor Oprešnik (MDO PD Podravja). 

Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Povedal je, da dnevni red seje 

ostaja nespremenjen. Pod točko razno so svoje teme najavili Dušan Plesničar (MDO PD Posočja), 

Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja) in Marija Kuhar (MDO PD Primorske). 

SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 9. seje UO PZS in 1. dopisne seje UO PZS  

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

3. Soglasje k imenovanju novega generalnega sekretarja PZS  

4. Dopolnitev podrobnega vsebinskega načrta PZS 2020  

5. Rebalans Podrobnega finančnega načrta 2020  

6. Prenos zemljišč PZS na PD Bohinjska Bistrica in PD Sloga Rogatec ter prodaja zemljišča na 

Golteh SiDG  

7. Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov PZS v II. obravnavi  
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8. Sprememba v katastru planinskih poti  

9. Soglasje k najvišjim priporočenim cenam prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih 

kočah  

10. Logotip Slovenske planinske poti  

11. Pobuda za dopolnitev sprememb Statuta PZS  

12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora   
13. Razno 

 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 9. seje UO PZS in 1. dopisne seje UO PZS 

Matej Planko je povedal, da je na zapisnika prišlo nekaj pripomb, katere so bile smiselno upoštevani. 

Pregledal je tudi razpredelnico realizacije sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.  

SKLEP 2d-2/1-2020: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 9. seje upravnega odbora z dne 23. 1. 2020 
in 1. dopisne seje z dne 2. 4. 2020.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

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

• Udeležili smo se sejma Alpe-Adria, 29. 1.–1. 2. 2020, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 
na katerem smo se predstavili skupaj z GRZS, SPM in posameznimi PD s planinskimi kočami. 
Osrednja tema našega razstavnega prostora so bila aktivna doživetja v Karavankah v okviru 
projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken, Regija doživetij. 

• V sodelovanju z GRZS, ZGVS, STO, Turizmom Bohinj in MGRT smo na sejmu organizirali 
posvet Kako varneje in bolje pripravljeni v gore ter predstavili turistične izzive varnejšega 
obiskovanja slovenskih gora. 

• V okviru sejma je potekal alpinistično-plezalni večer, podelitev priznanj najuspešnejšim v 
alpinizmu, športnem in lednem plezanju in turnem smučanju za leto 2019, priznanje za 
življenjsko delo v alpinizmu je prejel Anton Sazonov - Tonač.  

• Izvedli smo 9. konferenco planinskega gospodarstva ter na njej podelili nove certifikate 
okolju in družinam prijazna planinska koča ter podaljšanje certifikatov. Isti dan smo izvedli 
tudi zbor gospodarjev.  

• Umrl je častni član PZS Jože Dobnik, njegovemu spominu smo se poklonili na žalni seji v 
prostorih PZS.  

• Planinski vestnik, najstarejša še izhajajoča slovenska revija, je praznoval 125 let. Uredniški 
odbor revije s sodelavci je v SPM organiziral veseloigro Uredniki gredo v nebesa. 

• Začeli sta se akciji Slepi in slabovidni po Slovenski planinski poti 2020–2022 (na Pohorju smo 
podpisali tudi dogovor o sodelovanju s Slovensko karitas, Združenjem slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov ter Zvezo tabornikov Slovenije) ter Gluhi strežejo v planinskih kočah 
(začela se je na Slavniku). 

• Organizirali smo zimske posvete za planinska društva, 4.–18. 2. 2020, v Kranju, Mariboru, na 
Vrhniki, v Novem mestu, Ajdovščini in Velenju. 

• Sodelovali smo v programu 14. Festivala gorniškega filma, 24. 2.–1. 3. 2020, na katerem so 
bili tudi spominski večer prvih jugoslovanskih alpinističnih himalajskih odprav, okrogla miza o 
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slovenski šoli za nepalske gorske vodnike v Manangu ter film o alpinističnem vzponu na Latok 
1.  

• Športna plezalka Mia Krampl je prejela Bloudkovo plaketo. 
• V Patagoniji sta bili uspešni dve alpinistični odpravi: Luka Krajnc in Luka Lindič sta preplezala 

prvenstveno smer Mir v steni St. Exuperyja, Gašper Pintar in David Debeljak pa sta opravila 
ponovitev smeri Titanic na Torre Egger. 

• Končal se je evropski pokal v tekmovalnem lednem plezanju, najuspešnejša Slovenca sta bila 
Nace Grgorinič (skupno 7.) in Maja Šuštar (8.).  

• Na Krvavcu in Zelenici je potekalo državno prvenstvo v turnem smučanju.  
• Stanje članstva na 10. 3. 2020 je 41.496, lansko leto na isti dan 38.711, kar je 7,2 % več. 
• Anketa za društva 
• Usklajevanje razpisa za planinske koče z MGRT  

Razmere po razglasitvi epidemije: 
• Takoj po razglasitvi epidemije smo odredili za zaposlene delo od doma 
• Spremljali smo situacijo in obveščali društva, medije in ostale obiskovalce gora o aktualnih 

razmerah 
• 16. 3. smo poslali prvo sporočilo za medije; zaprte planinske koče, omejitve pri gibanju, 

varnostni ukrepi 
• 24. 3. smo poslali drugo sporočilo za medije: zapiranje določenih planinskih poti, zaprta 

plezališča, varnostni ukrepi 
• Zagnali projekt S knjigo v gore in Mala planinska šola 
• 14. 4. smo zaposlenim na PZS dodelili koriščenje dopusta in presežka ur 
• Konec aprila prvi ukrepi sproščanja ukrepov, pripravili smo navodil za izvajanje dejavnosti z 

omejitvami, o tem obvestili širšo planinsko javnost 
• 4. 5. smo odredili čakanje na delo za 6 zaposlenih na PZS 
• Sproti smo obveščali društva  o možnostih obratovanja planinskih koč 
• Pripravili smo predlog za obratovanje planinskih koč po sproščanju ukrepov in ga poslali na 

MGRT, NIJZ in TGZS 
• Pripravljamo tudi predlog priporočil za izvajanje ostalih dejavnosti, ki ga bomo tudi poslali na 

NIJZ v potrditev 
• Stanje članstva na dan 12. 5. 2020 je 43.783, lansko leto na isti dan je bilo 47.931, kar je 8,65 

% manj. 
• Vlada RS je na 16. seji, 13. 5. sprejela več odločitev v zvezi s sproščanjem ukrepov ob 

epidemiji.  
• 18. 5. 2020, bo dovoljeno ponujati v kočah tudi prenočitve in strežbo hrane in pijače v 

notranjih prostorih, seveda pod določenimi pogoji, ki pa trenutno še niso povsem znani.  
• 23. 5. 2020, bodo sproščeni ukrepi na področju športne vadbe in izvajanju usposabljanj 

strokovnih delavcev v športu. Okvir za izvajanje društvene dejavnosti, od planinskih izletov, 
do plezalnih krožkov, se torej ponovno vzpostavlja in spet bo možno izvajati skupne 
aktivnosti. Pripravljajo se tudi osvežena navodila in priporočila kako te aktivnosti izvajati. 

• Kljub sprostitvam, pa še ne bo takoj vse po starem. Upoštevati bo potrebno prilagoditve tako 
na strani oskrbnikov in izvajalcev planinskih aktivnosti, kot na strani udeležencev in 
obiskovalcev. Zato že sedaj vse naprošamo za strpnost in razumnost. 

• Umrl je častni član PZS Tone Škarja (1937 – 2020). Krsta bo v soboto, 16. 5. 2020 med 9. in 

11. uro v 2. mrliški vežici na Žalah v Ljubljani, pogreb pokojnika bo v torek, 19. 5. 2020 ob 
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16:30 na pokopališču v Mengšu. Žalna seja bo organiziran po sprostitvi ukrepov, termin bo 

sporočen naknadno. 

 
Ad. 3. Soglasje k imenovanju novega generalnega sekretarja PZS 

Jože Rovan je povedal, da je bil razpis objavljen na spletni strani PZS in portalu moja zaposlitev. 

Prejeli smo 11 prijav, 6 kandidatov je ustrezalo razpisu in so bili vabljeni na razgovor, 5 se jih je 

odzvalo. Od tega sta 2 kandidata izrazito odstopala. V končnem izboru pa je bil izbran Damjan 

Omerzu. Razprave ni bilo. 

SKLEP 2d-2/2-2020: Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS, na podlagi 32. člena Statuta 
PZS, izdaja soglasje k imenovanju Damjana Omerzuja za generalnega sekretarja PZS, z mandatom 
od 1. 1. 2021, do prenehanja mandata predsednika PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 4.  Dopolnitev podrobnega vsebinskega načrta PZS 2020 

Jože Rovan je povedal, da  sta bila vsebinski načrt MDO KBO in Komisije za planinske poti priložena 

gradivu. Razprave ni bilo.  

SKLEP 2d-2/3-2020: Upravni odbor PZS daje soglasje k dopolnjenim podrobnim vsebinskim 
načrtom komisij  in na predlog odborov sprejema dopolnjeni podrobni vsebinski program dela za 
leto 2020.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 5. Rebalans Podrobnega finančnega načrta 2020 

Jože Rovan je povedal, da je zaradi epidemije sedanji rebalans pripravljen na podlagi predpostavk in 

ga bo verjetno potrebno ponovno popraviti. Prihodki iz Fundacije za šport so enaki kot so bili 

načrtovani, sredstva Letnega programa športa so znižana za 15%, iz članarine se pričakuje 10% manj 

sredstev, prihodki iz lastne dejavnosti pa zmanjšani za 15%. Sponzorskih sredstev se pričakuje 50% 

manj kot lani, saj jih je večina načrtovana za izvedbo tekme v športnem plezanju za svetovni pokal, 

kateri pa je za letos odpovedana. Sredstva se niso zmanjšala za plače zaposlenih ter za delovanje 

MDO-jev. Matej Planko je dodal, da smo za nekaj programov Fundacije za šport že prejeli odločbe, za 

ostale še čakamo rezultate, ki bodo znani v nekaj dneh. Urša Mali je povedala, da so večja zmanjšanja 

odhodkov načrtovana v naslednjih postavkah: Sklad za planinske poti – vir financiranja je samo 

donacija iz dohodnine, Za Slovenski planinski muzej bomo iz članarine namenili za 20 % manjšo 

vrednost, Obvestila bodo samo v elektronski obliki,  odpovedana je tekma za svetovni pokal v 

športnem plezanju, V okviru mednarodne dejavnosti bomo plačali članarine organizacijam, katerih 

člani smo, dogodkov v tujini se predstavniki PZS ne bodo udeležili (ostanejo le stroški, ki so že nastali 

pred epidemijo – npr. stroški skupščine IFSC) – odhodki so manjši za 62 %, pri planinski trgovini je 

zmanjšan nabor izdaj v letošnjem letu, nekatere so prestavljene v leto 2021, dveh sploh ne bo, pri 

splošnih materialnih stroških ocenjujemo, da bodo manjši za 3 %, tudi pri stroških dela smo sprejeli 

ukrepe za zmanjšanje stroškov (čakanje na delo, delo od doma, zmanjšanje plače generalnega 

sekretarja za 30 % za dva meseca), stroški organov, ki se financirajo samo iz članarine, so zmanjšani 
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za 10 %, Komisija za alpinizem je zmanjšala število odprav, skupni odhodki so manjši za 20 %, Pri 

tekmovalnem turnem smučanju ne bo načrtovanega vira prihodkov iz Olimpijskega komiteja, zato pri 

komisiji za gorske športe načrtujemo tudi zmanjšanje odhodkov, in sicer za 28 %, Gospodarska 

komisija ne bo izvedla usposabljanja za oskrbnike planinskih koč, manj stroškov načrtujejo tudi pri 

delovanju svetovalne pisarne, odhodki so manjši za 11 % ter Komisija za turno kolesarstvo ne bo 

izvedla usposabljanja za TKV 2 in licenčnega seminarja, odhodki so manjši za 43 %. Matej Planko je še 

povedal, da se bo vodstvo PZS sestalo z načelniki komisij in odborov 21. 5. 2020, takrat se bo odločili 

kako z usposabljanji v letu 2020, uskladili se bodo tudi termini aktivnosti PZS v letu 2020. 

RAZPRAVA: Marija Kuhar je mnenja, da je potrebno za dvig članstva narediti dobro promocijo in je to 

za nas lahko dobra priložnost. Matej Planko ji je odgovoril, da o tem razmišljajo in že potekajo 

priprave za tako kampanjo. Bojan Rotovnik je pohvalil izvedbo predloga rebalansa v teh razmerah, saj 

zmanjševanje sredstev nikoli ni enostavno. Zato je potrebno v kriznih razmerah po njegovem mnenju 

na vseh stroškovnih mestih poiskati rezerve, torej tudi pri sredstvih za MDO PD, kjer pri tem 

rebalansu niso bila zmanjšana. Predlaga tudi, da bi se zaradi vsebinske pomembnosti zagotovila 

sredstva za udeležbo predstavnika PZS na skupščinah naslednjih mednarodnih organizacij: IFSC, CAA 

in za reciprociteto.  Predlog se bo upošteval pri pripravi naslednjega rebalansa. 

SKLEP 2d-2/4-2020: Upravni odbor potrjuje rebalans finančnega načrta PZS za 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 6. Prenos zemljišč PZS na PD Bohinjska Bistrica in PD Sloga Rogatec ter prodaja zemljišča na 
Golteh SiDG 

Matej Planko je povedal, da je PZS leta 2018 sprejela načrt upravljanja nepremičnin, v katerem je 

naveden način upravljanja in razpolaganja z nepremičninami PZS. PD Sloga Rogatec je podala pobudo 

za odkup dveh parcel na vrhu Donačke gore. PD Bohinjska Bistrica ter PD Srednja vas sta skupaj 

poslala pobudo za odkup dveh parcel na vrhu Rudnice. Vse nepremičnine so v lasti PZS, društva jih 

bodo uporabljala za namen izvajanja planinske dejavnosti. Parcele se prodajo po trenutno ocenjeni 

vrednosti GURS. Družba Slovenski državni gozdovi je poslala pobudo za odkup zemljišča na Golteh, ki 

jo je obravnavalo predsedstvo PZS . V prvem koraku so ponudili odkupno ceno 0,35 EUR/m2. Zaradi 

nizke ponujene cene je PZS dala narediti cenitev parcele, katera je bila ocenjena na 14.135,50 EUR, 

kar je 0,48 EUR/m2 in jo po tej ceni ponudili Družbi Slovenski državni gozdovi.  Mnenje vodstva PZS 

je, da se gre v prodajo, saj je na tej parceli tudi del gozdnega rezervata, ki pa lastniku predstavlja 

določene omejitve pri gospodarjenju. Sredstva odkupnine bi šla v planinski sklad.    

RAZPRAVA: Bojan Rotovnik je povedal, da gre pri parcelah v Bohinju  in Rogatec sicer za majhne 

zneske, vendar bi bilo vseeno smotrno zapisati, da ima v primeru prodaje PZS predkupno pravico, če 

jo PD želi prodati. Stroške prenosa bo najverjetneje krilo PD. Pri parceli na Golteh ga zanima ali je v 

pogodbi predvidena služnostna pravica, saj gre čez parcelo planinska pot k Mozirski koči. Obe pobudi 

se bosta vnesli v pogodbe. Petra Šilaka je zanimalo kakšni bodo stroški davka od prometa z 

nepremičninami in overitve. Damjan Omerzu mu je odgovoril, da skupno okoli 300 EUR.  
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SKLEP 2d-2/5-2020: UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z 

Načrtom upravlja nepremičnin PZS, potrjuje prenos zemljišč 1039/3 in 124 k.o. Donačka gora, v 

skupni vrednosti 153 €, na PD Sloga Rogatec in pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 2d-2/6-2020: UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z 

Načrtom upravlja nepremičnin PZS, potrjuje prenos zemljišč 794/32 k.o. Savica in 1278/2 k.o. 

Studor, v skupni vrednosti 624 €, na PD Bohinjska Bistrica in PD Srednja vas in pooblašča 

predsednika PZS za podpis pogodbe. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 2d-2/7-2020: UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z 

Načrtom upravlja nepremičnin PZS, potrjuje prenos zemljišč 905/6 k. o. Radegunda, v skupni 

vrednosti 14.520 €, na družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. in pooblašča predsednika PZS za 

podpis pogodbe. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 7. Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov PZS v II. obravnavi 

Matjaž Šerkezi je povedal, da so v roku prejeli pripombe od štirih oseb. Ker so pripombe Bojana 

Rotovnika smiselno podane in so jih pozabili upoštevati, so bile vključene v pravilnik in poslane do 

konca dne vsem članom UO.  

RAZPRAVA: Petra Šilaka je zanimalo kako bo z varovanjem osebnih podatkov pri javni objavi 

strokovnih kadrov. Damjan Omerzu mu je odgovoril, da bo Register strokovnih delavcev v športu 

dostopen preko MIZŠ, kar ima zakonsko podlago, zato javna objava s strani PZS ni potrebna.. 

SKLEP 2d-2/8-2020: Predlog sklepa: UO PZS na predlog Odbora za usposabljanje in preventivo PZS 

potrjuje Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev Planinske zveze Slovenije. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 8. Sprememba v katastru planinskih poti 

Bogdan Seliger je povzel, da gre za opustitev nevarnega odseka. Razprave ni bilo. 

SKLEP 2d-2/9-2020: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 

planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Ostri vrh–Ostri vrh J (ID10852). Odsek se v 

kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen. Pri odstranitvi oznak mora 

PD Ajdovščina upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 9. Soglasje k najvišjim priporočenim cenam prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih 

kočah 

Matej Planko je povedal, da je bil na zboru gospodarjev sprejet sklep, da se priporočene cene 

nekaterih storitev in hrane nekoliko zviša. Razprave ni bilo. 
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SKLEP 2d-2/10-2020: Upravni odbor PZS na podlagi predloga Zbora gospodarjev, daje soglasje k 

zvišanju najvišjih priporočenih cen prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah: za nečlane 

za sobe z 2 posteljama in 3-6 postelj dvig za 1,5 EUR, za skupna ležišča 6-12 postelj in nad 12 postelj 

pa dvig 1 EUR; tako v kočah I. kot II. kategorije; posledično je cena za člane v skladu s popustom 30 

% oz. 50 %; dvig cene za enolončnice z mesom za 0,3 EUR. 

Sklep je bil sprejet. (22 ZA, 1 PROTI – Bojan Rotovnik) 

Ad. 10.  Logotip Slovenske planinske poti 

Matej Planko je predstavil predlog logotipa SPP, katerega je pripravila oblikovalka Andreja Aljančič 

Povirk. Logotip bi služil predvsem za večjo prepoznavnost Slovenske planinske poti v širši javnosti. Cel 

projekt za povečanje prepoznavnost SPP bo prevzel Andrej Stritar. Uporabljal se bo predvsem na 

informativnih gradivih. V naravi se bo SPP še vedno označevala z markacijo in 1 v spodnjem desnem 

vogalu. Razprave ni bilo. 

SKLEP 2d-2/11-2020: Upravni odbor potrjuje logotip Slovenske planinske poti. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 11.  Pobuda za dopolnitev sprememb Statuta PZS 

Roman Ponebšek  je povzel, da se je v korona situaciji ugotovilo, da PZS nima prilagojenega statuta 

izrednim razmeram.   

RAZPRAVA: Marija Kuhar podpira izvedbo sej UO preko video konference, saj se s tem prihrani čas in 

denar. 

SKLEP 2d-2/12-2020: UO PZS zadolži Delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta 

PZS, da v osnutek določb vnese mehanizme za zagotovitev nemotenega delovanja zveze v času 

izrednih razmer. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Matej Planko je povedal, da smo prejeli vprašanje Igorja Oprešnika za dodatna pojasnila o prodaji 
parcele na Golteh, na katero je že dobil pisni odgovor. Marijo Kuhar zanima glede priporočil za 
izvedbo planinskih taborov ter kako bo z licenčnimi usposabljanji ter podaljšanjem licenc. Damjan 
Omerzu ji je odgovoril, da lahko UOP na podlagi novega Pravilnika o licenciranju strokovnih kadrov 
PZSpodaljša veljavnost licenc, če ni izvedenih izpopolnjevanj. Matej Planko je še dodal, da nihče ne 
bo ostal brez licence v primeru neizvedenih usposabljanj. Glede taborov ji je odgovoril, da je vlada 
sicer izdala neka priporočila za izvajanje, vendar bodo z izvajanjem težave.  Tako se lahko morda 
ponudi možnost za izvajanje taborov z nočitvami v planinskih kočah ali bolj z enodnevnimi izleti.  
 
Ad. 14. Razno 

Dušan Plesničar je povedal, da je MDO PD Posočja navdušen nad izborom novega generalnega 

sekretarja. Zanimalo ga je tudi, kako poteka vpis v razvid strokovnih kadrov, kako kaže z razpisom za 

energetsko sanacijo koč,  apeliral je na predsednike MDO-jev, da je njihova naloga da pozovejo svoja 

društva k včlanjevanju oseb, dotaknil se je problematike neupoštevanja vožnje turnih kolesarjev po 

planinskih poteh v Posočju. Glede SPP je mnenja, da se posveča premalo promocije, tudi finančne 
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podpore je premalo. Matjaž Šerkezi mu je odgovoril, da se intenzivno dela na vpisu v Razvid, Matej 

Planko je dopolnil, da naj bi razpis za koče po zadnjih informacijah ostal, vendar v manjšem 

finančnem obsegu, bo pa dokončno jasno, ko bo sprejet rebalans proračuna RS, nekje junija. Jože 

Rovan je glede SPP povedal, da je to izjemen dragulj, na tem projektu bo delal Andrej Stritar, za 

promocijo smo najprej izdelali logotip, kasneje bodo še zemljevidi, eden od cilja prepoznavnosti SPP 

bo tudi prenočevanje v kočah. Število turnih kolesarjev hitro narašča, predvsem v okolici velikih mest 

je še precej težav. Komisija za turno kolesarstvo  si na usposabljanjih in turah, kot tudi z zloženko, 

prizadeva osvestiti turne kolesarje, da bi se obnašali v skladu s priporočili CAA. Stanje se počasi 

izboljšuje. Jurčka Nowakka je zanimalo kako bo z zaščitno opremo na usposabljanjih, saj PIN OPP 

prične že junija. Matej Planko mu je odgovoril, da bo najbolje, da PZS poskrbi za centralno nabavo 

zaščitnih sredstev za usposabljanja, ki se izvajajo pod njenim okriljem.  

 
 
Video seja je bila končana ob 19.03 uri. 
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PRIPOROČILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA IZVEDBO USPOSABLJANJ  (Ukrepi proti COVID-19) 

Priporočila so bila usklajena in potrjena s strani NIJZ, dne 3. 6. 2020 

 

1. UVOD 

Ker se zavedamo potrebe planinskih društev in slovenske družbe po varnem obiskovanju gora se 

je vodstvo PZS odločilo, da se pričnejo izvajati usposabljanja za strokovne kadre PZS.  Izdelana so 

priporočila za izvajanje usposabljanj, ki veljajo za vsa usposabljanja v okviru PZS, tako za osnovna 

usposabljanja kot tudi za licenčna.  

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi 

obnašanja ter prilagoditvah.  Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo 

doma.  

Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje 

širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti 

izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z 

mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se 

pojavijo znaki in simptomi bolezni. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo 

možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše. Potrebno se je zavedati, da manj izvajanja 

ukrepov pomeni manjšo varnost. 

Pri izvajanju ukrepov imajo ključno vlogo in odgovornost vodje usposabljanj in predavatelji, ki 

morajo poleg podajanja znanja in veščin skrbeti tudi za izvajanje ukrepov za preprečitev širjenja 

okužbe s korona virusom med udeleženci.  

2. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 

• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 

• V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim 

razkužilom za roke. Vsebnost alkohola (etanol, izopropanol) v razkužilu za roke 

naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. 

• Priporočena je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih. 

• Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. 

vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz 

stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

• Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

• Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

• Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta 

in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). 

• Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo 

roke z milom ter vodo. 

• Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna). 

 
3. PRIPRAVE NA IZVEDBO USPOSABLJANJA 
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• Pri izvajanju usposabljanj bomo zasledovali načelo zaprte skupine, kar pomeni, da 

bomo ob prihodu posebej opozorili udeležence, da se usposabljanja ne udeležijo, če 

so imeli v zadnjih 14 dneh kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana 

telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko 

dihanje (občutek pomanjkanja zraka),driska oz. je bil v zadnjih 14 dneh v stiku z 

osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

• Vodje usposabljanja skupaj s strokovnimi delavci pred pričetkom usposabljanj 

gradivo v elektronski obliki pošljejo udeležencem. 

• Ankete se pripravi v elektronski obliki v z uporabo ustreznih orodji.  Anketo 

udeleženci izpolnijo v dveh dneh od zaključka usposabljanja. Izpolnitev ankete sodi 

med obveznosti kandidatov za uspešne zaključek usposabljanja. 

• Pri izbiri lokacije planinske koče za usposabljanja je potrebno poleg že znanih 

priporočil upoštevati: 

o da ima dovolj veliko predavalnico v kateri lahko sodeluje 25 kandidatov in 

predavatelj, tako, da zagotavljajo minimalno varnostno razdaljo 

o Je možno prezračevanje  

o Je na voljo tekoča voda  

 

4. IZVAJANJE USPOSABLJANJA 

• Udeleženci se ob prihodu javijo vodji in podajo izjavo o zdravstvenem stanju.  

• Udeleženci morajo imeti na voljo dovolj zaščitnih mask glede na čas trajanja 

usposabljanja 

• Vodja usposabljanja pri pristojnem strokovnem sodelavcu na PZS dobi ustrezno 

količino razkužila (etanol 70%)  in zaščitnih mask za vodstvo usposabljanja 

• Čim več aktivnosti, ki jih narekuje predmetnik oz. program usposabljanja se izvede na 

prostem v obliki delavnic s petimi do sedmimi udeleženci.  

• Osebna varovalna oprema se med udeleženci ne izposoja. 

• Skupno opremo za izvedbo predpisanih vaj inštruktorji pred rotacijo skupin razkužijo 

z razkužilom 

• Udeleženci si pri vsaki rotaciji razkužijo roke. V kolikor pri vajah na prostem ni možno 

zagotoviti ustrezne varnostne razdalje (min 1,5m) med udeleženci se uporabi 

zaščitna maska 

• Delitev in pobiranje gradiv vključno s pisanjem testov: Prenos virusa je možen preko 

različnih predmetov, tudi preko papirja. Svetujemo, da morebitno tiskano učno 

gradivo, ki ni bilo poslano v elektronski obliki  in teste udeležencem deli in pobira 

inštruktor, ki si je pred tem umil ali razkužil roke. Priporočamo, da vrnjene/oddane 

pisne izdelke inštruktor pred popravljanjem vsaj 1 dan hrani na varnem mestu. 

 

5. PREHRANA 

Vodja usposabljanja organizira prehrano v dogovoru z oskrbnikom planinske koče ob 

upoštevanju priporočil: 

• pred hranjenjem naj si svojo mizo udeleženci obrišejo z alkoholnimi robčki ali 

papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 80% etanol) in 
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naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred in po končanem hranjenju 

naj si umijejo roke z vodo in milom. 

• Hrane in pijače si medsebojno ne izmenjujemo. 

Priporočila sledijo navodilom Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja objavljenim na spletni 

strani https://www.nijz.si, med temi smiselno tudi Higienska priporočila za preprečevanje okužb z 

novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju dejavnosti jezikovnih in računalniških izobraževanj 

V primeru kakršnekoli nejasnosti, dileme ali nedorečenosti teh priporočil je potrebno slediti 

Navodilom Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. 



 
18.6.2020 

Turistični boni – navodila za planinske koče 

 

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije eDavki, ki ga 

ima vsaka oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. 3. 2020, in ga lahko unovči pri 

ponudnikih turističnih storitev za nastanitve ali nastanitve z zajtrkom v Sloveniji (200 € osebe, ki bodo v letu 

dopolnile 18 let in 50 € mladoletne osebe). Bon je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku. Tudi pri 

plačilu nočitve v koči s turističnimi boni, se upošteva članski popust PZS. 

Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija (prva možna nočitev od 19. do 20. junija) do 31. decembra 2020 

(zadnja možna nočitev iz 30. na 31. decembra). 

Ponudnik storitev na področju turizma v Republiki Sloveniji pri kateremu se bon unovči, je poslovni subjekt, 

vpisan na dan 13.3.2020 v Poslovni register RS in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja 

dejavnosti po Standardni klasifikaciji: 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, 

55.201 – Počitniški domovi in letovišča, 55.202 – Turistične kmetije s sobami, 55.203 – Oddajanje zasebnih 

sob gostom, 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča, 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas ali 

55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov. 

V kolikor na dan 13. 3. 2020 objekt in ponudnik storitve ni bil vpisan v register nastanitvenih obratov (npr. 

zamenjava najemnika v vmesnem času…), bonov v tej koči ni mogoče koristiti. V kolikor je objekt v Register 

nastanitvenih obratov vpisan, vendar na dan 13. 3. 2020 zabeležen kot neaktiven, to ne izključuje možnosti 

koriščenja bonov. Pred začetkom preverite ali izpolnjujete pogoje. 

FURS je včeraj  za ponudnike storitev pripravil dodatna navodila, video predstavitev in možnost uporabe 

testne verzije, kar je dostopno na https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/.  

Poskrbeti morate tudi, da bo na mestu, kjer bo potekala unovčitev bonov, možno dostopati do portala 

eDavki z digitalnim potrdilom. Portal eDavki omogoča ločeno digitalno potrdilo za zaposlene osebe, ki se jo 

pooblasti za izvajanje določenih nalog, v našem primeru vnosa koriščenja bonov. 

 

Postopek koriščenja bonov 

Upravičenec mora ob prijavi za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom seznaniti ponudnika storitev, da bo za 

opravljeno storitev unovčil bon. 

Ob prijavi na dan prihoda mora ponudnik storitev v informacijski sistem FURS eDavki vnesti naslednje 

podatke o upravičencu,ki je unovčil bon: 

– ime in priimek, 

– EMŠO, 

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageB.aspx?category=registracija_pooblascanje
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageB.aspx?category=registracija_pooblascanje
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/pages/registration/DigicertRequestCorpE.aspx


 
– številko in vrsto identifikacijskega dokumenta, 

– datum prihoda in predvidenega odhoda, 

– predvideni znesek, za katerega se unovči bon. 

 

Po izdaji računa se v sistem vnese končni znesek (za nočitev ali nočitev z zajtrkom) in številko izdanega 

računa za opravljeno storitev. 

Upravičenec (oz. njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik) potrdi unovčitev bona: 

- s pisno potrditvijo na obrazcu (Priloga 1) in 

- predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista.  

Izjavo (Priloga 1) in kopijo osebnega dokumenta hranite za primer nadzora. 

Na koči imejte na voljo izvode izjave (Priloga 1) »Potrditev unovčitve bona«, saj tudi FURS v svojih navodilih 

za upravičence navaja, da lahko to izjavo prejmejo pri izvajalcu storitve. Predlagamo, da na obrazce, ki jih 

boste natisnili v naprej, že izpolnite rubrike naziv nastanitvenega obrata in identifikacijska številka 

nastanitvenega obrata, da si poenostavite delo na koči. 

Glede fotokopije osebne izkaznice ali potnega lista predlagamo, da upravičenci to prinesejo s seboj in jo 

predajo ob prijavi nočitve (tako je zapisano tudi v uredbi). Takšno priporočilo v izjavah za medije in obvestilih 

izraža tudi PZS. Druga varianta je, da se na koči zagotovi fotokopiranje (npr. tiskalnik s skenerjem). V vsakem 

primeru pa predlagamo, da ob rezervaciji in preko vaših kanalov obveščanja obiskovalcem podate jasno 

informacijo, če morajo obvezno prinesti fotokopijo dokumenta s seboj. Digitalno preslikavanje, fotografiranje 

ipd. ni dovoljeno. Podrobnejša pojasnila so na voljo na spletni strani Informacijskega pooblaščenca. 

Sam postopek koriščenja bonov ni povezan z davčno blagajno. V davčni blagajni popolnoma običajno izdate 

račun, edino izberete način plačila »Turistični bon«, to je za potrebe vašega računovodstva. Način plačila 

»Turistični bon« bo že vzpostavljen v davčnih blagajnah Microgramma. Za tiste, ki uporabljate druge sisteme, 

preverite pri ponudniku davčne blagajne.  

 

V primeru, da je na koči onemogočen dostop do eDavkov 

Unovčitev bona se lahko opravi z izplačilom direktno upravičencu, če je na koči onemogočen dostop do 

informacijskega sistema FURS eDavki. V tem primeru ob unovčitvi bona, koča upravičencu izroči potrdilo o 

unovčitvi bona (Priloga 4), iz katerega je razviden znesek unovčenega bona in način unovčitve bona. Koča 

mora v treh dneh po opravljeni storitvi preko informacijskega sistema eDavki poslati zahtevek za izplačilo 

upravičencu (potrebuje se podatke: ime in priimek, EMŠO, št. in vrsta osebnega dokumenta, datum prihoda 

in odhoda, višina koriščenja bona).  

V tem primeru uredba ne predvideva izjave na obrazcu (Priloge 1) »Potrditev unovčitve bona« in fotokopije 

osebne izkaznice oz. potnega lista. Prilogo 1 vseeno priporočamo, saj morate nekje zabeležiti podatke za 

kasnejši vnos v eDavke. 

https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Drugo/Posebna_podrocja/Turisticni_boni/Priloga_1.docx
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/inspekcijski-nadzor/najbolj-pogoste-krsitve/kopiranje-osebnih-dokumentov-in-prepisovanje-podatkov-iz-osebnih-dokumentov
https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Drugo/Posebna_podrocja/Turisticni_boni/Priloga_4.docx


 
Bon mladoletne osebe unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik 

Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika(npr. mladoletna oseba), unovči oseba, 

ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu iz 

(Priloge 2). To izjavo mora izpolnjeno in podpisano prinesti s seboj, sicer koriščenje bonov ni možno. V praksi 

gre za primere, ko bo npr. otrok koristil svoj bon v spremstvu stare mame in poleg ne bo njegovih staršev. Ali 

pa bo otrok koristil bon v okviru tabora na planinski koči in bo bon po pooblastilu staršev zanj uveljavljal 

vodnik. 

Še vedno je potrebna tudi izjava na obrazcu Priloga 1 in fotokopija osebnega dokumenta osebe katere bon se 

koristi (torej v zgornjem primeru osebni dokument otroka). 

Ob unovčitvi bona z izplačilom upravičencu (ko je v koči onemogočen dostop do eDavkov) je upravičenec do 

povračila sredstev oseba, ki unovči bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, v 

skladu s prejšnjim odstavkom. Torej v zgornjih primerih bi bila to stara mama ali vodnik. 

 

Prenos bonov 

Bon je mogoče prenesti med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena – to so stari starši, starši, otroci, otroci 
zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki – zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali 
nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši). V 
praksi lahko npr. stari starši prenesejo bon na polnoletnega vnuka. 
 
Oseba, ki uveljavlja bon prenesen od druge osebe mora ponudniku storitev predložiti v celoti izpolnjeno in 
podpisano izjavo na obrazcu iz (Priloge 3) »Izjava upravičenca o prenosu bona«. (obvezen je podpis osebe, ki 
prenaša bon naprej in je torej ni zraven ob prihodu v kočo). 
 
Še vedno je potrebna tudi izjava na obrazcu Priloga 1 in fotokopija osebnega dokumenta osebe, na katero je 

bon prenesen. 

Ob unovčitvi bona ponudnik storitev eDavke ob vnosu podatkov o upravičencu vnese tudi podatke o 

prenosniku: ime in priimek ter EMŠO prenosnika in znesek, do višine katerega pridobitelj unovči bon 

prenosnika. 

Bon je mogoče le enkrat prenesti, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, 

bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti. 

Ob unovčitvi prenesenega bona z izplačilom upravičencu (ko je v koči onemogočen dostop do eDavkov) je 

upravičenec do povračila sredstev pridobitelj, njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik. V zgornjem primeru 

bi upravičen do izplačila vnuk. 

 

 

https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Drugo/Posebna_podrocja/Turisticni_boni/Priloga_2.docx
https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Drugo/Posebna_podrocja/Turisticni_boni/Priloga_3.docx


 
Roki izplačila FURS 

FURS izplača sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve za bone, unovčene od 1. do 15. dne v 

mesecu, do zadnjega dne v mesecu in za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, do 15. dne v 

naslednjem mesecu, na plačilni račun ponudnika vpisan v davčni register. 

 

Zaključek 

Turistični boni kot spodbuda za turizem so za planinske koče priložnost, da spodbudijo prenočevanje v obliki 

več zaporednih dni hoje po obhodnicah, »vikend paketih« v nižje ležečih kočah in drugih oblikah spodbujanja 

obiskovalcev k daljšem obisku. Inovativna ponudba in promocija bosta lahko v letošnjem letu, ko se bodo 

dopustniške navade prebivalcev zagotovo spremenile, prinesla tudi rezultate. In to priložnost je potrebno 

zgrabiti. 

 

pripravila Damjan Omerzu in Dušan Prašnikar 



 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO 2019 S POJASNILI K BILANCI STANJA IN IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA  

 

Planinska zveza Slovenije je v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS 64/11) zavezana k reviziji 
računovodskih izkazov. Za vrednotenje računovodskih postavk uporablja splošne Slovenske računovodske 
standarde 2019 (v nadaljevanju SRS), v nekaterih določilih pa tudi SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih 
in invalidskih organizacijah. Za merjenje in vrednotenje posameznih računovodskih postavk Planinska zveza 
Slovenije uporablja splošne SRS 2019,  pri pripravi letnega poročila, vodenju poslovnih knjig, uporabi 
kontnega načrta, knjigovodskih listinah in drugi podporni dokumentaciji pa določila SRS 33. 

Računovodski izkazi za leto 2019 so v celoti skladni s SRS. Hkrati vodstvo Planinske zveze izjavlja, da ob 
sestavitvi računovodskih izkazov ne obstajajo pomembne negotovosti, ki bi utegnile povzročiti dvom o 
sposobnosti organizacije za nadaljnje poslovanje. 

Od konca poslovnega leta in do datuma sprejetja računovodskih izkazov v organizaciji ni bilo poslovnih 
dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na finančni položaj organizacije. 

Poslovne knjige, ki zajemajo glavno knjigo in dnevnik glavne knjige,  vodimo po sistemu dvostavnega 
knjigovodstva. Poslovne knjige se vodijo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu. 

VODENJE PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Prihodke in odhodke zajemamo po načelu nastanka poslovnega dogodka. V poslovnih knjigah se stroški 
vodijo po naravnih vrstah, prihodke in odhodke pa zajemamo tudi po stroškovnih mestih in stroškovnih 
nosilcih v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju. 

V skladu z Zakonom o društvih in internimi akti ločeno vodimo prihodke in odhodke za pridobitno (tržno) in 
nepridobitno dejavnost. 

Pridobitno dejavnost vodimo po kontih ločeno v prihodkovni strani, odhodke pa ugotavljamo po dveh 
kriterijih: 

- kjer je to mogoče z zajemanjem na ustrezni stroškovni nosilec neposredno ob zajemanju 
poslovnega dogodka (v celoti pridobitni - stroškovni nosilec 5. Planinski vestnik in 6. Planinska 
trgovina) 

- ostala stroškovna mesta na osnovi prej določenega ključa, ki smo ga določili kot  razmerje med 
preostalimi pridobitnimi in nepridobitnimi prihodki.  

V obračunu davka od dohodkov pravnih oseb vodimo pridobitno dejavnost v skladu z zakonom. Pridobitne 

prihodke zajemamo na ustrezne konte sproti, ob nastanku poslovnega dogodka. Pridobitne odhodke pa 

določimo glede na delež pridobitnih prihodkov v vseh prihodkih v skladu z zakonom. Za leto 2019 je 

izračunana obveznost po obrazcu davka od dohodkov pravnih oseb v vrednosti 5.142,63 eur . 

OSTALA RAZKRITJA 

Povprečno število zaposlenih v letu 2019 je 13,83. Od tega povprečno zaposlenih za nedoločen čas 13,01 in 

za določen čas 0,82. 

POPIS 



Redni letni popis je bil izveden po stanju na dan 31. 12. 2019. Komisija je popisala osnovna sredstva, 

nepremičnine, drobni inventar, edicije, trgovsko blago in material, denarna sredstva, terjatve in obveznosti  

Planinske zveze Slovenije. 

Pri popisu osnovnih sredstev so bile ugotovljene razlike: 

- odpis neuporabnih, uničenih osnovnih sredstev v višini nabavne vrednosti 1.493,09 EUR. Odpisana 

sredstva so bila že v celoti  amortizirana. Vpliva na rezultat ni bilo.   

- odpis drobnega inventarja izločenega iz uporabe v letu 2019: odpisanih je bilo nekaj inventarnih 

številk drobnega inventarja. Vrednost odpisanega drobnega inventarja je bila registru pred odpisom 

0, ker je le ta bil pripoznan kot strošek leta nabave. Vpliva na rezultat iz tega naslova ni.  

Pri popisu zalog so bile ugotovljene spodnje razlike:        

 

Odpis uničenih artiklov znaša 97,97 EUR. Primanjkljaj znaša 147,18 EUR in viški 57,54 EUR.  

Pri popisu denarnih sredstev in terjatev je bilo ugotovljeno, da se stanje gotovine v blagajni ujema s  

knjigovodsko vrednostjo. 

BILANCA STANJA 

PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2019 

    31.12.2019 31.12.2018 Koef. 2019/2018 

  SREDSTVA 1.587.666,94 1.463.382,20 1,08 

A. Dolgoročna sredstva 1.068.196,88 1.086.826,59 0,98 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne akt. čas. razm. 10.561,84 21.383,73 0,49 

  1.Neopredmetena sredstva 10.561,84 21.383,73 0,49 

II Opredmetena osnovna sredstva 1.056.635,04 1.064.442,86 0,99 

III Naložbene nepremičnine 0,00 0,00 0,00 

IV Dolgoročne finančne naložbe 1.000,00 1.000,00 1,00 

  1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 1.000,00 1.000,00 1,00 

V Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00 0,00 

VI Odložene terjatve za davek 0,00 0,00 0,00 

B. Kratkoročna sredstva 437.898,82 306.731,54 1,43 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00 0,00 

II. Zaloge 143.288,14 112.314,05 1,28 

III Kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00 0,00 

IV Kratkoročne poslovne terjatve 132.581,82 121.359,01 1,09 

  presežek primanjkljaj kalo stanje 31.12.2019 

nedokončana proizvodnja 0,00 0,00 0,00 0 

nedokončane storitve  0,00 0,00 0,00 6.385,09 

gotovi izdelki 21,26 122,74 80,28 121.180,62 

trgovsko blago 36,28 24,44 17,69 15.722,43 

     



V Denarna sredstva 162.028,86 73.058,48 2,22 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 81.571,24 69.824,07 1,17 

  OBVEZNOSTI  DO VIROV SREDSTEV 1.587.666,94 1.463.382,20 1,08 

A. Sklad  556.471,63 551.567,08 1,01 

I Društveni sklad 556.471,63 551.567,08 1,01 

II Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00 0,00 

III Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00 0,00 

B. 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

581.775,76 545.575,99 1,07 

  1.Rezervacije 34.354,28 7.847,63 4,38 

  2.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 547.421,48 537.728,36 1,02 

C. Dolgoročne  obveznosti 0,00 2.475,60 0,00 

I Dolgoročne finančne obveznosti 0,00 2.475,60 0,00 

II Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 0,00 

III Odložene obveznosti za davek 0,00 0,00 0,00 

Č Kratkoročne  obveznosti  405.798,20 287.609,12 1,41 

I Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00 0,00 

II Kratkoročne finančne obveznosti 0,00 0,00 0,00 

III Kratkoročne poslovne obveznosti 405.798,20 287.609,12 1,41 

D Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 43.621,35 76.154,41 0,57 

 

 
SREDSTVA 
 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN NALOŽBENE 
NEPREMIČNINE 
 
Opredmetena osnovna sredstva in dolgoročna neopredmetena sredstva vodimo po modelu nabavne 
vrednosti v skladu s SRS 1 in 2. 
 
Ob začetnem pripoznavanju se tako sredstvo ovrednoti po nabavni vrednosti, ki zajema njegovo nakupno 
ceno, uvozne in druge nevračljive dajatve ter stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi za 
nameravano uporabo. Pa začetnem pripoznanju se  sredstvo vrednoti po modelu nabavne vrednosti, pri 
čemer je  knjigovodska vrednost opredmetenega osnovnega in dolgoročnega neopredmetenega sredstva 
razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Nabavna vrednost osnovnih sredstev se 
tako zmanjšuje posredno z letnimi popravki te vrednosti, ugotovljenimi na podlagi letnih amortizacijskih 
stopenj.  
 
Amortizacije se obračunava po metodi enakomerne časovne amortizacije, amortizacijske stopnje pa so:  
             10%  Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 

0% Zemljišča 
 3% Zgradbe 
 6% Deli gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin 

20% Oprema 
 50% Programska oprema in računalniki 

 



Vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev  se  je glede na leto 2018 znižala za 2 % kot 
posledica obračunane amortizacije, izločitev in novih nabav.  
 
Za leto 2019 je bila obračunana amortizacija v vrednosti 56.637,19 EUR (od tega znaša amortizacija 
drobnega inventarja 1.454,44 EUR). Delno se je amortizacija osnovnih sredstev, nabavljenih pred 1. 1. 2007, 
krila iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. 
Od investicij v osnovna sredstva izpostavljamo večje: 

• investicije v neopredmetena os. sredstva v skupni vrednosti 5.230,25 EUR (spletna aplikacija, 
program za spletno iskanje) 

• investicija v opremo v skupni vrednosti 31.627,34 EUR (spletna trgovina, računalniška in druga 
oprema) 

 
 
IZLOČITVE OSNOVNIH SREDSTEV 
 
Iz registra osnovnih sredstev se je izločilo za 4.559,73 EUR opreme. Vsa odpisana oprema je bila  že v celoti 
amortizirana in odpis ne vpliva na rezultat poslovnega leta. 
 
V letu 2019 je bila prodana stara oprema v višini 2.355,06 EUR nabavne vrednosti. Oprema je že v celoti 
amortizirana in prodajna vrednost 122,95 EUR v celoti povečuje prihodke leta 2019.  
 
Iz registra so bile izločene tudi nepremičnine. Zemljišče s parcelno številko 817/13 k.o. Slivno z nabavno 
vrednostjo 1,00 EUR je bilo z brezplačnim prenosom preneseno Občini Laško. V istem znesku je bil tudi 
bremenjen tekoči rezultat. Na osnovi sklepa o denacionalizacijskem postopku so bile izločene tudi 
nepremičnine v Kamniški Bistrici v skupni nabavni vrednosti 12,00 EUR. Učinek na rezultat iz tega naslova 
znaša 11,92 EUR.   
 
 
 
TABELA GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

  ZEMLJIŠČA 
GRADBENI 

OBJEKTI 

OPREMA IN 
DI KI SE 

AMORTIZIRA 

DROBNI 
INVENTAR 

NEPREMIČNINE 
V 

PRIDOBIVANJU 

OPREMA V 
PRIDOBIVANJU 

SKUPAJ V 
EUR 

Nabavna 
vrednost 
znižana za 
slabitev 

              

Stanje  
313.872,39 862.422,09 210.979,49 2.080,87 0,00 0,00 1.389.354,84 

1.01.2019 

Povečanja 1,00 0,00 31.627,34 1.161,81 0,00 0,00 32.790,15 

Odtujit., odpisi 9,00 4,00 4.559,73 0,00 0,00 0,00 4.572,73 

Prekvalifikacija         0,00 0,00 0,00 

Prevrednotenje             0,00 

Stanje 
31.12.2019 

313.864,39 862.418,09 238.047,10 3.242,68 0,00 0,00 1.417.572,26 

Popravek 
vrednosti 

              

Stanje  
0,00 142.831,01 181.127,21 953,76 0,00 0,00 324.911,98 

1.01.2019 



Amortizacija 0,00 27.206,38 11.924,23 1.454,44     40.585,05 

Odtujit.,odpisi 0,00 0,08 4.559,73 0,00     4.559,81 

Prevrednotenje 0,00           0,00 

Prekvalifikacija 0,00           0,00 

Stanje 
31.12.2019 

0,00 170.037,31 188.491,71 2.408,20 0,00 0,00 360.937,22 

Sedanja 
vrednost 

              

Stanje 
01.01.2019 

313.872,39 719.591,08 29.852,28 1.127,11 0,00 0,00 1.064.442,86 

Stanje 
31.12.2019 

313.864,39 692.380,78 49.555,39 834,48 0,00 0,00 1.056.635,04 

 
  

             
TABELA GIBANJA NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 

  

OSTALA 
NEOPREDMETENA 

DOLGOROČNA 
SREDSTVA 

ODLOŽENI STROŠKI 
RAZVIJANJA 

SKUPAJ V EUR 

Nabavna vrednost        

Stanje  
120.373,65   120.373,65 

1.01.2019 

Povečanja 5.230,25   5.230,25 

Odtujit., odpisi 0,00   0,00 

Prekvalifikacija     0,00 

Prevrednotenje     0,00 

Stanje 31.12.2019 125.603,90   125.603,90 

Popravek 
vrednosti 

      

Stanje  
98.989,92   98.989,92 

1.01.2019 

Amortizacija 16.052,14   16.052,14 

Odtujitve.,odpisi 0,00   0,00 

Prevrednotenje     0,00 

Prekvalifikacija     0,00 

Stanje 31.12.2019 115.042,06   115.042,06 

Sedanja vrednost       

Stanje 01.01.2019 21.383,73 0,00 21.383,73 

Stanje 31.12.2019 10.561,84   10.561,84 

 
vir: interni podatki podjetja 



Naložbenih nepremičnin društvo nima. 
 
DOLGORČNE FINANČNE NALOŽBE 
 
Dolgoročne finančne naložbe organizacija meri po nabavni vrednosti.  
Sestavni del dolgoročnih sredstev je 1.000 EUR dolgoročnih finančnih naložb - ustanovni delež Ustanove 
Avgusta Delavca.  Glede na zadnji dan leta 2018  se stanje naložbe Ustanove Avgusta Delavca ni spremenilo. 
V primerjavi s preteklim letom se vrednost finančnih naložb ni spremenila.  
 
ZALOGE 
 
Zaloge gotovih izdelkov in nedokončane proizvodnje se vrednotijo po metodi proizvajalnih stroškov.  
Zmanjševanje zalog se vrednoti s pomočjo drsečih povprečnih cen. 
Postavka zaloge vsebuje zaloge trgovskega blaga, edicije in »nedokončano proizvodnjo« (v planinski založbi 
ali za nezaključene projekte). Prevrednotenje zalog na tržno vrednost se opravi s presojo vsake posamezne 
skupine zalog. V letu 2019 ni bilo prevrednotenja zalog. 
 
Vrednost vseh zalog na 31. 12. 2019  je 143.288,14 EUR, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018 se je le 
ta povečala za 28 %.  
Vrednost zaloge nedokončanih storitev je konec leta 6.385,09 EUR in vsebuje stroške nedokončanega 
projekta Alpe Adria.  
 
Čista iztržljiva vrednost zalog na dan 31. 12. 2019 je 385.199,16 EUR. 
 
TERJATVE 
 
V poslovnih knjigah se terjatve izkazujejo kot kratkoročne in dolgoročne. Poslovne terjatve se izkazujejo 
po vrednosti, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Društvo mora terjatve 
oslabiti, če oceni, da je njihova poplačljiva vrednost manjša od knjigovodske. Postavke, ki se izvorno glasijo 
na tujo valuto, se preračunajo po tečaju ECB na dan 31. 12. 2019. Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo 
knjigovodsko vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev v Sloveniji in tujini, terjatve za DDV, terjatve iz 
naslova zahtevkov za sofinanciranje, dane akontacije - skupaj v vrednosti  132.581,82 EUR. Glede na stanje 
konec leta 2018 gre za povišanje  za 9 %.  
 

  
120 Terjatve v 

državi 

121 Terjatve v 

tujini 

125 Terjatve do 

članov 

16 Druge 

kratkoročne 

terjatve 

Nezapadlo 43.115,66 21.234,20 2.596,55 52.430,25 

Zapadlo od 0-30 dni 2.566,40 1.656,86 350,90 112,77 

Zapadlo 30-60 dni 3.254,00 0,00 93,49 0,00 

Zapadlo 60-90 dni 1.783,12 382,92 61,83 0,00 

Zapadlo 90-180 dni 670,25 0,00 677,22 0,00 

Zapadlo nad 180 
dni 

443,51 814,23 277,45 60,00 

SKUPAJ 51.832,94 24.088,21 4.057,44 52.603,02 

 
Izpostavljenost tveganjem je nizka. 
 
 
 
 



DENARNA SREDSTVA 
 
Denarna sredstva se vrednotijo v skladu s SRS 7, so gotovina v blagajni, denarna sredstva na vpogled na 
računih pri Delavski hranilnici ter Abanki in sredstva na prehodnih računih  v skupni vrednosti 162.028,86 
EUR. V primerjavi s preteklim letom je stanje sredstev na zadnji dan leta za 22 % višje.  
 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Kratkoročne razmejitve se vrednotijo v skladu s SRS 11. Nanašajo se na obdobje krajše od 12 mesecev. 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene oz. vnaprej plačane stroške  v 
vrednosti 9.495,59 EUR (zavarovanje, članske nalepke za članarino 2020, gradivo za usposabljanja, 
nezaračunane prihodke v višini 72.067,50 EUR (prihodki oddanih poročil in zahtevkov) ter DDV od prejetih 
predujmov v višini 8,15 EUR. Glede na leto 2019 so se kratkoročne aktivne časovne razmejitve povišale za 
17 %.  
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
DRUŠTVENI SKLAD 
 
Društveni sklad je lastni vir financiranja društva. Presežek prihodkov v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 
povečuje društveni sklad, porablja pa se za delovanje društva.  
V poslovnih knjigah se presežek prihodkov ali odhodkov evidentira po stroškovnih nosilcih komisij. 
Društveni sklad je sestavljen iz presežka prihodkov in odhodkov iz  preteklih obdobij in presežka  prihodkov 
iz tekočega obdobja. Zaradi presežka  prihodkov nad odhodki za leto 2019 v višini 4.904,55 EUR se je 
društveni sklad glede na leto 2018 zvišal za 1 %. 
 
REZERVACIJE IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se vrednotijo v skladu s SRS 10. 
 
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve v povezavi z 
osnovnimi sredstvi, ki se v prihodke prenašajo sorazmerno z obračunano amortizacijo ustreznega sredstva, 
dolgoročno razmejene prihodke v povezavi s posameznimi projekti ter škodnimi premijami. 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se sorazmerno zmanjšujejo za prenos v vrednosti amortizacije 
osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena pred letom 2007, za porabo proizvodov, nabavljenih leta 2005 in 
prej, zavarovanje iz naslova članarin in za porabljena sredstva projektov Alpe Adria regija doživetij, Life 
Sustainhuts in Vrh Julijcev.  Skupno zmanjšanje znaša 38.724,70 EUR. V 2019 so se oblikovale dolgoročne 
razmejitve za sredstva projektov Alpe Adria regija doživetij v višini 25.648,83 EUR, za projekt Life 
Sustainhuts v višini 21.879,20 EUR  in za projekt Vrh Julijcev v višini 888,79 EUR.  Skupno oblikovanje znaša 
48.417,82 EUR. 
 
Društvo je v letu 2019 sprejelo spremembo računovodskih usmeritev in prvič oblikovalo dolgoročne 
rezervacije v višini 26.506,65 EUR za jubilejne nagrade in odpravnine. Ker v letu 2018 ni bilo opravljenega 
izračuna, predstavljajo rezervacije strošek tekočega leta. Računovodske usmeritve za nazaj društvo ni 
spreminjalo, ker to ni bilo izvedljivo. Predpostavke izračuna rezervacij jubilejnih nagrad: 1 % obrestna mera, 
1 % rast plač v društvu, 1,5 % rast plač v RS, fluktuacija od 14 do 30 let 0 %, nad 31 let je 1 %. Za ugotovljeno 
umrljivost je bila uporabljena tablica: 2005-2007. Aktuarski izračun je pripravljen v programu »rezervacije – 
MRS 19« Verzija 10.02 založnik: Mirko Prelog. 
   
Dolgoročne rezervacije  predstavljajo tudi rezervirana sredstva v vrednosti 7.847,63 EUR, kar predstavlja 10 
% lastniški delež PZS iz naslova denacionalizacijskega postopka planinskega doma v Kamniški Bistrici in 



depandanse, ki se vodi pred UE Kamnik pod št. 321-229/1995 in kjer nastopa PZS kot denacionalizacijski 
zavezanec. Trenutno pravno stanje zadeve je, da sta bila planinski dom in depandansa vrnjena upravičencu 
Meščanski korporaciji Kamnik, ki je v letu 2018 postavila tudi denarni zahtevek na vračilo 153.486,27 DEM iz 
naslova manjvrednosti objekta v času denacionalizacije. So pa pogajanja glede izplačila in njegove višine še 
vedno  v teku.  
 
Skupna vrednost rezervacij in DR PČR na zadnji dan leta 2019 znaša 581.775,76 EUR, glede na primerjalno 
obdobje je višja za 7 %. 
 
 GIBANJE DOLGOROČNIH REZERVACIJ IN PASIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV 

Dolgoročne rezervacije in PČR 31.12.2018 Oblikovanje Zmanjšanje 31.12.2019 

os.sredstva 511.244,38 1,00 11.653,73 499.591,65 

material založbe 8.049,79 0,00 2.831,76 5.218,03 

amort. PUS Bavšica 10.423,35 0,00 1.045,56 9.377,79 

članstvo-škod.premije 8.010,84 0,00 890,09 7.120,75 

Alpe adria 0,00 25.648,83 674,05 24.974,78 

Life Sustainhuts 0,00 21.879,20 21.384,80 494,40 

Vrh Julicev 0,00 888,79 244,71 644,08 

Julilejne nagrade in 
opdpravnine ob upokojitvi 

0,00 26.506,65 0,00 26.506,65 

Meščanska korporacija 7.847,63 0,00 0,00 7.847,63 

SKUPAJ 545.575,99 74.924,47 38.724,70 581.775,76 

 
 
DOLGOVI 
 
Poslovne obveznosti se izkazujejo ločeno kot dolgoročne in kratkoročne.  
 
Kratkoročne poslovne obveznosti se izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin (računov, dobro-
pisov, pogodb).  
 
Zneski dolgoročnih poslovnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, se v 
bilanci izkažejo med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi. 
 
Kratkoročne  poslovne obveznosti zajemajo vse obveznosti: do dobaviteljev, iz naslova poslovanja za tuj 
račun, za decembrske plače zaposlencev, iz naslova neizplačanega dopusta,  za plačilo decembrskega DDV, 
davka od dobička, iz naslova obračunanih izplačil iz drugega pogodbenega razmerja in obveznosti za 
povračila stroškov prostovoljcem. Skupna vrednost na dan 31. 12. 2019 je 405.798,20 EUR in je za 41 % višja 
od vrednosti v preteklem letu.  
 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se vrednotijo v skladu s SRS 11. Zajemajo v naprej vračunane 
stroške revizije in zaključnega računa, vračunane stroške poračuna zavarovanja za leto 2019, stroške leta 
2020 po računih knjiženih v leto 2019, stroške še ne izplačanih AH za leto 2019, odložene prihodke iz 
naslova prodaje naročnine Planinskega vestnika za leto 2020, prodaje darilnih bonov, usposabljanj, izdanih 
računov za prihodke leta 2020 (zemljevidi). Skupna vrednost časovnih razmejitev znaša 43.621,35 EUR. V 
primerjavi s preteklim obdobjem so se znižale za 43 %. 



 
 

POTENCIALNE OBVEZNOSTI 
 
Potencialne obveznosti zajemajo 1.020 EUR, kar predstavlja zastavitev 10 % deleža na nepremičnini Dom 
na Črni prsti po kreditni pogodbi PG-1022477 med Planinskim društvom Podbrdo in Novo KBM. Zaradi 
negotovosti postopka opisanega zgoraj pod točko rezervacij obstajajo potencialne obveznosti za solidarno 
odgovornost za preostali 90 % lastniški delež Doma v Kamniški Bistrici, če solastnik (90 % lastniški delež) PD 
Ljubljana-Matica ne bo imel premoženja, da bi poplačal svoj del obveznosti. V tem primeru se vzpostavi v 
enakem znesku tudi potencialna terjatev do PD Ljubljana-Matica. 
 
Društvo nima ostalih pomembnih obveznosti, ki niso prikazane v bilanci stanja, prav tako od dneva 

bilanciranja do potrditve računovodskih izkazov ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi pomembno spreminjali 

finančni položaj društva. 

 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZ OPRAVLJANJA PRIDOBITNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2019 
 
Delež pridobitne dejavnosti  v letu 2019 predstavlja 34,06 % celotnih prihodkov. Delež združenih odhodkov 
po zgoraj omenjenih kriterijih pa predstavlja 34,09 % celotnih odhodkov. 
 

  31.12.2019 31.12.2018 Koef. 2019/2018 

Prihodki od pridobitne dejavnosti 879.496,45 767.182,58 1,15 

Dotacije  iz proračunskih in drugih javnih sredstev 0,00 0,00   

Dotacije iz drugih fundacij, skladov, ustanov 0,00 0,00   

Prihodki od prodaje blaga, storitev in proizvodov in pov.zalog 879.403,51 752.538,58 1,17 

Drugi prihodki 82,09 14.644,00 0,01 

Finančni prihodki (obresti) 10,85 0,00   

Odhodki od pridobitne dejavnosti 881.496,12 767.028,09 1,15 

Stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga 49.333,93 100.139,80 0,49 

Stroški storitev 613.804,93 499.688,89 1,23 

Stroški dela 152.134,37 120.656,33 1,26 

Dotacije drugim pravnim osebam 20.561,28 12.626,69 1,63 

Odpisi vrednosti 20.218,29 13.985,73 1,45 

Drugi odhodki iz dejavnosti 22.841,81 18.351,52 1,24 

Finančni odhodki (obresti) 283,75 61,00 4,65 

Drugi odhodki 575,11 515,00 1,12 

Davek od dohodkov pravnih oseb 1.742,65 1.003,13 1,74 

Presežek prihodkov / odhodkov od pridobitne dejavnosti -1.999,67 154,49   

        

 

 
 
 
 



IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
Prihodki in odhodki so vrednoteni s strogim upoštevanjem predpostavke o nastanku poslovnega 
dogodka, pri čemer v rezultatu sodelujejo le tisti stroški, ki so povezani s prihodki obračunskega obdobja, 
ter v obračunskem obdobju ugotovljeni prihodki in odhodki prejšnjih let. Stroški, ki so povezani z učinki 
naslednjega obračunskega obdobja, so razmejeni. 

  31.12.2019 31.12.2018 
koef. 
2019/2018 

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.546.409 2.204.084 1,16 

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

28.919 7.733 3,74 

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE 

0 0 0  

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 18.344 16.546 1,11 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.955.470 1.705.543 1,15 

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 

143.177 137.606 1,04 

b. Stroški storitev 1.812.294 1.567.937 1,16 

6. Stroški dela 441.523 351.957 1,25 

a. Stroški plač 312.589 261.991 1,19 

b. Stroški pokojninskih zavarovanj 27.665 23.186 1,19 

Stroški drugih socialnih zavarovanj 22.674 19.014 1,19 

c. Drugi stroški dela 78.595 47.765 1,65 

7. Odpisi vrednosti 58.677 53.098 1,11 

a. Amortizacija 56.637 51.341 1,10 

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

13 396 0,03 

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2.027 1.361 1,49 

8. Drugi poslovni odhodki 125.964 125.993 1,00 

9. Finančni prihodki iz deležev 0 0 0  

10. Finančni prihodki iz danih posojil 1 0 2,0 

b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 1 0 2,0  

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 409 80 5,11 

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 409 80 5,11 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb 

0 0 0  

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 634 237 2,68 

č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 634 237 2,68 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 189 23 8,21 

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 189 23 8,22 

15. DRUGI PRIHODKI 93 14.644 0,01 

16. DRUGI ODHODKI 1.669 2.187 0,76 

17. DAVEK OD DOHODKOV 5.142 2.939 1,75 

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 

4.905 1.111 4,41 

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 

0 0 0  

20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega 
obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih 
obdobij 

0 0 0  

 
 
 
 



PRIHODKI 
 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE znašajo 2.546.409 EUR in so v primerjavi s preteklim obdobjem narasli za 16 

%. Zajemajo pa: 

- dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev, dotacije fundacij 

V to vrsto prihodkov so zajeti prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino,  

Ministrstva za zdravje, prihodki Eko sklada in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, dotacije 

Fundacije za šport, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, vključeni so tudi 

mednarodni viri financiranja. V letu 2019 je tovrstnih prihodkov za 939.336 EUR in so v primerjavi s 

preteklim letom narasli za 27 %. 

- donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 

Vrednost donacij sestavlja dohodnina fizičnih oseb, donacije za obnovo planinskih poti in plezališč (tudi 

zbiranje s sms-ji) in donacije za preventivne dejavnosti. V letu 2019 je tovrstnih prihodkov za 51.974 EUR. V 

primerjavi s preteklim letom so narasle za 3 %. 

- članarine in prispevki članov 

V teh prihodkih sta vključeni članarina PZS v vrednosti 685.323,96 EUR in vrednost reciprocitete 24.017,05 

EUR. Skupna vrednost je narasla za 5 % glede na leto 2018.  

- prihodki od prodaje proizvodov, storitev in trgovskega blaga in materiala 

Zajeti so vsi prihodki planinske trgovine, revije Planinski vestnik, koledarja, usposabljanja kadrov, 

sponzorstev, najemnin, drugega materiala in storitev. Vključeni so tudi prihodki od licenc pri komisiji za 

športno plezanje, prihodki od vstopnin, registracije klubov, drugi prihodki iz dejavnosti. V letu 2019 je 

tovrstnih prihodkov za 846.649 EUR  in so višji za 14 % od preteklega leta. 

 

SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG pomeni razliko med nastalimi stroški edicij, ki so bili preneseni v zalogo 

(nove edicije 2019), in vrednostjo prodanih edicij v letu 2019. V letu 2019 je postavka sprememba vrednosti 

zalog znašala 28.919 EUR.  

 

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI vključujejo prihodke iz naslova prenosa dolgoročnih razmejitev projektov in 

os. sredstev, prihodke od prodaje os. sredstev. Tovrstnih prihodkov je v letu 2019 18.344 EUR in so v 

primerjavi s preteklim letom zrasli za 11 %. 

 

FINANČNE PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL predstavljajo obresti za sredstva na transakcijskem računu in 

znašajo 1,00 EUR.  

 

FINANČNE PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV predstavljajo obresti iz poslovnih terjatev in znašajo 409,00 

EUR.  

  

DRUGI PRIHODKI znašajo 93 EUR in predstavljajo prejeto nadomestilo za izpad dohodka plače zaposlenega. 

Padli so za 99 %. 

 

 

 

ODHODKI 

 

POSLOVNI ODHODKI znašajo 2.581.634,79 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom dvignili za 15 %. 

Zajemajo pa: 



• Stroški blaga, materiala in storitev v višini 1.955.470 EUR in so za 15 % višji kot leta 2018 in 

vključujejo stroške prodanega blaga, stroške porabljenega materiala in stroške storitev.  

• Stroški dela v višini 441.523 EUR so se glede na leto 2018 povišali za 25 %, sestavljajo jih stroški 

plač, stroški pokojninskih zavarovanj, stroški drugih socialnih zavarovanj in drugi stroški dela. Glavni 

razlog za povečanje stroškov plač je knjiženje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine. 

• Odpisi vrednosti v višini 58.677 EUR so višji za 11 %. Vključeni so stroški amortizacije, 

prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 

sredstvih ter prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih.   

• Drugi poslovni odhodki v višini 125.964 EUR predstavljajo donacije društvom, članarine v domačih 

in mednarodnih organizacijah, turistične takse, pristojbine in dajatve za tekme. V primerjavi s 

preteklim letom ni zabeleženega odstopanja. 

 

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI znašajo 634 EUR in so glede na leto 2018 narasli za 268 %. 

 

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI znašajo 189,00 EUR in so v primerjavi s preteklim letom 

narasli za 821 %. 

 

DRUGI ODHODKI znašajo 1.669 EUR in  so se znižali za 24 % v primerjavi s preteklim letom. 

 

 

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

Za leto 2019 je zabeležen presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 10.047,18 EUR, davek od dohodkov 

pravnih oseb je obračunan v vrednosti 5.142,63 EUR. Tako znaša čisti presežek prihodkov obračunskega 

obdobja 4.904,55 EUR in je za 341% višji od preteklega leta. 

 

DRUGO 
 

Za potrebe DDV vodimo ločene evidence: za postavke, ki se v celoti nanašajo na obdavčen promet, in na 

postavke, ki se nanašajo na promet, pri katerem ni pravice do odbitka. 

Za skupne stroške oz. tiste, katerih se ne da ločiti med obema vrstama prometa, uporabljamo odstotek 

odbitka, ki je bil določen na podlagi odbitnega deleža. 

 

Datum in kraj nastanka letnega poročila:  

27. februar 2020, Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30A, Ljubljana 

 

Poročilo je bilo obravnavano na Nadzornem odboru Planinske zveze Slovenije v marcu 2020. Planinska 

zveza Slovenije je v skladu s 27. členom Zakona o društvih zavezana k revidiranju računovodskih izkazov. 

Revizijo je opravila BDO Revizija d. o. o. – decembra 2019 se je izvajala predhodna faza revizije, končna pa 

februarja 2020. Revizorjevo poročilo je sestavni del tega poročila. 

 

 

 

Urša Mali  Biro Bonus d. o. o.  Matej Planko   Jože Rovan 

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



 
 
 

POJASNILA FINANČNEGA POROČILA ZA LETO 2019    -  INTERNO  

 
PZS spremlja prihodke in odhodke tudi interno, po dogovorjenih kriterijih: po vrstah prihodkov in 
odhodkov ter po stroškovnih mestih. 
 

1. FINANČNO POROČILO PO VRSTAH PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019   
 

 
 
 

PRIHODKI  Poročilo 2018 Poročilo 2019 koeficient

por19/por18

1. Dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev 502.745,40 575.809,72 1,15

1.1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 397.467,00 450.076,00 1,13

1.2. Urad za mladino 29.108,75 20.185,50 0,69

1.3. ESS - evropski socialni skladi 30.438,87

1.4. Druga javna sredstva 76.169,65 75.109,35 0,99

2. Dotacija iz fundacij, skladov in ustanov 193.030,64 268.903,80 1,39

2.1. Fundacija za šport RS 180.846,00 253.294,79 1,40

2.2. Fundacija za financiranje invalidskih in hum. org. 1.990,96

2.3. Črpanje dolgoročnih časovnih razmejitev 12.184,64 13.618,05 1,12

3. Mednarodni viri financiranja 75.381,09 132.257,29 1,75

4. Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 50.254,74 51.973,73 1,03

4.1. Za dejavnost 40.947,87 42.623,36 1,04

4.2. Iz  dohodnine fizičnih oseb 9.306,87 9.350,37 1,00

5. Članarine in prispevki članov 654.412,40 685.323,96 1,05

5.1. članarina in stroški vezani na članarino (bruto) 654.412,40 685.323,96 1,05

6. Prihodki od prodaje blaga, storitev, proizv. 651.011,28 751.041,70 1,15

6.1. Planinska trgovina (brez koledarja) 91.648,66 116.410,47 1,27

6.2. Planinski vestnik 120.438,19 118.929,30 0,99

6.3. Koledar 43.730,85 42.142,94 0,96

6.4. Usposabljanje kadrov 131.348,91 133.994,86 1,02

6.5. Sponzorstvo, oglasi 164.402,28 228.520,32 1,39

6.6. Najemnine 18.801,04 21.046,82 1,12

6.7. Drug material in storitve 80.641,35 89.996,99 1,12

7. Ostali prihodki od dejavnosti 93.794,61 95.909,88 1,02

7.1. Prihodki od licenc 11.494,00 10.808,00 0,94

7.2. Prihodki od vstopnin, registracija 30.880,37 27.528,74 0,89

7.3. Ostali prihodki iz dejavnosti 51.420,24 57.573,14 1,12

8. Finančni prihodki 80,43 409,60 5,09

9. Drugi prihodki 14.644,40 3.625,87 0,25

9.1. Od odškodnin, tožb, premij

9.2. Drugi izredni prihodki 14.644,40 3.625,87 0,25

10. Povečanje / Zmanjšanje vrednosti zalog 7.732,69 28.919,01 3,74

SKUPAJ PRIHODKI PO BILANCI 2.243.087,68 2.594.174,56 1,16

Interni prihodki 325.889,81 287.578,45 0,88

PRIHODKI z vključenimi internimi prihodki 2.568.977,49 2.881.753,01 1,12



 

ODHODKI Poročilo 2018 Poročilo 2019 koeficient

por19/por18

1. Stroški porablj. materiala in trgov. blaga 129.344,99 136.995,16 1,06

1.1. Material, trgovsko blago 85.133,31 81.281,06 0,95

1.2. Oprema 3.914,91 8.696,92 2,22

1.3. Energija 28.461,36 22.077,59 0,78

1.4. Drobni inventar 11.835,41 24.939,59 2,11

2. Stroški storitev 1.567.161,60 1.809.707,27 1,15

2.1. Vzdrževanje opreme 51.721,83 81.804,69 1,58

2.2. Avtorski honorarji in pogodbeno delo 107.437,03 111.850,98 1,04

2.3. Prevozi 79.859,57 97.438,13 1,22

2.4. Poštne, telefonske in internetne storitve 62.047,42 64.980,97 1,05

2.5. Komunalne storitve 1.423,39 1.119,07 0,79

2.6. Tiskarske storitve 61.109,87 67.628,42 1,11

2.7. Čiščenje, varovanje, upravljanje posl. stavbe 10.959,38 10.313,79 0,94

2.8. Odvetniške storitve 3.630,25 2.078,58 0,57

2.9. Delo preko študentskega servisa 8.616,35 9.369,52 1,09

2.10. Stroški promocij, oglasi, sponzorstva 53.689,43 64.467,88 1,20

2.11. Reprezentanca 25.645,23 26.397,32 1,03

2.12. Stroški na tekmah in treningih 138.865,73 167.590,08 1,21

2.13. Stroški na odpravah 60.822,02 92.878,05 1,53

2.14. Stroški usposabljanj (brez prehrane in inštruktorjev) 22.173,92 23.409,35 1,06

2.15. Storitve (kotizacije, prevajanje, lektura, bančne stor.) 12.231,09 16.947,00 1,39

2.16. Povračila potnih stroškov 244.379,55 302.419,49 1,24

2.17. Prehrana za usposablj. in druge planinske dej. 61.578,27 55.231,73 0,90

2.18. Zavarovanja 272.811,47 287.149,38 1,05

2.19. Najem prostorov, opreme 63.854,85 70.995,25 1,11

2.20. Fotogr., grafične, graverske stor., izdaja polož. 28.485,20 28.525,13 1,00

2.21. Druge storitve 161.006,74 164.613,01 1,02

2.22. Stroški storitev - edicije 31.523,61 62.499,45 1,98

2.23. Stroški projektov - zaloge 3.289,40 0,00 0,00

3. Stroški dela 360.992,96 450.290,42 1,25

3.1. Bruto plače 261.990,87 312.589,24 1,19

3.2. Prispevki delodajalca na plače 42.200,64 50.338,38 1,19

3.3. Drugi stroški dela (regres, prevozi, prehrana) 47.765,11 52.088,84 1,09

3.4. Rezervacije za jubilejne nagr. in odprav. ob upokojitvi 26.506,65

3.5. Povračila stroškov zaposlencev 9.036,34 8.767,31 0,97

4. Donacije drugim pravnim osebam 53.651,62 59.672,79 1,11

4.1. Sredstva za delo mladinskih odsekov 544,00 5.827,80 10,71

4.2. Donacije PD in drugim 6.162,93 6.913,39 1,12

4.3. Dejavnost Slovenskega planinskega muzeja 27.500,00 27.500,00 1,00

4.4. Donacije za planinske poti 19.444,69 19.431,60 1,00

5. Amortizacija 51.340,56 56.637,19 1,10

6. Drugi odhodki iz dejavnosti 16.686,87 16.338,98 0,98

6.1. Članarine mednarodnim in domačim org. 16.686,87 16.338,98 0,98

7. Finančni odhodki 259,68 823,51 3,17



 
 
*Sredstva iz Fundacije za šport za leto 2019 znašajo 272.479,51 EUR. Razlika v preglednici je nastala zato, 
ker smo del teh sredstev namenili društvom. Tako sta v isti vrednosti zmanjšani tudi postavki sredstev za 
delo mladinskih odsekov in donacije planinskim društvom. Za planinske tabore in osnovni ter dodatni 
program mladih je bilo iz sredstev Fundacije za šport namenjenih  6.181,00 EUR in za sofinanciranje 
smernih tabel društev 13.003,72 EUR. 
 

PRIHODKI 

Dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev 

V to vrsto prihodkov so zajeti prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino in 

drugih javnih sredstev. V skupni vrednosti so se povečali za 15 % v primerjavi s preteklim letom. Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport nam je odobrilo za 13 % več sredstev. Dveletna pogodba za programe 

mladinskega dela z Uradom za mladino se je iztekla, iz tega naslova smo prejeli 20.185,50 EUR. Glede na 

leto 2018 je vrednost manjša, ker smo takrat prejeli še sredstva za zaposlitev mladinskega delavca. Tudi leta 

2019 smo bili uspešni na razpisih Ministrstva za zdravje in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. V 

partnerstvu z OKS smo črpali del sredstev za usposabljanje strokovnih delavcev v športu, in sicer v vrednosti 

30.438,87 EUR. 

Dotacije od fundacij, skladov in ustanov 

Iz razpisov Fundacije za šport smo prejeli  več sredstev kot leta 2018, odobrili so nam 275.879,51 EUR. 

Programa »oživimo slovenska naravna plezališča« v vrednosti 3.400 EUR nismo izvedli, zato je bilo 

sofinancirano 272.479,51 EUR. Del teh sredstev je bil nakazan društvom za tabore, za osnovni in dodatni 

program mladih ter za smerne table, zato je vrednost v preglednici manjša (opomba pod preglednico). Nova 

postavka med dotacijami so prejeta sredstva Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij za programe in delovanje na državni ravni v okviru odbora Planinstvo za invalide. 

Povečala se je tudi vrednost črpanja dolgoročnih časovnih razmejitev za amortizacijo v primerjavi s 

preteklim letom, in sicer za 12 % (nove nabave v okviru projektov Alpe Adria regija doživetij in Vrh Julijcev).  

Mednarodni viri financiranja 

Mednarodni viri financiranja so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 75 %. Vključujejo sredstva 

reciprocitete in sredstva prejeta na podlagi mednarodnih razpisov (Erasmus+, Alpe Adria regija doživetij, 

Life Sustanihuts).  

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 

Vrednost donacij sestavlja dohodnina fizičnih oseb, donacije za obnovo planinskih poti in plezališč (zbiranje 

tudi s sms-ji), donacije za preventivne dejavnosti, vključeno je tudi sofinanciranje priprav športnih plezalcev 

s strani OKS. Vrednost se je glede na leto 2018 povečala za 4 %.  

Članarine in prispevki članov 

8. Drugi odhodki 59.599,08 53.662,06 0,90

8.1. Popravki vrednosti - odpisi 1.757,77 2.040,65 1,16

8.2. Ostali odhodki ki niso povezani s posl. učinki 10.034,68 1.669,08 0,17

8.3. Takse za odprave, tekme, carine, pristojbine 47.806,63 49.952,33 1,04

SKUPAJ ODHODKI PO BILANCI 2.239.037,36 2.584.127,38 1,15

interni odhodki 325.889,81 287.578,45 0,88

ODHODKI z vključenimi internimi odhodki 2.564.927,17 2.871.705,83 1,12

Presežek prihodkov/odhodkov obračunskega leta 4.050,32 10.047,18 0,40

Davek od dohodkov pravnih oseb 2.939,34 5.142,63 0,57

Čisti presežek prihodkov/odhodkov obračunskega leta 

(presežek - davek)
1.110,98 4.904,55 0,23



Vrednost članarine je sestavljena iz prihodkov, s katerimi pokrivamo materialne stroške članarine (članske 

znamkice, izkaznice, poštnino za izkaznice, vzdrževanje programa za članarino) in zavarovanje članov ter  

pripadajočega dela članarine PZS. Glede na leto 2018 se je povečala za 5 %, za toliko se je povečalo tudi 

število članov. 

V skladu s sklepom Skupščine se je dodaten evro od pobrane članarine za leto 2019 prenesel v sklad za 

obnovo doma na Korošici, in sicer v skupni vrednosti 45.760 EUR. Poleg tega so v skladu še sredstva po 

aneksu k pogodbi s Češko planinsko zvezo 7.300 EUR ter razmejitve, ki so bile za ta namen oblikovane konec 

leta 2018 (12.900 EUR). Skupna vrednost sklada na dan 31.12.2019 je tako 65.960 EUR. 

Prihodki od prodaje blaga, storitev  in proizvodov  

Zajeti so vsi prihodki planinske trgovine, revije Planinski vestnik, koledarja, usposabljanja kadrov, 

sponzorstev, najemnin, drugega materiala in storitev. V skupni vrednosti so zrasli za 15 % glede na leto 

2018. Največje povečanje je zabeleženo pri prihodkih od sponzorstev in planinski trgovini (brez koledarja). 

Ostali prihodki od dejavnosti  

Vključujejo prihodke od licenc pri komisiji za športno plezanje, prihodke od vstopnin, registracije klubov, 

druge prihodke iz dejavnosti (povračila za material in storitve). Glede na leto 2018 so večji za 2 %.   

Finančne prihodke predstavljajo obresti za sredstva na transakcijskem računu in pozitivne tečajne razlike. 

Drugi prihodki  

Med drugimi prihodki je vpisana vrednost prodaje lesa, ki je bila nižja kot v letu prej, poleg tega je bila leta 

2018 v tej postavki upoštevana uskladitev med nakazili za plačano članarino preko Petrola, prejeta nagrada 

za prostovoljstvo …  

Povečanje vrednosti zalog pomeni razliko med vrednostjo prodanih edicij v letu 2019 in nastalimi stroški 

edicij, ki so bili preneseni v zalogo (nove edicije 2019).  

Interni prihodki 

So posledica prikazanih prihodkov znotraj organov Planinske zveze Slovenije med posameznimi  

stroškovnimi mesti, komisijami, strokovno službo in so interne narave (za posamezne dejavnosti, delovanje 

komisij, namenska sredstva deleža članarin, za dejavnost meddruštvenih odborov, za planinski sklad  in 

druge interne prihodke med komisijami).    

 

ODHODKI 

Stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga  so za 6 % večji kot leta 2018 in vključujejo stroške 

materiala, opreme, energije, drobnega inventarja in nabavne vrednosti prodanega trgovskega blaga.  

Stroški storitev so se glede na leto poprej povečali za 15 %. Spremembe po posameznih vrstah stroškov 

storitev so:  

- večji stroški vzdrževanja za 58 % - nova spletna trgovina in rezervacijski sistem za planinske koče 

- večji stroški odprav za 53 % - za eno od odprav (Chamlang 2019) je PZS v celoti krila stroške zaradi 

večjih pridobljenih sredstev 

- večji stroški na tekmah in treningih za 21 % - poleg vsakoletnih tekem so se naši športni plezalci 

udeležili tudi svetovnega prvenstva in kvalifikacij za olimpijske igre 

- večji stroški prevozov za 22 % in večja povračila potnih stroškov za 24 % (največja postavka v okviru 

povračil potnih stroškov so nočitve v tujini) – posledica udeležbe na več tekmovanjih 

- večji stroški promocije za 20 % - med drugim tudi pridobitev pravic za predvajanje prenosov tekem 

svetovnega pokala v športnem plezanju na drugem programu RTV SLO 

- večji stroški storitev povezanih z izdajo novih edicij (grafične priprave, tisk) za 98 % - izdali smo štiri 

leposlovna dela, štiri vodnike in pripravili ponatise sedmih edicij, poleg tega sta izšla dva nova 

planinska zemljevida, dva pa sta bila ponatisnjena 



- povečali so se še stroški avtorskih honorarjev, poštne in telefonske storitve, stroški najemov, 

tiskarske storitve, delo preko študentskega servisa, stroški zavarovanj in usposabljanj, stroški drugih 

storitev 

- zmanjšanje glede na leto 2018 je zabeleženo pri komunalnih storitvah, stroških čiščenja, varovanja, 

upravljanja poslovne stavbe, odvetniških storitvah, stroških prehrane za usposabljanja in druge 

planinske dejavnosti 

Stroške dela sestavljajo stroški bruto plač, prispevki delodajalca, drugi stroški dela za zaposlence v strokovni 

službi (regres za letni dopust, stroški prevoza na delo in stroški prehrane med delom), upoštevan je tudi 

obračun neizkoriščenih dopustov v letu 2019 (ob koriščenju dopusta v letu 2020 se bodo ti stroški prenesli v 

prihodke). Povečanje stroškov dela glede na leto 2018 je posledica nove zaposlitve delavca na področju 

odnosov z javnostmi (prej delo preko zunanjega podjetja) in predvsem obračuna rezervacij za jubilejne 

nagrade in odpravnine ob upokojitvi (t. i. aktuarski izračun).  

Donacije drugim pravnim osebam vključujejo sredstva za mladinsko dejavnost, donacije društvom za 

vzdrževanje planinskih poti, donacijo za Slovenski planinski muzej, donacije meddruštvenih odborov, ki jih 

namenjajo za delovanje društev, ki spadajo v njihovo področje ter donacije na osnovi sklepov. Glede na leto 

2018 so se skupno povečale za 11 %.  

Amortizacija: v skladu z računovodskim standardom za društva je obračunana amortizacija od osnovnih 

sredstev nabavljenih od 2007 dalje knjižena med stroške amortiziranja. Amortizacija od nabav do vključno 

2006 pa je knjižena v breme dolgoročnih časovnih razmejitev. Vrednost amortizacije se je glede na leto 

2018 povečala za 10 % (nove nabave v letu 2019: spletna aplikacija za PV, ozvočenje sejne sobe, dva 

prenosnika v okviru projekta, vzpostavitev, vzdrževanje in gostovanje planinsko informacijskega sistema).  

Drugi odhodki iz dejavnosti zajemajo plačane članarine za UIAA, IKAR, ISMF, IFSC, CAA, ERA, OKS  in druge. 

Postavka se v primerjavi z letom 2018 ni bistveno spremenila.  

Finančni odhodki vsebujejo negativne tečajne razlike.   

Drugi odhodki so glede na leto 2018 manjši za 10 %. Vključujejo odpise terjatev, ki niso bile izterljive, 

prispevek za stavbno zemljišče, takse za odprave, tekme in druge pristojbine, davčno nepriznane odhodke. 

Leta 2018 je bila v tem sklopu upoštevana tudi rezervacija za zahtevek Meščanske korporacije Kamnik v 

denacionalizacijskem postopku za planinski dom v Kamniški Bistrici, zato je pri drugi točki viden tako veliko 

zmanjšanje. 

 

PZS je leto 2019 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 10.047,18 EUR. Obračunan je bil 

davek od dohodkov pravnih oseb v vrednosti 5.142,63 EUR. Tako čisti presežek prihodkov nad odhodki 

znaša 4.904,55 EUR. 

 

2. FINANČNO POROČILO PO STROŠKOVNIH MESTIH ZA LETO 2019 (preglednica je v prilogi) 

 

Od leta 2015 velja sistem prikazovanja podatkov po stroškovnih mestih, ki so pripravljena na treh ravneh: 

prva raven predstavlja različne postavke (komisije, odbori, drugi sklopi), druga in tretja pa natančneje 

opredelita, za kateri sklop je nastal odhodek. Prihodke smo vpisali na prvo raven, ker vseh ni mogoče 

razporediti na tretjo raven. Se pa pri prihodkih vidi, iz katerega naslova so nastali: delež iz članarine, lastna 

dejavnost, sredstva Fundacije za šport, sredstva iz letnega programa športa, sredstva Urada za mladino, 

sponzorstva, donacije, interne knjižbe in ostalo. V slednjem so vpisani prihodki, ki jih nismo mogli 

razporediti med prej naštete. Za primerjavo so vpisani podatki iz letnega poročila za leto 2018 in rebalansa 

za leto 2019.  

Pri komisijah so vpisani presežki prihodkov nad odhodki oz. presežki odhodkov nad prihodki za posamezno 

leto v sklopu prihodkov – v stolpcu rebalans 2019 rezultat preteklih obdobij, v stolpcu poročilo 2019 



rezultat tega leta in v stolpcu finančni načrt 2020 seštevek prejšnjih dveh (če je imela komisija več 

prihodkov kot odhodkov, je rezultat pozitiven, sicer ima negativen predznak).  

 

1. Članarina 

Leta 2019 smo na stroškovnem mestu članarine zabeležili za 6 % večje prihodke od načrtovanih v rebalansu. 

Materialni stroški članarine so se glede na rebalans povečali za 18 % (vzpostavitev novega načina 

obračunavanja članarin, več pošiljanja po pošti), stroški zavarovanja pa za 4 % (večje število članov). 

 

2. Planinski sklad 

Ta postavka obsega sklad za planinske poti, sklad za planinske koče in Slovenski planinski muzej. Iz sklada za 

planinske poti so bile skrbnikom nakazane donacije za vzdrževanje planinskih poti v letu 2019. V skladu za 

planinske koče so bila načrtovana sredstva za obnovo Kocbekovega doma na Korošici, vendar še niso bila 

izplačana. Sredstva za ta namen v vrednosti 65.960 EUR so knjižena na posebnem kontu, kjer čakajo na 

izplačilo (izpis konta spodaj). Slovenskemu planinskemu muzeju je bila v skladu z aneksom k pogodbi 

nakazana donacija. 

 

Kontna kartica sklada za obnovo Kocbekovega doma na Korošici 

 
 

3. Splošno 

V tem sklopu predstavljamo podatke za skupne planinske akcije, informiranje, promocijo, priznanja,  

mobilno plezalno steno, službeni kombi, planinske spomenike in izvedene projekte. Glede na rebalans za 

leto 2019 so odhodki v celoti manjši za 1 %, prihodki pa so večji za 31 %. Takšen porast je posledica 

pridobljenih dodatnih sponzorskih sredstev (predvsem za tekmo SP v športnem plezanju – RTV, Športna 

loterija, Prva osebna, Sport media focus), nenačrtovanih dodatnih sredstev za leta 2018 končan projekt 

Erasmus+ in večje vrednosti oglasov v Planinskem vestniku. 

 

4. Mednarodna dejavnost 

V primerjavi z rebalansom so se tako stroški kot tudi prihodki zmanjšali za 9 %, ker niso bile izvedene vse 

načrtovane aktivnosti. 

 

5. Planinski vestnik 

Stroški poslovanja so se pri Planinskem vestniku povečali za 1 % glede na rebalans, prihodki pa so se 

zmanjšali za 4 %. Rezultat poslovnega leta je pozitiven. 

 



6. Planinska trgovina  

Pri načrtovanju poslovanja za planinsko trgovino smo celotno porabo prodanih edicij in trgovskega blaga 

združili v eni postavki, in sicer pri izdelkih iz zaloge, ker je težko pravilno napovedati, kateri izdelki se bodo 

bolje in kateri slabše prodajali. Dejanska poraba je v poročilu zavedena na posameznih stroškovnih mestih, 

za starejše edicije, ki nimajo svojega stroškovnega mesta, pa so združena v postavkah ostalo pri posamezni 

vrsti edicij. Leta 2019 je planinska založba izdala štiri leposlovna dela, štiri vodnike in ponatise sedmih edicij, 

izšla sta še dva zemljevida in dva ponatisa zemljevidov. Posledica tega je porast zalog. Lotili so se tudi 

prenove spletne trgovine, kar je povečalo materialne stroške planinske trgovine v obravnavanem letu.  

 

7. PUS Bavšica 

Stroški so za 8 % manjši od načrtovanih v rebalansu. Ravno za toliko so manjši tudi prihodki, rezultat 

poslovnega leta je pozitiven.  

 

8. Skupni materialni stroški 

Materialni stroški so se glede na rebalans povečali za 3 %, glede na leto 2018 pa so se zmanjšali za 24 %.  

 

9. Strokovna služba 

Stroški strokovne službe so večji od načrtovanih. Na osnovi priporočila revizorjev smo namreč naredili t. i. 

aktuarski izračun za jubilejne nagrade in odpravnine v vrednosti 26.506,65 EUR in je vključen v postavki 

9.3.9.,  

 

10. Organi 

Odhodki v tem oddelku so za 23 % manjši od načrtovanih v rebalansu, prihodki pa za 14 %. Pri vsakem 

MDO-ju je vpisana tudi vrednost prihodkov za leto 2019, prav tako rezultat leta in prenesena vrednost 

presežkov v novo obračunsko leto. 

 

11. Komisija za alpinizem 

Stroški komisije za alpinizem so od načrtovanih manjši za 13 %,  prihodki pa za 10 %. Rezultat poslovnega 

leta pozitiven.  

 

12. Komisija za gorske športe 

Komisija za gorske športe je izvedla program z večjimi stroški kot je bilo načrtovano. Stroški so večji za 10 % 

od načrtovanih, prihodki pa manjši za 3 %. Rezultat poslovnega leta je negativen, pokril se bo iz preteklih 

presežkov prihodkov. 

 

13. Gospodarska komisija 

Leta 2019 je bila podpisana pogodba o rezervacijskem sistemu za planinske koče, celotni strošek 

vzpostavitve sistema je strošek leta 2019, zato tudi stroški v celoti presegajo načrtovane (za 22 %). 

Zabeležen je negativen rezultat, ki se pokrije iz preteklih presežkov prihodkov. 

 

14. Mladinska komisija  

Skupni stroški mladinske komisije se glede na rebalans zmanjšali za 14 % (tri usposabljanja niso bila 

izvedena), prihodki pa za 13 %. Leto 2019 je komisija zaključila s pozitivnim rezultatom.  

 

15. Komisija za planinske poti 



Komisija je usposabljanja in ostale aktivnosti izvedla z nižjimi stroški kot je načrtovala, v skupni vrednosti so 

manjši za  11 %. Še bolj kot stroški pa so se zmanjšali skupni prihodki, in sicer za 36 %. Tako je komisija za 

planinske poti poslovno leto končala z  negativnim rezultatom, ki se bo kril iz preteklih presežkov. Bo pa 

potrebno v letu 2020 zagotoviti dodatna sredstva, saj bo presežkov iz preteklih obdobij zmanjkalo. 

 

16. Komisija za športno plezanje 

Prihodki komisije za športno plezanje so se glede na rebalans povečali za 10 %, stroški pa za 14 %. Stroški so 

presegli načrtovane, ker so se športni plezalci v večjem številu udeležili kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu 

2020. Prav tako je velik strošek predstavljala udeležba na svetovnem prvenstvu. Leto 2019 tako komisija za 

športno plezanje zaključuje z negativnim rezultatom, ki se bo delno pokril s preteklimi presežki prihodkov, 

razliko pa bodo pokrili v letu 2020. 

  

17. Komisija za turno kolesarstvo 

Odhodki pri komisiji za turno kolesarstvo so se glede na rebalans zmanjšali za 20 % (ni bilo izvedeno 

usposabljanje za TKV 2), prihodki pa za 15 %. Dosežen je pozitiven rezultat v vrednosti 1.538,80 EUR, s 

čimer se pokrije negativni rezultat iz preteklih obdobij. 

 

18. Komisija za varstvo gorske narave 

Odhodki komisije za varstvo gorske narave so za 6 % večji od načrtovanih (večji stroški usposabljanja), 

prihodki pa so manjši za 23 %. Tako je pri tej komisiji zabeležen negativen rezultat za leto 2019. 

 

19. Vodniška komisija 

Prihodki vodniške komisije so leta 2019 manjši za 6 % od načrtovanih, stroški pa za 8 %. Tečaj kategorije C ni 

bil izveden, večina izpopolnjevanj je bila izvedenih z nižjimi stroški od načrtovanih. Komisija zaključuje leto 

2019 s pozitivnim rezultatom. 

 

 

PRILOGA: POROČILO PO STROŠKOVNIH MESTIH 

 

Urša Mali    Matej Planko    Jože Rovan 

strok. del. v rač.   generalni sekretar PZS   predsednik PZS 
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SKUPAJ brez internih knjižb 2.231.304 2.528.860 2.555.208,37 2.815.755 1,15 1,01 2.235.355 2.512.477 2.565.255,55 2.817.569 1,15 1,02

rezultat 4.050 1.110 10.047,18 1.814

SKUPAJ 2.557.194 2.961.680 2.842.786,82 3.215.474 1,11 0,96 2.561.245 2.945.296 2.852.834,00 3.217.288 1,11 0,97 685.323,96 636.084,78 253.294,79 450.076,00 20.185,50 228.520,32 30.903,90 287.578,45 260.866,30

1. ČLANARINA 287.264 290.506 307.920,46 339.266 1,07 1,06 287.264 290.506 307.920,46 339.266 1,07 1,06 309.893,67 20.601,79 -22.575,00

1.1. Materialni stroški članarine 40.160 39.695 46.643,31 41.814 1,16 1,18 39.695 41.814

1.1.1. Članske znamkice 6.369 6.395 6.591,66 7.140 1,03 1,03 6.395 7.140

1.1.2. Članske izkaznice 12.949 13.000 11.296,84 13.000 0,87 0,87 13.000 13.000

1.1.3. Poštnina 6.119 6.000 9.498,17 6.000 1,55 1,58 6.000 6.000

1.1.4. Vzdrževanje opreme 7.059 7.000 10.963,43 7.000 1,55 1,57 7.000 7.000

1.1.5. Provizija za spletno prodajo (pl. kartice) 2.966 3.000 3.917,88 4.374 1,32 1,31 3.000 4.374

1.1.6. Provizija Petrol 2.277 2.800 2.006,34 2.800 0,88 0,72 2.800 2.800

1.1.19. Ostalo 2.422 1.500 2.368,99 1.500 0,98 1,58 1.500 1.500

1.2. Zavarovanje članov 247.103 250.811 261.277,15 297.452 1,06 1,04 250.811 297.452

1.2.1. Zavarovalne premije - odgovornosti 31.260 32.110 33.292,18 37.952 1,07 1,04 32.110 37.952

1.2.2. Zavarovalne premije - nezgodno 129.284 130.689 136.718,72 157.550 1,06 1,05 130.689 157.550

1.2.3. Zavarovalne premije - AS tujina 121 0,00 0 0

1.2.4. Zavarovalne premije - reševanje 86.439 88.012 91.266,25 101.951 1,06 1,04 88.012 101.951

2. PLANINSKI SKLAD 47.500 115.462 47.554,52 99.931 1,00 0,41 47.500 113.462 47.554,52 99.931 1,00 0,42 37.819,97 384,18 9.350,37

2.1. Sklad za planinske poti 20.000 20.000 20.000,00 20.000 1,00 1,00 18.000 20.000

2.1.1. Donacije društvom, skrbnikom planinskih poti 20.000 20.000 20.000,00 20.000 1,00 1,00 18.000 20.000

2.2. Sklad za planinske koče 0 65.962 54,52 52.431 0,00 65.962 52.431

2.2.1. Donacije društvom, lastnikom oz. upravljalcem planinskih koč 2.000 6.860 0,00 2.000 6.860

2.2.2. Obnova Kocbekovega doma na Korošici 63.962 54,52 0,00 63.962 0

2.2.3. Razpis za obnovo planinskih koč 45.571 45.571

2.3. Slovenski planinski muzej 27.500 29.500 27.500,00 27.500 1,00 0,93 29.500 27.500

2.3.1. Slovenski planinski muzej 27.500 27.500 27.500,00 27.500 1,00 1,00 27.500 27.500

2.3.2. Ostalo 2.000 0,00 2.000 0

3. SPLOŠNO 392.427 402.685 398.507,77 577.767 1,02 0,99 375.830 372.783 489.444,35 570.910 1,30 1,31 18.625,00 72.088,56 31.400,00 32.265,00 125.352,94 13.302,60 40.857,68 155.552,57

3.1. Skupne planinske akcije 54.002 46.914 42.523,12 46.914 0,79 0,91 47.747 49.961

3.1.1. Dan slovenskih planinskih doživetij 2.735 4.667 3.634,23 4.667 1,33 0,78 5.500 5.850

3.1.2. Svečana podelitev najvišjih priznanj 1.210 1.500 2.467,06 1.500 2,04 1,64 1.500 1.500

3.1.3. Festival gorniškega filma 1.350 1.350 1.350 0,00 0,00 1.350 1.350

3.1.6. Slovenija planinari 38.818 39.097 36.421,83 39.097 0,94 0,93 39.097 40.961

3.1.9. Ostalo 9.889 300 300 0,00 0,00 300 300

3.2. Informiranje 43.887 25.060 17.631,07 25.060 0,40 0,70 24.560 24.560

3.2.1. Obvestila in Letopis PZS 5.955 5.000 3.757,08 5.000 0,63 0,75 4.500 4.500

3.2.2. Spletna stran 17.162 16.060 13.473,99 16.060 0,79 0,84 16.060 16.060

3.2.4. Posveti za društva 332 600 600 0,00 0,00 600 600

3.2.5. Odnosi z javnostmi 20.037 0 0,00 0 0

3.2.6. Prenova spletne strani 3.000 3.000 0,00 3.000 3.000

3.2.9. Ostalo 400 400 400,00 400 1,00 1,00 400 400

3.3. Promocija 29.513 44.559 45.986,54 44.559 1,56 1,03 35.559 35.459

3.3.1. Sodelovanje na sejmih v Sloveniji 15.159 15.159 13.478,80 15.159 0,89 0,89 15.159 15.159

3.3.2. Oglasi 3.000 3.000 0,00 3.000 3.000

3.3.3. Podarjene edicije 2.308 1.700 1.177,22 1.700 0,51 0,69 1.700 1.700

3.3.4. Reprezentanca 714 500 125,25 500 0,18 0,25 500 500

3.3.5. Marketinške aktivnosti 11.070 24.000 30.771,74 24.000 2,78 1,28 15.000 14.900

3.3.9. Ostalo 262 200 433,53 200 1,65 2,17 200 200

3.4. Priznanja 2.830 3.850 4.278,71 3.850 1,51 1,11 3.850 3.850

3.4.1. Tiskarske storitve 1.473 1.250 2.451,35 1.250 1,66 1,96 1.250 1.250

3.4.2. Izdelava priznanj 1.357 2.000 1.349,12 2.000 0,99 0,67 2.000 2.000

3.4.3. Mape za priznanja 600 478,24 600 0,80 600 600

3.6. Mobilna plezalna stena 12.148 10.197 13.022,22 10.197 1,07 1,28 10.197 10.797

3.6.1. Prevozi 7.688 7.100 9.629,44 7.100 1,25 1,36 7.100 7.700

3.6.2. Najem prostora 2.197 2.000 2.189,16 2.000 1,00 1,09 2.000 2.000

3.6.3. Zavarovanje 364 415 379,20 415 1,04 0,91 415 415

3.6.5. Servis 539 568 568,09 568 1,05 1,00 568 568

3.6.9. Ostalo 1.360 114 256,33 114 0,19 2,25 114 114

3.7. Kombi 5.792 5.490 4.357,01 5.490 0,75 0,79 5.490 5.490

3.7.1. Gorivo 444 500 412,92 500 0,93 0,83 500 500

3.7.2. Servis, menjava gum 3.046 1.906 1.507,48 1.906 0,49 0,79 1.906 1.906

3.7.3. Zavarovanje 1.870 1.900 1.793,58 1.900 0,96 0,94 1.900 1.900

3.7.9. Ostalo 433 1.184 643,03 1.184 1,49 0,54 1.184 1.184

3.9. Planinski spomeniki 60 500 0,00 500 0,00 0,00 500 500

3.9.1. Aljažev stolp na Triglavu 60 200 200 0,00 0,00 200 200

3.9.2. Kugyjev spomenik v Trenti 200 200 0,00 200 200

3.9.9. Ostalo 100 100 0,00 100 100

ODHODKI PRIHODKI PRIHODKI POROČILO 2019
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3.10. Projekti 150.921 159.893 139.643,30 185.981 0,93 0,87 133.958 183.167

3.10.2. Erazmus + 69.264 0,00 0 0

3.10.4. Blagovna znamka SPP 2.726 535 535,24 535 0,20 1,00 535 535

3.10.6. Life Sustainhuts 7.283 20.000 25.602,14 15.231 3,52 1,28 19.000 10.588

3.10.7. Gorniške vasi 5.388 10.000 4.748,24 4.400 0,88 0,47 10.000 4.400

3.10.8. Taborni prostor Mlačca 2.788 3.000 3.603,77 3.000 1,29 1,20 3.000 3.000

3.10.9. Slovenska planinska pot 1.366 3.000 839,58 3.000 0,61 0,28 1.500 1.500

3.10.10. Slovenska turnokolesarska pot 7.790 17.493 15.842,65 17.493 2,03 0,91 0 24.300

3.10.11. Planinski geografsko-informacijski sistem 2.220 4.982 764,20 4.982 0,34 0,15 4.982 4.982

3.10.13. Krkine poti 2.794 47 181,12 0,06 3,85 0 0

3.10.14. Južnokaravanška pot 963 2.630 1.122,03 2.630 1,17 0,43 2.630 2.630

3.10.15. Zdravju prijazno podjetje 300 300 0,00 300 300

3.10.16. Ekosklad 22.713 11.506 13.780,35 0,61 1,20 13.611 0

3.10.17. Alpe Adria regija doživetij 23.768 60.000 53.329,56 74.780 2,24 0,89 51.000 63.563

3.10.19. Ostalo 0 0

3.10.21. O. S. P. - opremimo slovenska plezališča 1.859 8.400 2.403,14 2.000 1,29 0,29 9.400 9.740

3.10.22. Vrh Julijcev 18.000 16.891,28 52.630 0,94 18.000 52.630

3.10.23. Erasmus + EUMA 5.000 5.000

3.11. Boj proti dopingu v športu 0 600 0,00 600 0,00 600 600

3.11.1. Seminarji na temo boja proti dopingu v športu 500 500 0,00 500 500

3.11.9. Ostalo 100 100 0,00 100 100

3.12. Sodelovanje s Slovensko vojsko in policijo 2.608 5.000 6.679,53 5.000 2,56 1,34 3.500 3.500

3.12.1. Sodelovanje 2.608 5.000 6.679,53 5.000 2,56 1,34 3.500 3.500

3.12.2. Ostalo 0 0

3.13. Tekma za svetovni pokal v športnem plezanju 71.704 80.000 98.659,87 227.300 1,38 1,23 86.200 230.710

3.13.1. Prijavnina in stroški IFSC ter nagrade tekmovalcem 50.347 50.000 51.076,00 51.500 1,01 1,02 52.000 54.920

3.13.2. Organizacijski stroški 16.985 17.000 25.454,38 122.800 1,50 1,50 18.000 122.800

3.13.3. Stroški spremljevalnega programa in promocije 4.372 13.000 22.129,49 53.000 5,06 1,70 16.200 52.990

3.14. Planinstvo za invalide  18.962 20.622 25.726,40 22.316 1,36 1,25 20.622 22.316

3.14.1. Planinstvo za invalide 18.962 18.631 23.654,63 18.631 1,25 1,27 18.631 18.631

3.14.2. Planinstvo za invalide_FIHO 2.072 3.685 0 0

4. MEDNARODNA DEJAVNOST 26.462 27.073 24.634,26 42.238 0,93 0,91 22.793 27.073 24.634,26 42.238 1,08 0,91 20.284,00 6,26 2.844,00 1.500,00

4.1. UIAA - mednarodno združenje pl. organizacij 10.971 10.817 10.637,39 10.982 0,97 0,98 10.817 10.982

4.1.1. letna članarina UIAA 7.271 7.555 7.720,19 7.720 1,06 1,02 7.555 7.720

4.1.2. skupščina UIAA 2.609 1.500 2.581,24 1.500 0,99 1,72 1.500 1.500

4.1.3. seja YC UIAA 500 335,96 500 0,67 500 500

4.1.4. seja MC UIAA 576 500 500 0,00 0,00 500 500

4.1.5. seja IC UIAA 500 500 0,00 500 500

4.1.9. ostalo UIAA 515 262 262 0,00 0,00 262 262

4.2. CAA - Združenje pl. organizacij alpskega loka 4.804 4.901 4.067,73 4.901 0,85 0,83 4.901 4.901

4.2.1. letna članarina CAA 2.740 2.740 2.740,00 2.740 1,00 1,00 2.740 2.740

4.2.2. skupščina CAA 750 500 360,40 500 0,48 0,72 500 500

4.2.3. seja Komisije za koče in poti CAA 186 500 249,93 500 1,34 0,50 500 500

4.2.4. seja Komisije za usposabljanja CAA 500 280,30 500 0,56 500 500

4.2.5. seja KONSAR CAA 968 500 437,10 500 0,45 0,87 500 500

4.2.9. ostalo CAA 161 161 161 0,00 0,00 161 161

4.3. BMU - Združenje pl. organizacij Balkana 756 1.100 1.218,11 1.100 1,61 1,11 1.100 1.100

4.3.1. letna članarina BMU 0 0

4.3.2. skupščina BMU 756 800 710,44 800 0,94 0,89 800 800

4.3.9. ostalo BMU 300 507,67 300 1,69 300 300

4.4. IKAR - Mednarodna komisija za reševanje v gorah 400 700 400,00 700 1,00 0,57 700 700

4.4.1. letna članarina IKAR 400 400 400,00 400 1,00 1,00 400 400

4.4.2. skupščina IKAR 300 300 0,00 300 300

4.5. ERA - Evropska popotniška zveza 1.618 1.100 1.764,32 1.100 1,09 1,60 1.100 1.100

4.5.1. letna članarina ERA 500 500 500,00 500 1,00 1,00 500 500

4.5.2. skupščina ERA 1.118 500 1.117,80 500 1,00 2,24 500 500

4.5.9. ostalo ERA 100 146,52 100 1,47 100 100

4.6. IFSC - Mednarodna zveza za športno plezanje 1.592 2.545 3.767,89 17.545 2,37 1,48 2.545 17.545

4.6.1. letna članarina IFSC (pri reprezentancah) 0 0

4.6.2. skupščina IFSC 1.163 1.815 2.240,38 1.815 1,93 1,23 1.815 1.815

4.6.3. udeležba na olimpijskih igrah 15.000 15.000

4.6.9. ostalo IFSC 429 730 1.527,51 730 3,56 2,09 730 730

4.7. ISMF - Mednarodna turnosmučarska zveza 0 300 0,00 300 0,00 300 300

4.7.1. letna članarina ISMF (pri reprezentanci tts) 0 0

4.7.2. skupščina ISMF 300 300 0,00 300 300

4.8. EUMA (evropsko združenje planinskih org.) 1.833 1.400 768,76 1.400 0,42 0,55 1.400 1.400

4.8.1. letna članarina 700 700 700,00 700 1,00 1,00 700 700

4.8.2. skupščina 1.133 500 500 0,00 0,00 500 500

4.8.9. ostalo 200 68,76 200 0,34 200 200
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4.9. Združenje za reciprociteto 91 600 200,39 600 2,21 0,33 600 600

4.9.1. letna članarina združenja za reciprociteto 0 0

4.9.2. skupščina združenja za reciprociteto 91 500 200,39 500 2,21 0,40 500 500

4.9.9. ostalo - združenje za reciprociteto 100 100 0,00 100 100

4.10. Bilaterarno sodelovanje 2.095 1.610 1.809,67 1.610 0,86 1,12 1.610 1.610

4.10.1. HPS 444 510 503,45 510 1,13 0,99 510 510

4.10.2. PZ Srbije 100 100 0,00 100 100

4.10.3. PZ Makedonije 1.331 100 100 0,00 0,00 100 100

4.10.4. PZ BIH 100 100 0,00 100 100

4.10.5. OeAV 100 100 0,00 100 100

4.10.6. OTK 319 100 434,13 100 1,36 4,34 100 100

4.10.7. CAI 100 100 0,00 100 100

4.10.8. SAC 100 100 0,00 100 100

4.10.9. DAV 100 531,13 100 5,31 100 100

4.10.10. NMA 100 100 0,00 100 100

4.10.11. Češka 100 100 0,00 100 100

4.10.19. Ostalo (Bilaterarno sodelovanje) 100 340,96 100 3,41 100 100

4.11. Zamejski Slovenci in Slovenci po svetu 2.000 800 0,00 800 0,00 0,00 800 800

4.11.1. Sestanki in srečanja 793 500 500 0,00 0,00 500 500

4.11.2. Razstava Življenje pod Triglavom 200 200 0,00 200 200

4.11.9. Ostalo (Zamejski Slovenci in Slovenci po svetu) 1.207 100 100 0,00 0,00 100 100

4.12. Ostali stroški mednarodnega sodelovanja 302 1.200 0,00 1.200 0,00 0,00 1.200 1.200

4.12.1. Sestanek predstavnikov PZS v med. organizacijah 200 200 0,00 200 200

4.12.2. Darila ob obiskih tujih gostov 200 200 0,00 200 200

4.12.3. Sodelovanje na sejmih v tujini 500 500 0,00 500 500

4.12.9. Ostalo (mednarodna dejavnost) 302 300 300 0,00 0,00 300 300

5. Planinski vestnik 137.652 146.630 148.427,46 148.630 1,08 1,01 151.087 158.803 152.666,74 155.080 1,01 0,96 120.428,50 6.137,00 18.271,48 7.829,76

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 13.435 45.881 4.239,28 50.121

5.1. Stroški materiala in storitev 4.478 4.500 8.229,99 6.000 1,84 1,83 2.000 6.000

5.1.1. Stroški materiala in storitev 3.632 3.500 7.342,59 5.000 2,02 2,10 1.000 5.000

5.1.2. Ostalo 846 1.000 887,40 1.000 1,05 0,89 1.000 1.000

5.2. Stroški storitev in distribucije 60.481 65.130 68.903,73 65.630 1,14 1,06 79.803 72.080

5.2.1. Tisk 33.813 36.630 40.804,01 36.630 1,21 1,11 40.473 39.751

5.2.2. Poštnina pri pošiljanju 25.699 27.000 23.585,44 27.000 0,92 0,87 34.830 29.830

5.2.3. Stroški proste prodaje 969 1.000 900,28 1.000 0,93 0,90 3.000 1.000

5.2.9. Ostalo 500 3.614,00 1.000 7,23 1.500 1.500

5.3. Stroški honorarjev 56.194 60.500 54.793,74 60.500 0,98 0,91 60.500 60.500

5.3.1. Avtorski honorar - odgovorni urednik 6.664 9.300 6.082,02 9.300 0,91 0,65 9.300 9.300

5.3.2. Avtorski honorar - ostali uredniški odbor 22.463 24.500 18.466,51 24.500 0,82 0,75 24.500 24.500

5.3.3. Avtorski honorar - avtorji 25.601 25.000 28.761,99 25.000 1,12 1,15 25.000 25.000

5.3.9. Ostalo 1.466 1.700 1.483,22 1.700 1,01 0,87 1.700 1.700

5.4. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 16.500 16.500 16.500,00 16.500 1,00 1,00 16.500 16.500

5.4.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 16.500 16.500 16.500,00 16.500 1,00 1,00 16.500 16.500

6. Planinska trgovina 167.273 288.530 193.826,85 253.597 1,16 0,67 156.586 327.953 186.171,86 297.949 1,19 0,57 500,00 168.194,23 7.261,00 10.216,63

6.1. Planinske karte 11.580 6.800 8.001,68 7.800 0,69 1,18 9.300 7.800

6.1.1. Grintovci 1:25 000 1.505 24,44 0,02 0 0

6.1.2. TNP 1:50 000 412 10,01 1.300 0,02 0 1.300

6.1.3. Bohinj 1:25 000 1.100 1.525,82 1,39 1.500 0

6.1.4. Stol 1:25 000 0 0

6.1.5. Triglav 1:25 000 1.100 1.300 0,00 1.500 1.300

6.1.6. Jalovec 1:25 000 0 0

6.1.7. KSA 1:50 000 6,58 0 0

6.1.8. Karavanke 1:50 000 0 0

6.1.9. Krn 1:25000 7 1.300 0,00 0 1.300

6.1.10. Storžič-Košuta 1:25000 4.587 6,43 0,00 0 0

6.1.11. Posavsko hribovje - zahodni del 1:50000 0 0

6.1.12. Ljubljana in okolica 1:50000 1.100 1.300 0,00 1.500 1.300

6.1.13. Snežnik 1:50000 1.562 745,00 0,48 0 0

6.1.14. Dolenjska 1:50000 0 0

6.1.15. Sevnica 1:30000 1.100 1.305,00 1,19 1.500 0

6.1.16. Koroška in Pohorje 1:50000 1.300 1.300 0,00 1.800 1.300

6.1.17. Slovenska Istra 1:50000 1.100 1.300 0,00 1.500 1.300

6.1.18. Jezersko 927,00 0

6.1.19. Ostalo 3.507 3.451,40 0,98 0 0

6.1.20. Triglav in Bohinj

6.1.21. Pelca, Olševa, Raduha

6.1.22. Domžalska pot

6.2. Planinski in plezalni vodniki 19.024 50.100 23.527,77 41.200 1,24 0,47 55.865 49.187
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6.2.1. Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras (Vinčec) 1.070 443,45 0,41 0 0

6.2.2. V zasnežene gore 3.215,36 0 0

6.2.3. Plezalni vodnik Kamniška Bela, Repov Kot 180 285,48 1,58 0 0

6.2.4. Vodnik Julijske Alpe - Drab 642 333,12 0,52 0 0

6.2.5. Vodnik Julijske Alpe - Janša 766 475,63 0,62 0 0

6.2.6. Najvišji vrhovi evropskih držav 8.000 0 8.000

6.2.7. Julijske Alpe, južni del (Poljanec) 493 187,67 0,38 0 0

6.2.8. Vodnik po SPP, trije deli 4.349 0 5.556,17 1,28 0 0

6.2.9. Slovenske vertikale 15.000 15.000 0,00 15.000 19.226

6.2.10. Rapalska meja 6.000 0 9.761

6.2.11. Vodnik Bovec 373 3.000 294,77 3.000 0,79 0,10 3.000 3.000

6.2.12. Vodnik razširjena SPP - ponatis 140 136,42 0,97 0 0

6.2.13. Vodnik Julijske Alpe, osrednji del 13.000 2.004,47 0,15 14.923 0

6.2.14. Vodnik Bovec: angl. Izdaja 152 170,53 1,12 0 0

6.2.15. Gore nekdanje Jugoslavije 0 0

6.2.16. Bohinjska pot 9.200 0 9.200

6.2.17. Dolomiti 9.100 4.813,60 0,53 12.942 0

6.2.18. Vodnik po SPP, angleški 10.000 1.233,58 0,12 10.000 0

6.2.19. Ostalo 10.859 4.377,52 0,40 0 0

6.3. Dnevniki 6.567 10.000 10.557,17 9.450 1,61 1,06 10.000 9.450

6.3.1. Dnevnik s slov. pl. poti 11 6,25 0,56 0 0

6.3.2. Planinski dnevnik 1.089 665,10 0,61 2.500 0

6.3.3. Vpisna knjiga za planinske koče 476 492,82 1.700 1,04 0 1.700

6.3.4. Dnevnik s slov. pl. poti - ponatis 3.963 5.800 5.597,52 6.000 1,41 0,97 5.800 6.000

6.3.5. Vpisna knjiga za vrhove 545 700 564,44 750 1,04 0,81 700 750

6.3.6. Turno-kolesarski dnevnik 456 1.000 958,62 1.000 2,10 0,96 1.000 1.000

6.3.7. Planinski dnevnik - ponatis 2.500 460,50 0,18 0 0

6.3.8. Dnevnik za otroke s prilagojenim programom 0 0

6.3.9. Dnevniki ostalo 27 1.811,92 67,08 0 0

6.4. Strokovna literatura 2.199 25.000 1.846,07 0 0,84 0,07 25.000 0

6.4.1. Planinska šola 769 572,15 0,74 0 0

6.4.2. Vodniški učbenik 830 689,78 0,83 0 0

6.4.3. In planinec 15.000 0,00 15.000 0

6.4.4. Priročnik za markaciste 5.000 0,00 5.000 0

6.4.5. Narava v gorskem svetu 5.000 0,00 5.000 0

6.4.9. Ostalo 600 584,14 0,97 0 0

6.5. Leposlovje 7.710 22.100 16.762,80 36.500 2,17 0,76 22.100 36.500

6.5.1. Planinski zabavnik 579 3.000 119,08 0,21 0,04 3.000 0

6.5.2. Zgodovina Slovenskega planinstva 1.663 4.000 229,57 11.000 0,14 0,06 4.000 11.000

6.5.3. Planinski zabavnik 2 1.201 726,21 0,60 0 0

6.5.4. Trden kakor skala (Mikša, Gradnik) 40 60,81 1,52 0 0

6.5.5. Ljudje v gorah (Škodič) 274 150,37 0,55 0 0

6.5.6. Čez rob - ponatis 325,23 0 0

6.5.7. Pravljičarija pod Triglavom 2.522 1.103,87 0,44 0 0

6.5.8. Tista lepa leta 5.100 4.887,08 0,96 5.100 0

6.5.9. Gamsek Vili 2 3.000 652,39 393,01 0,22 3.000 0

6.5.10. Vprašaj goro 7.000 5.979,17 0,85 7.000 0

6.5.11. Plezalna tehnika 704,95 0

6.5.12. S čopičem čez rovtarijo 4.200 4.200

6.5.13. Smeh z gora 3.900 3.900

6.5.14. Živeti z gorami 2 5.000 5.000

6.5.15. Čez drn in strn s pravljicami 6.100 6.100

6.5.16. Alone on the Wall - prevod 6.300 6.300

6.5.19. Ostalo 1.429 1.824,07 1,28 0 0

6.6. Planinski koledar 19.982 20.680 20.159,86 20.000 1,01 0,97 42.800 42.800

6.6.1. Honorarji po pogodbah 2.472 1.930 1.716,25 1.500 0,69 0,89 5.700 5.700

6.6.2. Tisk, dotisk 14.506 15.750 15.384,86 15.700 1,06 0,98 28.000 28.000

6.6.3. Oblikovanje 825 900 825,00 900 1,00 0,92 5.000 5.000

6.6.4. Distribucija 2.091 2.000 2.151,98 1.800 1,03 1,08 4.000 4.000

6.6.9. Ostalo 88 100 81,77 100 0,93 0,82 100 100

6.7. Ostali izdelki 51.525 105.150 64.656,29 89.947 1,25 0,61 114.188 103.512

6.7.1. Izdelki za planinska društva 525 354,57 525 0,68 656 656

6.7.2. Promocijski izdelki -75 525 756,94 500 1,44 656 656

6.7.3. Tekstilni izdelki 9.105 10.000 8.119,29 25.000 0,89 0,81 12.500 34.250

6.7.4. Zemljevidi PZS in GDL 23 20,62 0,90 0 0

6.7.5. Izdelki HPS in Kompas 1.150 548,39 2.000 0,48 1.438 2.500

6.7.6. Edicije ostalo 72 3.900 92,37 700 1,29 0,02 4.875 900

6.7.7. Rt-tri-Podium 500 28,02 0,06 625 0

6.7.8. Materialni stroški 33.884 20.000 49.769,37 26.000 1,47 2,49 20.000 26.000
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6.7.9. Izdelki iz zaloge 7.412 65.000 3.238,60 33.000 0,44 0,05 70.000 36.000

6.7.10. Digitalizacija edicij 722 721,90 722 1,00 500 1.000

6.7.12. Spomin s planin 875 2.500 589,72 0,67 0,24 2.500 0

6.7.13. Blazinica za žig in barva 229 328 109,33 500 0,48 0,33 550

6.7.14. e-knjige 307,17 1.000 1.000

6.7.15. Greva pod objem gora (CD) - ponatis z dodatkom

6.7.16. Zbornik Mladina in gore

6.8. Promocija 4.486 4.500 4.115,21 4.500 0,92 0,91 4.500 4.500

6.8.3. Sejmi 4.486 4.500 4.115,21 4.500 0,92 0,91 4.500 4.500

6.9. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 44.200 44.200 44.200,00 44.200 1,00 1,00 44.200 44.200

6.9.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 44.200 44.200 44.200,00 44.200 1,00 1,00 44.200 44.200

7. Planinsko učno središče Bavšica 44.613 45.430 41.635,46 43.990 0,93 0,92 44.642 45.430 41.793,01 43.990 0,94 0,92 2.280,00 21.309,17 18.203,84

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 29 7.791 157,55 7.948

7.1. Stroški materiala in storitev 26.061 26.200 21.382,13 24.950 0,82 0,82 26.390 24.950

7.1.1. Hrana 7.830 7.500 5.251,24 6.800 0,67 0,70 7.390 6.800

7.1.2. Plin 3.743 2.800 2.160,90 2.800 0,58 0,77 2.800 2.800

7.1.3. Elektrika 614 1.000 1.027,22 1.000 1,67 1,03 1.000 1.000

7.1.4. Komunala 631 500 288,71 350 0,46 0,58 500 350

7.1.6. Pisarniški in potrošni material 906 700 654,00 800 0,72 0,93 700 800

7.1.7. Potni stroški 214 350 226,62 300 1,06 0,65 600 300

7.1.8. Zavarovanje objekta 951 1.000 844,37 1.000 0,89 0,84 1.500 1.000

7.1.9. Stroški dela - kuharji 5.229 5.950 4.250,30 5.000 0,81 0,71 5.000 5.000

7.1.10. Stroški dela - oskrbnik 2.659 2.700 2.657,56 2.700 1,00 0,98 2.700 2.700

7.1.11. Stroški dela - gospodar 3.050 3.200 3.347,52 3.200 1,10 1,05 3.200 3.200

7.1.19. Ostalo 235 500 673,69 1.000 2,87 1,35 1.000 1.000

7.2. Vzdrževanje objekta in amortizacija 14.651 15.330 16.353,33 15.140 1,12 1,07 15.140 15.140

7.2.2. Čiščenje 222 500 813,02 500 3,67 1,63 500 500

7.2.3. Amortizacija 12.942 12.830 12.676,49 12.630 0,98 0,99 12.630 12.630

7.2.4. Nakup zemljišča ob PUS Bavšica 10 10,28 10 1,02 10 10

7.2.5. Vodovod PUS Bavšica 60 0,00 0 0

7.2.6. Vzdrževanje planinskih poti v okolici Bavšice 500 303,20 500 0,61 500 500

7.2.9. Ostalo 1.418 1.500 2.550,34 1.500 1,80 1,70 1.500 1.500

7.3. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.900 3.900 3.900,00 3.900 1,00 1,00 3.900 3.900

7.3.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.900 3.900 3.900,00 3.900 1,00 1,00 3.900 3.900

8. Skupni materialni stroški 200.236 148.020 152.700,59 142.300 0,76 1,03 200.255 109.505 143.050,36 131.527 0,71 1,31 65.493,07 12.218,45 950,00 64.388,84

8.1. Stroški materiala 22.023 12.200 14.335,94 12.200 0,65 1,18 50.978 131.527

8.1.1. Stroški materiala za dejavnost 1.499 700 309,46 700 0,21 0,44 42.989 131.527

8.1.2. Stroški energije 6.098 5.500 5.642,69 5.500 0,93 1,03 4.000 0

8.1.3. Drobni inventar 8.476 1.500 1.468,47 1.500 0,17 0,98 0 0

8.1.4. Pisarniški material in strokovna literatura 4.769 3.500 5.641,09 3.500 1,18 1,61 3.500 0

8.1.9. Ostalo 1.181 1.000 1.274,23 1.000 1,08 1,27 489 0

8.2. Stroški storitev 142.709 109.200 112.829,71 104.100 0,79 1,03 34.527 0

8.2.1. Stroški najema opreme (fotokopirni stroj, pos) 1.949 1.600 1.848,67 1.600 0,95 1,16 0 0

8.2.2. Stroški telefonskih storitev 7.666 6.000 4.524,53 6.000 0,59 0,75 0 0

8.2.3. Stroški poštnine 8.629 9.000 12.574,24 9.000 1,46 1,40 4.700 0

8.2.4. Stroški komunalnih storitev, čiščenja in varovanja 12.289 11.000 11.283,97 11.000 0,92 1,03 0 0

8.2.5. Študentsko delo 4.454 3.500 3.664,07 3.500 0,82 1,05 0 0

8.2.6. Stroški storitev vzdrževanja opreme in stavbe 38.415 33.000 37.534,75 33.000 0,98 1,14 8.000 0

8.2.7. Stroški plačilnega prometa in zavarovanja 5.508 5.400 7.145,56 7.500 1,30 1,32 4.000 0

8.2.8. Članarine, dajatve in pristojbine 2.666 2.700 2.902,52 3.000 1,09 1,08 2.100 0

8.2.10. Stroški drugih zunanjih storitev 53.045 34.000 25.182,26 26.500 0,47 0,74 15.727 0

8.2.11. Stroški odvetniških storitev 3.582 1.000 2.078,58 1.000 0,58 2,08 0 0

8.2.19. Ostalo 4.506 2.000 4.090,56 2.000 0,91 2,05 0 0

8.3. Osnovna sredstva 12.050 0 0,00 0 0,00 0 0

8.3.1. Osnovna sredstva računalnik 1.903 0,00 0 0

8.3.2. Stavba PZS 10.146 0 0,00 0 0

8.4. Amortizacija 23.454 26.620 25.534,94 26.000 1,09 0,96 24.000 0

8.4.1. Amortizacija 23.454 26.620 25.534,94 26.000 1,09 0,96 24.000 0

9. Strokovna služba 355.919 423.253 447.520,99 438.825 1,26 1,06 357.925 425.292 417.078,57 408.323 1,17 0,98 185.580,00 2.034,39 16.288,00 7.000,00 180.767,24 25.408,94

9.1. Bruto plače 251.938 311.936 312.589,24 325.088 1,24 1,00 383.384 408.323

9.1.1. Bruto plače 251.938 311.936 312.589,24 325.088 1,24 1,00 383.384 408.323

9.2. Prispevki delodajalca 40.558 49.642 50.338,38 52.339 1,24 1,01 22.944 0

9.2.1. Prispevki delodajalca na plače 40.558 49.642 50.338,38 52.339 1,24 1,01 22.944 0

9.3. Drugi stroški dela 50.047 61.674 84.593,37 61.398 1,69 1,37 18.964 0

9.3.1. Prehrana med delom 15.539 19.620 18.158,04 20.930 1,17 0,93 5.620 0

9.3.2. Prevoz na delo in z dela 17.043 20.771 18.042,48 19.798 1,06 0,87 2.771 0

9.3.3. Regres za letni dopust 10.746 15.660 15.199,32 15.400 1,41 0,97 5.139 0

9.3.4. Povračilo kilometrine v državi 3.391 4.000 4.059,07 3.373 1,20 1,01 4.000 0
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9.3.5. zavarovanje ss, zdravniški pregledi 571 745 589,07 517 1,03 0,79 745 0

9.3.9. Drugo 2.757 878 28.545,39 1.379 10,35 32,50 689 0

9.5. Zaposlitev mladinskega delavca 13.376 0 0,00 0 0,00 0 0

9.5.1. Zaposlitev mladinskega delavca 13.376 0 0,00 0 0

10. ORGANI (razen komisij) 41.946 57.017 44.050,44 54.647 1,05 0,77 43.819 52.983 45.423,03 54.710 1,04 0,86 21.125,04 963,26 245,90 832,60 22.256,23

10.1. Skupščina 1.668 1.200 1.270,24 1.200 0,76 1,06 1.200 1.200

10.1.1. Seja skupščine 1.464 1.200 1.270,24 1.200 0,87 1,06 1.200 1.200

10.1.2. Volilna komisija 204 0,00 0 0

10.2. Upravni odbor 4.213 4.150 5.312,61 4.150 1,26 1,28 4.150 4.150

10.2.1. Seje upravnega odbora 4.143 4.000 3.419,57 4.000 0,83 0,85 4.000 4.000

10.2.2. Delovne skupine upravnega odbora 150 293,76 150 1,96 150 150

10.2.9. Ostalo 71 1.599,28 22,59 0 0

10.3. Nadzorni odbor 284 400 426,78 400 1,50 1,07 400 400

10.3.1. Seje Nadzornega odbora 284 400 426,78 400 1,50 1,07 400 400

10.3.9. Ostalo 0 0

10.4. Predsedstvo 12.446 15.300 12.974,13 15.300 1,04 0,85 15.300 15.300

10.4.1. Seje predsedstva (potni stroški) 2.149 2.500 1.601,43 2.500 0,75 0,64 2.500 2.500

10.4.2. Potni stroški članov predsedstva (aktivnosti) 3.704 5.000 5.278,75 5.000 1,43 1,06 5.000 5.000

10.4.3. Odhodki po sklepu predsedstva 5.181 5.000 3.441,00 5.000 0,66 0,69 5.000 5.000

10.4.4. Donacije za praporje in zbornike društev 150 800 300,00 800 2,00 0,38 800 800

10.4.5. Koordinacija MDO PD ter koord. z vodstvi komisij in odborov 500 895,32 500 1,79 500 500

10.4.9. Ostalo 1.262 1.500 1.457,63 1.500 1,16 0,97 1.500 1.500

10.5. Odbor za usposabljane in preventivo 1.861 7.000 1.705,73 6.000 0,92 0,24 7.000 6.000

10.5.1. Seje Odbora za usposabljanje in preventivo 766 400 447,48 400 0,58 1,12 400 400

10.5.2. Usposabljanje za inštruktorje PV 4.000 4.000 0,00 4.000 4.000

10.5.3. Projekti s področja prevent. dejavnosti 1.095 2.000 1.258,25 1.300 1,15 0,63 2.000 1.300

10.5.4. seminar za inštruktorje BMU 500 200 0,00 500 200

10.5.9. Ostalo 100 100 0,00 100 100

10.6. Odbor za članstvo 484 300 411,12 300 0,85 1,37 300 300

10.6.1. Seje Odbora za članstvo 484 300 411,12 300 0,85 1,37 300 300

10.6.9. Ostalo 0 0

10.7. Odbor za pravne zadeve 0 200 94,32 200 0,47 200 200

10.7.1. Seje Odbora za pravne zadeve 200 94,32 200 0,47 200 200

10.7.9. Ostalo 0 0

10.8. Odbor za založništvo in informiranje 461 460 333,72 460 0,72 0,73 460 460

10.8.1. Seje Odbora za založništvo in informiranje 461 460 333,72 460 0,72 0,73 460 460

10.8.9. Ostalo 0 0

10.9. Odbor Gore in varnost 76 3.250 187,38 950 2,48 0,06 450 950

10.9.1. Seje Odbora Gore in varnost 76 150 23,40 150 0,31 0,16 150 150

10.9.2. Posvet Gore in varnost 300 163,98 300 0,55 300 300

10.9.9. Ostalo 2.800 500 0,00 0 500

10.10. Raziskovalna skupina 212 500 23,76 500 0,11 0,05 500 500

10.10.1. Seje Raziskovalne skupine 62 200 23,76 200 0,38 0,12 200 200

10.10.3. Nagrade Raziskovalne skupine 150 300 300 0,00 0,00 300 300

10.11. MDO PD Dolenjske in Bele krajine 2.608 2.520 1.651,99 1.700 0,63 0,66 1.932 1.584 1.821,90 1.700

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE -675 3.107 169,91 3.277

10.11.1. Sestanki in seje MDO PD 43 200 100,00 2,33 0,50 0 0

10.11.2. Prireditve in dogodki MDO PD 45 300 608,32 400 13,41 2,03 0 0

10.11.3. Udeležba na dogodkih društev 209 400 218,67 400 1,04 0,55 0 0

10.11.4. Aktivnosti odborov 1.660 1.000 414,00 500 0,25 0,41 0 0

10.11.5. Ostalo 650 620 311,00 400 0,48 0,50 0 0

10.12. MDO PD Gorenjske 1.682 2.599 2.296,90 2.950 1,37 0,88 2.437 2.599 2.742,54 2.950

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 755 1.558 445,64 2.003

10.12.1. Sestanki in seje MDO PD 120 300 490,54 300 4,09 1,64 0 0

10.12.2. Prireditve in dogodki MDO PD 540 800 456,98 800 0,85 0,57 0 0

10.12.3. Udeležba na dogodkih društev 675 800 1.001,79 1.050 1,48 1,25 0 0

10.12.4. Aktivnosti odborov 115 399 289,42 500 2,52 0,73 0 0

10.12.5. Ostalo 232 300 58,17 300 0,25 0,19 0 0

10.13. MDO PD Koroške 1.652 1.800 999,92 1.601 0,61 0,56 1.624 1.508 1.508,35 1.601

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE -28 323 508,43 832

10.13.1. Sestanki in seje MDO PD 50 110 8,64 110 0,17 0,08 0 0

10.13.2. Prireditve in dogodki MDO PD 945 600 60,84 400 0,06 0,10 0 0

10.13.3. Udeležba na dogodkih društev 87 100 30,42 100 0,35 0,30 0 0

10.13.4. Aktivnosti odborov 475 900 728,00 900 1,53 0,81 0 0

10.13.5. Ostalo 96 90 172,02 91 1,80 1,91 0 0

10.14. MDO PD Ljubljana 3.182 2.918 3.132,59 3.258 0,98 1,07 2.705 2.918 2.918,35 3.258

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE -477 291 -214,24 77

10.14.1. Sestanki in seje MDO PD 505 501 805,86 500 1,59 1,61 0 0

10.14.2. Prireditve in dogodki MDO PD 566 500 380,70 500 0,67 0,76 0 0
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10.14.3. Udeležba na dogodkih društev 151 400 237,54 400 1,58 0,59 0 0

10.14.4. Aktivnosti odborov 1.003 800 653,81 800 0,65 0,82 0 0

10.14.5. Ostalo 957 717 1.054,68 1.058 1,10 1,47 0 0

10.15. MDO PD Kamniško Bistriški 848 1.354 1.399,20 1.481 1,65 1,03 1.300 1.354 1.354,12 1.481

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 452 1.769 -45,08 1.724

10.15.1. Sestanki in seje MDO PD 448 500 359,20 500 0,80 0,72 0 0

10.15.2. Prireditve in dogodki MDO PD 200 400,00 400 2,00 0 0

10.15.3. Udeležba na dogodkih društev 154 100 0,00 0 0

10.15.4. Aktivnosti odborov 325 640,00 325 1,97 0 0

10.15.5. Ostalo 400 175 156 0,00 0,00 0 0

10.16. MDO PD Notranjske 1.114 1.389 1.157,94 1.475 1,04 0,83 1.350 1.389 1.389,08 1.475

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 236 1.250 231,14 1.481

10.16.1. Sestanki in seje MDO PD 113 144 75 0,00 0,00 0 0

10.16.2. Prireditve in dogodki MDO PD 450 934,20 700 2,08 0 0

10.16.3. Udeležba na dogodkih društev 0 0

10.16.4. Aktivnosti odborov 449 500 23,40 500 0,05 0,05 0 0

10.16.5. Ostalo 551 295 200,34 200 0,36 0,68 0 0

10.17. MDO PD Podravja 1.696 2.448 1.474,56 2.722 0,87 0,60 2.332 2.448 2.578,34 2.722

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 636 4.945 1.103,78 6.049

10.17.1. Sestanki in seje MDO PD 100 100 0,00 0 0

10.17.2. Prireditve in dogodki MDO PD 116 300 300 0,00 0,00 0 0

10.17.3. Udeležba na dogodkih društev 200 200 0,00 0 0

10.17.4. Aktivnosti odborov 1.580 1.848 1.254,56 1.822 0,79 0,68 0 0

10.17.5. Ostalo 220,00 300 0 0

10.18. MDO PD Pomurja 897 1.137 1.216,82 1.210 1,36 1,07 1.120 1.137 1.136,63 1.210

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 223 672 -80,19 592

10.18.1. Sestanki in seje MDO PD 137 100 0,00 0 0

10.18.2. Prireditve in dogodki MDO PD 197 200 279,00 200 1,42 1,40 0 0

10.18.3. Udeležba na dogodkih društev 100 100 0,00 0 0

10.18.4. Aktivnosti odborov 185 200 575,82 500 3,12 2,88 0 0

10.18.5. Ostalo 515 500 362,00 310 0,70 0,72 0 0

10.19. MDO PD Posočja 2.071 1.714 1.735,86 1.856 0,84 1,01 2.660 1.714 2.410,17 1.856

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 590 885 674,31 1.559

10.19.1. Sestanki in seje MDO PD 292 300 218,00 300 0,75 0,73 0 0

10.19.2. Prireditve in dogodki MDO PD 1.119 500 1.086,19 642 0,97 2,17 0 0

10.19.3. Udeležba na dogodkih društev 349 414 74,32 414 0,21 0,18 0 0

10.19.4. Aktivnosti odborov 311 350 212,75 350 0,68 0,61 0 0

10.19.5. Ostalo 150 144,60 150 0,96 0 0

10.20. MDO PD Primorske 1.225 1.344 689,78 1.439 0,56 0,51 1.297 1.334 1.334,23 1.439

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 72 1.541 644,45 2.186

10.20.1. Sestanki in seje MDO PD 0 0

10.20.2. Prireditve in dogodki MDO PD 165 400 289,78 400 1,76 0,72 0 0

10.20.3. Udeležba na dogodkih društev 72 100 100 0,00 0,00 0 0

10.20.4. Aktivnosti odborov 862 500 400,00 500 0,46 0,80 0 0

10.20.5. Ostalo 126 344 439 0,00 0,00 0 0

10.21. MDO PD Savinjske 1.500 3.497 4.277,99 3.895 2,85 1,22 3.349 3.497 3.319,68 3.895

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 1.849 3.091 -958,31 2.133

10.21.1. Sestanki in seje MDO PD 16 197 15,84 200 0,97 0,08 0 0

10.21.2. Prireditve in dogodki MDO PD 232 800 720,63 800 3,11 0,90 0 0

10.21.3. Udeležba na dogodkih društev 127 300 236,88 300 1,86 0,79 0 0

10.21.4. Aktivnosti odborov 751 1.800 2.775,33 2.195 3,70 1,54 0 0

10.21.5. Ostalo 374 400 529,31 400 1,41 1,32 0 0

10.22. MDO PD Zasavja 1.768 1.537 1.277,10 1.600 0,72 0,83 1.475 1.541 1.540,60 1.663

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE -293 -24 263,50 239

10.22.1. Sestanki in seje MDO PD 100 100 0,00 0 0

10.22.2. Prireditve in dogodki MDO PD 450 200 200 0,00 0,00 0 0

10.22.3. Udeležba na dogodkih društev 500 500 0,00 0 0

10.22.4. Aktivnosti odborov 200 200 0,00 0 0

10.22.5. Ostalo 1.318 537 1.277,10 600 0,97 2,38 0 0

11. Komisija za alpinizem (KA) 166.666 231.938 202.104,74 228.688 1,21 0,87 189.204 232.338 208.009,33 228.688 1,10 0,90 2.405,34 35.220,40 53.095,63 113.448,00 3.680,00 159,96

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 22.538 41.975 5.904,59 47.879

11.1. Organizacijske aktivnosti 1.064 1.600 1.263,80 2.100 1,19 0,79 1.600 2.100

11.1.1. Zbor načelnikov 0 0

11.1.2. Seje izvršnega odbora 251 500 313,38 500 1,25 0,63 500 500

11.1.3. Seje strokovnih organov 299 300 291,96 300 0,98 0,97 300 300

11.1.9. Ostalo 515 800 658,46 1.300 1,28 0,82 800 1.300

11.2. Usposabljanja 1.922 2.700 3.378,89 4.700 1,76 1,25 3.100 4.700

11.2.1. Izpiti za alpiniste 451 1.000 268,24 1.000 0,59 0,27 2.400 1.000

11.2.2. Izpiti za alpinistične inštruktorje 612 1.000 1.528,31 1.000 2,50 1,53 0 1.000



POROČILO PO SM ZA LETO 2019

Št. SM Opis stroškovnih mest (SM)
POROČILO 

2018

REBALANS FIN. 

NAČRTA 2019
POROČILO 2019

FINANČNI 

NAČRT 2020

KOEF. 

POR2019/P

OR2018

KOEF. 

POR2019/R

EB2019

POROČILO 

2018

REBALANS FIN. 

NAČRTA 2019
POROČILO  2019

FINANČNI 

NAČRT 2020

KOEF. 

POR2019/P

OR2018

KOEF. 

POR2019/R

EB2019
Članarina Lastna dej.

Sredstva 

FSO

Sredstva 

LPŠ

Urad za 

mladino
Sponzorstvo Donacije

Interne

knjižbe
Ostalo

ODHODKI PRIHODKI PRIHODKI POROČILO 2019

11.2.3. Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje 859 700 1.582,34 2.700 1,84 2,26 700 2.700

11.3. Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca 35.033 41.503 51.496,64 43.893 1,47 1,24 41.503 43.893

11.3.1. Akcije SMAR 21.591 23.000 38.856,82 30.700 1,80 1,69 23.000 30.700

11.3.2. Selektor po pogodbi 6.573 6.500 5.329,24 6.309 0,81 0,82 6.500 6.309

11.3.5. Alpinistični tabor - tujina 490 3.276 0 0,00 0,00 3.276 0

11.3.6. Mednarodno srečanje alpinistov 802 644,10 300 0,80 802 300

11.3.7. Priprave SMAR 1.404 1.200 0,00 0,00 1.200 0

11.3.8. Zavarovanje 500 441,16 0,88 500 0

11.3.10. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 4.975 6.225 6.225,32 6.584 1,25 1,00 6.225 6.584

11.4. Slovenska članska alpinistična reprezentanca 125.392 168.591 137.661,52 162.537 1,10 0,82 168.591 162.512

11.4.1. Alpinistične odprave (razpis) 73.803 102.200 81.626,44 80.000 1,11 0,80 102.200 80.000

11.4.2. Kategorizacija, kvalitetni vzponi (MR, PR) 12.788 12.550 14.633,67 15.000 1,14 1,17 12.550 15.000

11.4.3. Alpinistični tabor - Slovenija 2.490 3.500 1.450,52 3.500 0,58 0,41 3.500 3.500

11.4.4. Alpinistični tabor - tujina 9.537 15.000 10.778,08 15.000 1,13 0,72 15.000 15.000

11.4.6. Zavarovanje 1.284 1.400 882,32 1.950 0,69 0,63 1.400 1.950

11.4.7. Priprave članske reprezentance 10.055 15.185 9.534,27 27.893 0,95 0,63 15.185 27.868

11.4.8. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 15.436 18.756 18.756,22 19.194 1,22 1,00 18.756 19.194

11.5. Ostale aktivnosti 3.254 17.543 8.303,89 15.460 2,55 0,47 17.543 15.485

11.5.2. Zbor alpinistov 300 600,00 300 2,00 300 300

11.5.3. Podelitev najvišjih priznanj s področja alpinizma 445 643 643,01 500 1,44 1,00 643 500

11.5.4. Srečanje alpinistov veteranov 749 3.500 2.850,60 2.500 3,81 0,81 3.500 2.500

11.5.7. Strokovna literatura 1.659 10.000 3.432,00 12.000 2,07 0,34 10.000 12.000

11.5.8. Zdravstvena postaja Chyalsi v Nepalu 131 0,00 0 0

11.5.9. Ostalo 100 131,36 160 1,31 100 185

11.5.10. Šola -Nepal 270 3.000 646,92 2,39 0,22 3.000 0

12. Komisija za gorske športe (KGŠ) 15.967 13.550 14.940,27 11.400 0,94 1,10 16.457 13.550 13.150,00 11.400 0,80 0,97 13.150,00

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 490 4.367 -1.790,27 2.576

12.1. Organizacijske aktivnosti 0 400 0,00 400 0,00 400 400

12.1.1. Zbor komisije 100 100 0,00 100 100

12.1.2. Seje izvršnega odbora 200 200 0,00 200 200

12.1.3. Seje strokovnih organov 100 100 0,00 100 100

12.3. Slovenska reprezentanca v tekm. lednem plezanju 9.529 6.575 7.252,79 6.000 0,76 1,10 6.575 6.000

12.3.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 7.855 5.366 6.043,78 6.000 0,77 1,13 5.589 6.000

12.3.2. Sofinanciranje skupnih stroškov mat. in dela 1.377 986 986,25 0,72 1,00 986 0

12.3.9. Ostalo 297 223 222,76 0,75 1,00 0 0

12.4. Slovenska reprezentanca v tekm. turnem smučanju 6.438 6.575 7.687,48 5.000 1,19 1,17 6.575 5.000

12.4.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 5.263 5.366 6.478,48 5.000 1,23 1,21 5.589 5.000

12.4.2. Sofinanciranje skupnih stroškov mat. in dela 972 986 986,25 1,01 1,00 986 0

12.4.9. Ostalo 204 223 222,75 1,09 1,00 0 0

13. Gospodarska komisija (GK) 24.793 26.100 31.806,26 27.400 1,28 1,22 24.723 26.100 26.106,56 27.400 1,06 1,00 1.400,00 2.189,51 22.517,05

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. -70 18.519 -5.699,70 12.819

13.1. Organizacijske aktivnosti 1.557 1.100 789,50 1.100 0,51 0,72 1.100 1.100

13.1.1. Zbor komisije 219 200 200,00 200 0,91 1,00 200 200

13.1.2. Seje izvršnega odbora 1.338 700 589,50 700 0,44 0,84 700 700

13.1.3. Seje strokovnih organov 200 200 0,00 200 200

13.2. Usposabljanja 5.340 2.375 1.423,20 1.800 0,27 0,60 2.375 1.800

13.2.1. Usposabljanje za oskrbnike planinskih koč 4.721 1.200 890,03 1.000 0,19 0,74 1.200 1.000

13.2.2. Konferenca planinskega gospodarstva 619 375 375,35 500 0,61 1,00 375 500

13.2.3. Strokovna ekskurzija za ogled primerov dobre prakse 800 157,82 300 0,20 800 300

13.3. Svetovalna pisarna in certifikati 7.897 8.025 5.916,44 7.000 0,75 0,74 8.025 7.000

13.3.1. Delovanje svetovalne pisarne PZS 7.897 6.025 5.777,36 6.000 0,73 0,96 6.025 6.000

13.3.2. Certifikat "Okolju prijazna pl. koča" 500 500 0,00 500 500

13.3.3. Certifikat "Družinam prijazna pl. koča" 1.500 139,08 500 0,09 1.500 500

13.4. Ostale aktivnosti 6.998 11.600 20.677,12 14.500 2,95 1,78 11.600 14.500

13.4.1. Meritve učinkovitosti malih čistilnih naprav 82 600 8,88 400 0,11 0,01 600 400

13.4.3. Rezervacijski sistem CAA 6.000 15.500,00 7.600 2,58 6.000 7.600

13.4.4. Promocijski letaki za pl. koče 4.857 2.000 2.347,66 3.000 0,48 1,17 2.000 3.000

13.4.5. Promocijske aktivnosti plan. koč na sejmih 1.980 3.000 2.109,42 3.000 1,07 0,70 3.000 3.000

13.4.6. Helikopterski preleti 396,16 500 0 500

13.4.9. Ostalo 79 315,00 3,97 0 0

13.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.000 3.000 3.000,00 3.000 1,00 1,00 3.000 3.000

13.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.000 3.000 3.000,00 3.000 1,00 1,00 3.000 3.000

14. Mladinska komisija (MK) 56.370 49.819 42.832,59 49.066 0,76 0,86 54.193 49.819 43.553,85 49.066 0,80 0,87 2.439,38 16.513,47 3.019,00 20.185,50 50,00 1.346,50

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. -2.178 5.441 721,26 6.162

14.1. Organizacijske aktivnosti 830 900 726,35 900 0,88 0,81 900 900

14.1.1. Zbor komisije 339 200 241,48 200 0,71 1,21 200 200

14.1.2. Seje izvršnega odbora 367 300 372,42 300 1,02 1,24 300 300

14.1.3. Seje strokovnih organov 124 200 106,56 200 0,86 0,53 200 200
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14.1.9. Ostalo 200 5,89 200 0,03 200 200

14.2. Usposabljanja 6.868 13.272 9.951,97 11.600 1,45 0,75 13.273 11.600

14.2.1. Neformalno izobraževanje Mladinski voditelj 4.200 3.525,17 4.200 0,84 4.200 4.200

14.2.2. Seminar za mentorje planinskih skupin 3.671 3.800 3.485,45 2.000 0,95 0,92 3.800 2.000

14.2.3. Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 2.059 1.200 2.158,53 1.200 1,05 1,80 1.200 1.200

14.2.4. Seminar družabnosti v gorah 1.200 1.200 0,00 1.200 1.200

14.2.8. Tečaj orientacije 900 900 0,00 900 900

14.2.9. Zimska planinska šola 1.000 782,82 1.000 0,78 1.000 1.000

14.2.10. Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh 1.137 972 1.100 0,00 0,00 973 1.100

14.2.19. Ostalo 0

14.3. Projekti 11.100 9.080 3.933,92 9.344 0,35 0,43 9.080 9.344

14.3.1. Sofinanciranje pl. taborov (razpis za PD) 0 7.580 2.433,91 7.844 0,32 7.580 7.844

14.3.2. Sofinanciranje zimovanj 0 1.200 1.500,01 1.200 1,25 1.200 1.200

14.3.3. Sofinanciranje srečanj mladih planincev 300 300 0,00 300 300

14.3.9. Ostalo 11.100 0,00 0 0

14.4. Ostale aktivnosti 21.798 11.667 14.617,10 11.922 0,67 1,25 11.667 11.922

14.4.1. Nagradni tabor za najboljše ekipe MIG in SPOT 3.357 3.000 3.089,26 3.000 0,92 1,03 3.000 3.000

14.4.3. Mednarodna dejavnost 128 1.395,27 200 10,87 0 200

14.4.4. Izleti in tabor za študente 2.035 1.400 2.049,26 1.400 1,01 1,46 1.400 1.400

14.4.5. Nagrade PŠ, Cici in Ml. planinec 4.442 1.200 4.958,97 1.195 1,12 4,13 1.200 1.195

14.4.6. Zavarovanje strokovnih kadrov 330 337 308,82 337 0,94 0,92 337 337

14.4.7. Dan slovenskih planinskih doživetij 100 112,14 100 1,12 100 100

14.4.8. Delovna akcija v PUS Bavšica 299 600 448,17 600 1,50 0,75 600 600

14.4.9. Motivacijski vikend 243 250 160,24 250 0,66 0,64 250 250

14.4.10. Promocija 6.437 1.200 22,50 1.260 0,00 0,02 1.200 1.260

14.4.12. Družinski tabor 2.867 2.900 2.072,47 2.900 0,72 0,71 2.900 2.900

14.4.19. Ostalo 1.660 680 680 0,00 0,00 680 680

14.5. Tekmovanja 8.774 7.900 6.603,25 8.300 0,75 0,84 7.899 8.300

14.5.1. Tekmovanja Mladina in gore 4.113 3.600 3.025,29 4.000 0,74 0,84 3.600 4.000

14.5.2. POT - lige 160 300 0,00 300 0,00 0,00 300 300

14.5.3. Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 1.334 1.500 1.539,96 1.500 1,15 1,03 1.499 1.500

14.5.4. Balkansko POT 3.168 2.500 2.038,00 2.500 0,64 0,82 2.500 2.500

14.6. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 7.000 7.000 7.000,00 7.000 1,00 1,00 7.000 7.000

14.6.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 7.000 7.000 7.000,00 7.000 1,00 1,00 7.000 7.000

15. Komisija za planinske poti (KPP) 67.647 94.352 84.252,76 81.490 1,25 0,89 52.345 94.352 60.770,02 78.700 1,16 0,64 7.112,43 28.233,29 20.996,28 3.688,33 739,69

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. -15.302 42.117 -23.482,74 18.634

15.1. Organizacijske aktivnosti 3.678 3.960 2.582,24 3.460 0,70 0,65 1.000 1.000

15.1.1. Zbor komisije 552 400 437,27 700 0,79 1,09 200 200

15.1.2. Seje izvršnega odbora 1.278 900 1.344,24 900 1,05 1,49 600 600

15.1.3. Seje strokovnih organov 329 1.000 361,26 1.000 1,10 0,36 200 200

15.1.4. Seje KEUPS 163 360 107,28 360 0,66 0,30 0 0

15.1.9. Ostalo 1.355 1.300 332,19 500 0,25 0,26 0 0

15.2. Usposabljanja 15.278 19.332 12.257,78 18.530 0,80 0,63 18.052 17.500

15.2.1. Tečaj za markaciste 8.540 12.760 7.310,32 12.750 0,86 0,57 12.760 12.500

15.2.2. Licenčno izpopolnjevanje za markaciste 4.403 5.292 3.361,45 5.000 0,76 0,64 5.292 5.000

15.2.3. Zaključni tečaj za markaciste 560 0,00 0 0

15.2.9. Ostalo 1.774 1.280 1.586,01 780 0,89 1,24 0 0

15.3. Vzdrževanje planinskih poti 20.500 42.160 44.024,71 29.600 2,15 1,04 52.000 36.900

15.3.1. Vzdrževanje zahtevnih in zelo zahtevnih pl. poti 12.810 17.000 25.036,42 13.100 1,95 1,47 35.500 19.950

15.3.2. Razpis za za smerne table 17.000 3.672,66 0,22 15.000 15.950

15.3.3. Nadelava novih poti 1.510 2.000 2.904,44 1,92 1,45 1.100 0

15.3.4. Druge delovne akcije 901 0,00 0

15.3.6. Pregledi poti 340 500 211,66 500 0,62 0,42 400 500

15.3.7. Zaščitna sredstva 297 2.100 239,86 6.500 0,81 0,11 0

15.3.8. Urejanje poti v skrbništvu PZS 2.060 4.000 0,00 0

15.3.9. Ostalo 500 0,00 0

15.3.10. Interventna akcija 1.000 5.500 0,00 500

15.3.11. Akcija 1 652 85,24 0,13 0

15.3.12. Akcija 2 415 1.246,98 3,00 0

15.3.13. Akcija 3 277 319,28 1,15 0

15.3.14. Akcija 4 889 2.370,98 2,67 0

15.3.15. Akcija 5 637 1.613,01 2,53 0

15.3.16. Akcija 6 417 902,58 2,17 0

15.3.17. Akcija 7 418 759,53 1,82 0

15.3.18. Akcija 8 833 213,66 0,26 0

15.3.19. Akcija 9 415,18 0

15.3.20. Akcija 10 105 189,11 1,81 0

15.3.21. Akcija 11 3.433,79 0

15.3.22. Akcija 12 410,33 0
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15.4. Ostale aktivnosti 8.191 8.900 5.388,03 9.900 0,66 0,61 3.300 3.300

15.4.1. Dan slovenskih markacistov 4.215 5.000 2.026,59 5.000 0,48 0,41 800 800

15.4.4. Zavarovanje strokovnih kadrov 3.912 3.900 3.361,44 3.900 0,86 0,86 2.500 2.500

15.4.5. Mednarodna dejavnost 1.000

15.4.9. Ostalo 63 0,00 0 0

15.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 20.000 20.000 20.000,00 20.000 1,00 1,00 20.000 20.000

15.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 20.000 20.000 20.000,00 20.000 1,00 1,00 20.000 20.000

16. Komisija za športno plezanje (KŠP) 420.536 488.619 557.276,39 499.750 1,33 1,14 431.915 490.866 540.772,44 499.750 1,25 1,10 1.269,44 62.567,07 131.385,88 272.081,00 76.700,00 -29.841,19 26.610,24

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 11.378 10.635 -16.503,95 -5.869

16.1. Organizacijske aktivnosti 1.687 2.100 2.508,43 1.850 1,49 1,19 600 600

16.1.2. Seje izvršnega odbora 139 300 109,44 300 0,79 0,36 300 300

16.1.3. Seje strokovnih organov 63 300 471,42 300 7,53 1,57 300 300

16.1.9. Ostalo 1.485 1.500 1.927,57 1.250 1,30 1,29 0 0

16.2. Usposabljanja 10.728 13.107 24.513,03 30.260 2,28 1,87 13.660 30.260

16.2.1. Izpiti športni plezalci 2.871 3.227 3.446,74 3.780 1,20 1,07 3.780 3.780

16.2.2. Inštruktorji in vaditelji 3.575 6.560 18.104,55 23.160 5,06 2,76 6.560 23.160

16.2.3. Postavljalci, licenčni seminar 2.856 0 0,00 0 0,00 0 0

16.2.5. Opremljevalci, seminar in izpiti 2.600 2.417,96 2.600 0,93 2.600 2.600

16.2.6. Trenerji 907 0 0,00 0 0,00 0 0

16.2.7. Sodniki 519 720 543,78 720 1,05 0,76 720 720

16.3. Mladinska reprezentanca v šp. plezanju 134.904 137.160 154.910,82 139.760 1,15 1,13 139.753 140.400

16.3.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 117.820 115.512 133.262,39 117.200 1,13 1,15 118.104 132.340

16.3.2. MR stroški organizacije tekmovanj, vezani na reprez. 0 -14.500

16.3.3. MR sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 17.084 21.648 21.648,43 22.560 1,27 1,00 21.648 22.560

16.4. Članska reprezentaca v šp. plezanju 224.146 276.480 333.420,20 277.609 1,49 1,21 286.963 276.934

16.4.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 194.945 240.100 297.040,25 240.419 1,52 1,24 250.583 270.244

16.4.2. ČR stroški organizacije tekmovanj, vezani na repr. 0 -30.500

16.4.3. ČR sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 29.201 36.380 36.379,95 37.190 1,25 1,00 36.380 37.190

16.5. Tekmovanja 31.672 38.372 26.157,70 26.599 0,83 0,68 21.840 21.840

16.5.1. Državno prvenstvo RS 29.305 36.273 24.058,24 24.500 0,82 0,66 21.600 21.600

16.5.3. Državno prvenstvo osnovnih šol 1.813 1.813 1.813,26 1.813 1,00 1,00 120 120

16.5.4. Državno prvenstvo srednjih šol 554 286 286,20 286 0,52 1,00 120 120

16.6. Ostale aktivnosti 17.400 21.400 15.766,21 23.672 0,91 0,74 28.050 29.717

16.6.1. Razglasitev najuspešnejših šp.plezalcev 435 500 425,52 500 0,98 0,85 0 0

16.6.2. Plezališča Slovenije 16.104 16.000 14.952,60 18.272 0,93 0,93 16.611 18.272
16.6.5. Slovenija pleza 31,72 0 0

16.6.7. Spletna stran, prenova informatike 406 1.000 1.000 0,00 0,00 0 0

16.6.9. Ostalo 456 3.900 356,37 3.900 0,78 0,09 11.439 11.444

17. Komisija za turno kolesarstvo (KTK) 16.099 17.461 14.007,56 19.103 0,87 0,80 16.056 18.237 15.546,36 20.403 0,97 0,85 784,44 14.761,92

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. -44 -1.314 1.538,80 224

17.1. Organizacijske aktivnosti 996 1.000 839,25 1.000 0,84 0,84 1.000 1.000

17.1.1. Zbor komisije 82 150 80,87 150 0,99 0,54 150 150

17.1.2. Seje izvršnega odbora 580 600 285,96 600 0,49 0,48 600 600

17.1.3. Seje strokovnih organov 137 50 257,78 50 1,88 5,16 50 50

17.1.9. Ostalo 197 200 214,64 200 1,09 1,07 200 200

17.2. Usposabljanja 12.142 13.500 10.649,75 14.800 0,88 0,79 14.276 16.100

17.2.1. Turno kolesarski vodnik 1 11.114 11.000 10.526,34 12.000 0,95 0,96 11.000 12.700

17.2.2. Turno kolesarski vodnik 2 2.000 2.400 0,00 2.000 3.000

17.2.9. Ostalo 1.029 500 123,41 400 0,12 0,25 1.276 400

17.3. Licenčna usposabljanja 1.706 1.500 1.200,95 2.000 0,70 0,80 1.500 2.000

17.3.1. Licenčni seminarji 1.599 1.500 1.200,95 2.000 0,75 0,80 1.500 2.000

17.3.9. Ostalo 107 0,00 0 0

17.4. Ostale aktivnosti 305 511 367,61 353 1,21 0,72 511 353

17.4.2. Zavarovanje strokovnih kadrov 305 311 367,61 353 1,21 1,18 311 353

17.4.9. Ostalo 200 0,00 200 0

17.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 950 950 950,00 950 1,00 1,00 950 950

17.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 950 950 950,00 950 1,00 1,00 950 950

18. Komisija za varstvo gorske narave (KVGN) 9.297 6.410 6.777,64 6.370 0,73 1,06 7.836 7.420 5.715,07 6.940 0,73 0,77 1.313,36 4.280,00 121,71

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. -1.461 -1.560 -1.062,57 -2.622

18.1. Organizacijske aktivnosti 997 600 612,23 600 0,61 1,02 600 600

18.1.1. Zbor komisije 225 200 200,03 200 0,89 1,00 200 200

18.1.2. Seje izvršnega odbora 772 400 412,20 400 0,53 1,03 400 400

18.2. Usposabljanja 5.128 3.680 4.348,81 3.200 0,85 1,18 3.900 3.500

18.2.1. Usposabljanja 5.128 3.680 4.348,81 3.200 0,85 1,18 3.900 3.500

18.3. Licenčni seminarji 965 530 503,24 530 0,52 0,95 1.320 800

18.3.1. Izpopolnjevanje za vgn 965 530 503,24 530 0,52 0,95 1.320 800

18.4. Ostale aktivnosti 1.608 1.000 713,36 1.440 0,44 0,71 1.000 1.440

18.4.2. Ozaveščevalne aktivnosti 1.608 1.000 713,36 1.440 0,44 0,71 1.000 1.440

18.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 600 600 600,00 600 1,00 1,00 600 600
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18.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 600 600 600,00 600 1,00 1,00 600 600

19. Vodniška komisija (VK) 78.526 88.825 82.009,81 151.017 1,04 0,92 80.815 88.825 83.473,21 151.017 1,03 0,94 6.998,82 54.090,33 2.282,82 20.101,24

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 2.290 -14.444 1.463,40 -12.981

19.1. Organizacijske aktivnosti 1.677 1.450 1.919,13 1.450 1,14 1,32 1.450 1.450

19.1.1. Zbor komisije 239 450 259,00 450 1,08 0,58 450 450

19.1.2. Seje izvršnega odbora 1.018 400 737,10 400 0,72 1,84 400 400

19.1.3. Seje strokovnih organov 256 400 336,24 400 1,31 0,84 400 400

19.1.9. Ostalo 163 200 586,79 200 3,60 2,93 200 200

19.2. Usposabljanja 37.449 27.940 27.920,34 83.207 0,75 1,00 27.940 83.207

19.2.0. Usposabljanje skupni stroški 848 800 1.021,27 800 1,20 1,28 800 800

19.2.9. Tečaj kategorija C 2.700 3.130 0,00 2.700 3.130

19.2.10. Tečaj kategorija D (I. izmena) 5.373 6.327 0,00 0 6.327

19.2.15. Tečaj kategorija A (deljeni), dve skupini 9.628 28.950 0,00 0 28.950

19.2.16. Tečaj kategorija A (PUS Bavšica, 1. izmena) 12.274 15.840 12.971,03 14.475 1,06 0,82 15.840 14.475

19.2.17. Tečaj kategorija A (PUS Bavšica, 2. izmena) 9.325 14.475 0,00 0 14.475

19.2.18. Tečaj kategorija B (1. izmena) 4.300 3.009,57 7.525 0,70 4.300 7.525

19.2.19. Tečaj kategorija B (2. izmena) 4.300 10.918,47 7.525 2,54 4.300 7.525

19.3. Licenčni seminarji 24.965 44.375 38.441,79 51.300 1,54 0,87 44.375 51.300

19.3.0. Licenčni seminarji skupni stroški 77 100 65,00 2.000 0,85 0,65 100 2.000

19.3.32. Usklajevanje inštruktorjev PV 806 1.000 668,58 1.000 0,83 0,67 1.000 1.000

19.3.33. Snežno izpopolnjevanje Savinjski MDO PD 2.295 3.700 3.248,30 3.700 1,42 0,88 3.700 3.700

19.3.34. Snežno izpopolnjevanje MDO PD Podravja 1.025 3.700 2.319,67 3.700 2,26 0,63 3.700 3.700

19.3.35. Snežno izpopolnjevanje MDO PD Gorenjske 754 3.700 3.581,42 3.700 4,75 0,97 3.700 3.700

19.3.36. Snežno izpopolnjevanje MDO PD Koroške 1.165 3.700 2.818,16 3.700 2,42 0,76 3.700 3.700

19.3.37. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Gorenjske 2.464 3.350 2.631,73 3.350 1,07 0,79 3.350 3.350

19.3.38. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Primorske 1.314 1.675 1.216,50 3.350 0,93 0,73 1.675 3.350

19.3.39. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Koroške 1.175 3.350 2.494,88 3.350 2,12 0,74 3.350 3.350

19.3.40. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Dolenjske in Bele krajine 1.300 3.350 2.855,03 3.350 2,20 0,85 3.350 3.350

19.3.41. Kopno izpopolnjevanje Savinjski MDO PD 1.269 3.350 2.546,92 3.350 2,01 0,76 3.350 3.350

19.3.42. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Ljubljane 2.087 1.675 1.515,33 3.350 0,73 0,90 1.675 3.350

19.3.43. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Podravja 4.510 3.350 5.435,64 3.350 1,21 1,62 3.350 3.350

19.3.44. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Zasavja 2.310 3.350 2.526,20 3.350 1,09 0,75 3.350 3.350

19.3.45. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Notranjske 1.675 1.469,93 3.350 0,88 1.675 3.350

19.3.47. Kopno izpopolnjevanje MDO PD republiško - SOU VK PZS 2.417 3.350 3.048,50 3.350 1,26 0,91 3.350 3.350

19.4. Ostale aktivnosti 5.885 6.510 5.178,55 6.510 0,88 0,80 6.510 6.510

19.4.1. Priznanja komisije 783 800 698,80 800 0,89 0,87 800 800

19.4.2. Zavarovanje strokovnih kadrov 5.103 5.210 4.479,75 5.210 0,88 0,86 5.210 5.210

19.4.9. Ostalo 500 500 0,00 500 500

19.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 8.550 8.550 8.550,00 8.550 1,00 1,00 8.550 8.550

19.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 8.550 8.550 8.550,00 8.550 1,00 1,00 8.550 8.550
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Ustanoviteljem:
Planinska zveza Slovenije 
Ob železnici 30a 
1000 Ljubljana

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze Planinske zveze Slovenije, ki vključujejo bilanco stanja na 
dan 31. decembra 2019 in izkaz poslovnega izida za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih 
računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo 
finančni položaj Planinske zveze Slovenije na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid za 
tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ter posebnim SRS 33 
Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na 
podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo 
računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal 
Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi 
zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo 
neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in 
Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko 
mnenje.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poglavje Vsebinsko 
poročilo o poslovanju društva, ki je sestavni del letnega poročila Planinske zveze Slovenije vendar 
ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih.

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo 
nobene oblike zagotovila.

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge 
informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne s mi 
računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri 
revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela 
zaključimo, da obstaja pomembno napačna navedba drugih informacij, moramo o takih 
okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:

• so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi 
izkazi;

• so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
• na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili med 

revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovil bistveno napačnih navedb.

BDO Revizija d.o.o., slovenska družba z omejeno odgovornostjo, je članica BDO International Limited, britanske družbe "limited by guarantee" in je del 
mednarodne BDO mreže med seboj neodvisnih družb članic.
Okrožno sodišče v Ljubljani, vl.št. 1/26892/00, osnovni kapital: 9.736,66 EUR, matična št.: 5913691, ID št. za DDV: SI94637920.
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Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu 
s Slovenskimi računovodskimi standardi ter Zakonom o društvih in za tako notranje kontroliranje, 
kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, 
ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov društva odgovorno za oceno njegove 
sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim 
podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenje, razen če 
namerava poslovodstvo društvo likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, 
kot da napravi eno ali drugo.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so računovodski izkazi kot celota brez 
pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje 
naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo 
revizija, opravljena v skladu z MSR, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. 
Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je 
upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, 
sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in 
ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi 
zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena 
tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za 
naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od 
tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, 
namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol;

- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z 
namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom 
izraziti mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih 
ocen ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva;

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov 
ali okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost društva, da nadaljuje kot delujoče podjetje, 
sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot 
podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v 
revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka 
razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih 
pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine 
lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja;

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z 
razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je 
dosežena poštena predstavitev.

Poslovodstvo med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih 
revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo 
revizijo.



I BDO
Odstavek o drugih zakonskih zadevah

V skladu z Zakonom o društvih je revizorjeva odgovornost tudi, da oceni, ali so presežki prihodkov 
nad odhodki porabljeni za namene nepridobitne dejavnosti določene v temeljnem aktu društva.

Poslovno leto 2019 je društvo zaključilo s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 4.905C, za ta 
znesek se je povečal društveni sklad, kar je skladno z zakonskimi zahtevami ter temeljnim aktom 
društva.

Ljubljana, 4.3.2020
BDO Revizija d.o.o.

Cesta v Mestni log 1, Ljubljana
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POROČILO S SKUPŠČINE PZS 2019 
 
Na redni letni skupščini Planinske zveze Slovenije . aprila 2019 v Mariboru so delegati planinskih društev soglasno potrdili poročila 
organov PZS ter okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2020. Posvetili so se članstvu v PZS, planinski infrastrukturi in 
zaščiti markacije kot blagovne znamke, predstavljen je bil tudi idejni projekt nove planinske koče na Korošici. 

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 ohranila 

svoje osnovno poslanstvo - organiziranje različnih aktivnosti v gorskem svetu, strokovno usposabljanje planinskih kadrov ter skrb za 

planinske poti in planinske koče, za varovanje gorske narave, varnost v gorah, planinsko kulturo in članstvo. Planinska zveza je v 

svoje članstvo leta 2018 sprejela pet novih društev: Planinsko društvo Kozorog, Planinsko društvo Treskavica Sarajevo, Plezalni klub 

FA, Plezalni klub Beta in Turnosmučarski klub LiMa, tako da pod okriljem PZS trenutno deluje 290 društev z več kot 58 tisoč č lani 

različnih starostnih skupin. 

 

 

Skupščina Planinske zveze Slovenije 2019 v Mariboru v znamenju soglasnosti (foto Manca Čujež) 

 

Na redni letni skupščini PZS se je v stavbi Rektorata Univerze v Mariboru zbralo 135 delegatov, sklepčnost je bila skoraj 47-

odstotna. Delegati planinskih društev so potrdili vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2018 ter okvirni vsebinski in 

finančni program dela za leto 2020. "Naše uveljavljene sisteme usposabljanja bomo morali prilagoditi zahtevam novega zakona o 

športu, kar je tudi priložnost za njihovo posodobitev. Hitro rastoč obisk gora in vremenske ujme so povečali potrebo po vzdrževanju 

planinskih poti, kar pomeni veliko dodatno potrebo po prostovoljnem delu markacistov in visoke materialne stroške. Zato upravičeno 
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pričakujemo, da nam bosta pri tem - pa tudi pri okoljski in energetski sanaciji planinskih koč - priskočila na pomoč država in turistično 

gospodarstvo. Pri delu z mladimi gre našim mentorjem zahvala za visok delež otrok iz vrtcev in osnovnih šol, vključenih v planinstvo, 

več napora pa moramo vložiti, da jih zadržimo tudi v dijaških in študentskih letih. Verjamem, da so jim poleg pohodništva lahko še 

kako zanimive naše bolj dinamične aktivnosti, kot so športno plezanje, alpinizem in turno kolesarstvo," je osrednje izzive planinske 

organizacije predstavil predsednik PZS Jože Rovan. 

 

Kulturni program pred začetkom skupščine je organiziralo Planinsko društvo Maribor Matica, za glasbeno-zgodovinsko uverturo sta 

poskrbela Stane Kocutar v izbrani besedi in kantavtor Peter Andrej z avtorskimi priredbami pesmi Janka Glazerja, nastopila je tudi 

vokalna skupina MPZ OŠ Ludvika Pliberška Maribor. Planincem iz vse Slovenije je prijazno dobrodošlico izrekel podžupan občine 

Maribor Samo Peter Medved, na izhodišču Slovenske planinske poti jih je pozdravil Jure Fišer, predsednik PD Maribor Matica, ki 

letos praznuje 100. obletnico, srečno v gorah jim je zaželel tudi podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Marko Matajurc. 

 

 

Podžupan občine Maribor Samo Peter Medved, predsednik PZS Jože Rovan in predsednik PD Maribor Matica Jure Fišer (foto 

Manca Čujež) 

Pred skupščino sta med predstavniki planinskih društev veliko zanimanja poželi okrogli mizi Kakšna planinska društva si želimo 

(včlanjevati) v Planinsko zvezo Slovenije? in Planinske koče - temelj planinstva ali zgolj premoženje, ki predstavljata le začetek 

razprave na obe temi. Kot je povzel podpredsednik PZS Roman Ponebšek, se je ob dosedanjem sistemu včlanjevanja društev v 

PZS, ki je postavljal precej ohlapne vsebinske pogoje, pokazalo, da to vodi k drobljenju društev, ki težko izvajajo celovit planinski 

program, zato bo v prihodnje treba odgovoriti na vprašanje članstva, prav tako pa pripraviti kakovostna izobraževanja za vods tvene 

kadre. Podpredsednik Miro Eržen je osvetlil vprašanje vlaganj širših družbenih sredstev v planinske koče in njihovega zavarovanja v 

primeru prodaje. Razprava je pokazala pričakovanja udeležencev, da bo planinska organizacija storila vse, da do nadaljnjih pr imerov 

prodaje ne bo prišlo, hkrati pa se zavedajo, da to vprašanje formalnopravno v tem trenutku ni ustrezno rešeno. 

Predsednik PD Celje Matica Franc Povše je skupaj z arhitektom Rokom Bordonom predstavil idejni projekt novega Kocbekovega 

doma na Korošici, na podlagi katerega izdelujejo projektno dokumentacijo in so začeli postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Letos nameravajo odstraniti del ruševin, ki ne bodo več uporabne, in začeti izdelavo temeljev nove koče, poleti pa bodo na Korošici 

poskrbeli za zasilno oskrbovanje v bivalnih kontejnerjih. Povše se je vsem planinskim društvom zahvalil za namenski prispevek 

enega evra iz članarine 2019, ki bo namenjen za gradnjo koče, ki predstavlja izjemen finančni in logistični zalogaj.   

Kot je razložil generalni sekretar PZS Matej Planko, je markacija - ki se lahko v skladu z zakonom uporablja za označevanje 

planinskih poti - zaščitena kot blagovna znamka, s čimer je omejena njena uporaba za komercialne namene oz. je predhodno treba 

pridobiti soglasje PZS. Vodja Odbora za založništvo in informiranje PZS Bojan Rotovnik pa je predstavil marketinške aktivnosti za 

povečanje prodaje planinskih tiskovin prek društev in planinskih koč. 

Vodstvo PZS je ob koncu zbrane povabilo na dogodek Slovenska turnokolesarska pot v 1 dnevu, ko se bodo turni kolesarji 1. junija 

podali na vseh 41 etap te krožne poti, in na Dan slovenskih planinskih doživetij 2019, ki s pestrim programom za planince vseh 

generacij, turne kolesarje in druge ljubitelje narave 15. junija vabi na Lisco. Odbor Planinstvo za invalide/OPP pa napoveduje 

akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki se začenja 12. in 13. maja in bo zaznamovala poletje v 15 kočah po vsej Sloveniji, 

ter Stopiva skupaj, osvojimo vrh, ki bo 22. in 23. junija pokazala, da za slepe in slabovidne ni ovir. 

 

https://www.pzs.si/drustva.php?pid=108
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13342
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13332
https://pin-opp.pzs.si/
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POROČILO UPRAVNEGA ODBORA PZS ZA LETO 2019 
 
 
4. seja UO PZS, dne 24. 1. 2019 
Seja je potekala v prostorih PZS. Potrjen je bil zapisnik 3. seje UO PZS ter predstavljene aktivnosti PZS od pretekle 

seje. UO PZS se je posvetil vsebinskemu in finančnemu načrtu za leto 2019, mednarodni dejavnosti PZS, planinskemu 

gospodarstvu in potem, podal soglasje k novemu vodstvu Mladinske in Vodniške komisije PZS ter obdelal še druge 

aktualne teme. Uvodoma je bil potrjen zapisnik 3. seje UO in bile so podane aktivnosti v obdobju od pretekle seje UO 

PZS. Upravni odbor je potrdil podrobni finančni načrt PZS za leto 2019, podal soglasje k podrobnim vsebinskim 

načrtom komisij in na predlog odborov sprejel podrobni vsebinski program dela za 2019. Predstavljeno je bilo 

sodelovanje PZS v mednarodnih organizacijah. Upravni odbor je na predlog predsednika PZS predlagal Martina 

Šolarja, podpredsednika PZS, za kandidata za predsednika BMU. Obširneje so se posvetili planinskemu gospodarstvu. 

Upravni odbor je za obdobje januar 2019–januar 2023 potrdil podaljšanje veljavnosti certifikatov okolju prijazna 

planinska koča ter družinam prijazna planinska koča. Prav tako je UO na podlagi sklepa IO Gospodarske komisije in 

predlog lastnika koče potrdil izbris Koče na Sabotinu iz Registra planinskih objektov PZS. UO PZS se je seznanil s 

pravnimi mnenji glede prodaje Ribniške koče in potrdil veljavnost preteklih sklepov ter na podlagi negativnih izkušenj 

pri prodaji Ribniške koče soglašal, da vodstvo PZS začne s pristojnimi planinskimi društvi pripravo predloga 

podrobnejše pravne ureditve upravljanja solastniškega deleža PZS na kočah. Zbrani so prav tako pooblastili vodstvo 

PZS, da skupaj s PD Ljubljana Matica začne razgovore oz. pogajanja z Agrarno skupnostjo meščanske korporacije 

Kamnik (AS MKK) glede celostne ureditve vračila Doma v Kamniški Bistrico po denacionalizacijskem zahtevku skupaj z 

morebitnimi odškodninami, končni dogovor pa bo potrdil UO PZS na eni izmed naslednjih sej. Podano je bilo soglasje 

k izvolitvi članov IO Mladinske komisije PZS  in soglasje k izvolitvi članov IO Vodniške komisije PZS. Za predstavnika 

PZS v Programskem svetu Planinskega učnega središča Bavšica je bil imenovan Uroš Kuzman (PD Velenje).  

5. seja UO PZS, dne 7. 3. 2019 
Seja je potekala v prostorih PZS. Potrjen je bil zapisnik 4. seje UO PZS ter predstavljene aktivnosti PZS od pretekle 

seje. Upravni odbor se je seznanil s pripravami na skupščino PZS 2019. Za delovnega predsednika so soglasno 

predlagali Jožefa Bobovnika (PD Fram).  Predstavljena sta bila vsebinsko in finančno poročilo zveze, po predstavitvi 

mnenja nadzornega odbora pa tudi okvirni vsebinski in finančni načrt dela za leto 2020. V nadaljevanju je UO PZS 

potrdil predlog prenosa dela parcele ob Domu na Šmohorju na Občino Laško in Pravilnik o izvajanju kontrole 

alkoholiziranosti na delovnem mestu in dela pod vplivom drog ali psihoaktivnih snovi. Med člane Planinske zveze 

Slovenije je bilo sprejeto PD Kozorog. 

6. seja UO PZS, dne 6. 6. 2019 
Seja je potekala v prostorih PZS. Potrjen je bil zapisnik 5. seje UO PZS ter predstavljene aktivnosti PZS od pretekle 

seje. Predstavljena so bila  izhodišča za članarino in zavarovanje članov PZS od leta 2020 dalje in predlog rebalansa 

finančnega načrta PZS za leto 2019. Potrjeni so bili termini osrednjih dogodkov PZS v letu 2020. Potrjena je bila tudi 

nova planinska pot Kozje-Bister graben-grad-Kozje. Seznanili so se s tematikami z Zbora Komisije za športno plezanje 

PZS in Zbora Komisije za gorske športe, ob tem pa soglašali k Pravilniku KŠP za usposabljanje na področju športnega 

plezanja. Predstavljene so bile tudi aktualne aktivnosti MK PZS ter njihovo redno delo. 

 

7. seja UO PZS, dne 26. 9. 2019 
Seja je potekala v prostorih PZS. Potrjen je bil zapisnik 6. seje UO PZS ter predstavljene aktivnosti PZS od pretekle 

seje. Upravni odbor je sodeloval pri predstavitvi in razpravi o varnosti na planinskih poteh in njihovemu urejanju. 

Dotaknili so se tudi izhodišč za pripravo sprememb statuta PZS in predlog imenovanja delovne skupine. Predstavljene 

so bile načrtovane spremembe planinske članarine, ki bi začele veljati leta 2020. Predstavljena je bila tudi analiza 

zahtevkov nesreč v gorah v obdobju od leta 2015 do 2019 ter finančno poročilo PZS za obdobje med januarjem in 

https://mk.pzs.si/
https://vk.pzs.si/
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julijem 2019. Potrjen je bil  izbris društva PD Mura Murska Sobota. Odbor Planinstvo za invalide je predstavil njihovo 

akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah. Seznanili so se z informacijo o vpisovanju strokovnih kadrov v razvid 

strokovnih kadrov.  

 
8. seja UO PZS, dne 14. 11. 2019 
Seja je potekala v prostorih PZS. Potrjen je bil zapisnik 7. seje, opravljen pregled sklepov v izvajanju in predstavljene 

aktivnosti PZS od pretekle seje. Predstavljeni so bili tudi poudarki izredne seje UO PD Celje Matica, sklicane po 

požaru, ki je uničil Frischaufov dom na Okrešlju. Upravni odbor je na predlog Odbora za članstvo potrdil prejemnike 

25 spominskih plaket in 11 svečanih listin za leto 2019 ter predlog, da Tone Škarja prejme priznanje častni član PZS. 

Predstavljeni so bili predlogi novosti in dopolnitev članarine PZS in člani UO so potrdili zneske priporočene članarine 

za leto 2020. Članarina vključuje tudi en evro namenskih sredstev za sklad planinskih koč. Sprejeli so tudi spremenjen 

in dopolnjen Pravilnik o članstvu posameznikov. V članstvo Planinske zveze Slovenije sta bila sprejeta Športno 

društvo POT Fakultete za šport in Kolesarski klub Zagorska dolina. Upravni odbor je potrdil izhodišča za pripravo 

podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2020. Seznanil se je tudi s spremenjenimi in dopolnjenimi prevodi 

priporočil CAA in politiko s področja preventivne dejavnosti in priporočil organom PZS in planinskim društvom. 

Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS 
Slavnostna podelitev najvišjih priznanj PZS je bila v Laškem, 7. decembra 2019, v soorganizaciji s Planinskim društvom 

Laško in občino Laško. Ob tem je bila izdana brošura o prejemnikih najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 

2019. Podelili so  svečane listine PZS 11 zaslužnim posameznikom, spominske plakete PZS 25 planincem ob 

življenjskih jubilejih, šest priznanj vodstva PZS za posebne dosežke ter priznanje častni član PZS, s katerim se je 

poklonila enemu od tvorcev slovenske himalajske zgodbe Tonetu Škarji za življenjsko delo, ki obsega dolgoletno delo 

v planinski organizaciji in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini. 

 
Preglednica prisotnosti članov Upravnega odbora PZS na sejah v letu 2018 za mandatno obdobje 2018 – 2022: 
 

ime in priimek funkcija 4. seja 5. seja 6 . seja 7. seja 8. seja 

Jože Rovan predsednik DA DA DA DA DA 

Roman Ponebšek podpredsednik DA DA DA DA DA 

Martin Šolar podpredsednik NE DA DA  DA DA 

Miro Eržen podpredsednik DA DA DA DA DA 

Irena Mrak podpredsednica NE NE NE DA NE 

Bojan Rotovnik voljeni član DA NE DA DA DA 

Uroš Kuzman voljeni član NE DA NE DA NE 

Brigita Čeh voljeni član NE DA DA NE DA 

Jožef Bobovnik voljeni član DA DA NE NE DA 

Aldo Zubin voljeni član DA DA DA DA DA 

Danilo Kete voljeni član DA DA DA DA DA 

Anton Progar voljeni član NE NE NE DA DA 

Igor Oprešnik predsednik MDO DA DA NE DA 
(namestnik) 

DA 

Jože Prah predsednik MDO DA NE DA  NE NE 

Mirko Tovšak predsednik MDO DA DA DA DA DA 

Štefan Kozak predsednik MDO DA DA DA DA DA 

France Benedik predsednik MDO DA DA DA NE DA 

Dušan Plesničar predsednik MDO DA DA DA DA DA 

Jurček Nowakk predsednik MDO DA NE DA DA DA 

Manja Rajh predsednik MDO NE DA NE DA DA 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13855
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=6
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Marija Kuhar predsednik MDO DA 
(nemestnica) 

DA DA DA DA 

Rudolf E. Skobe predsednik MDO DA DA 
(namestnik) 

NE DA DA 

Marinka Koželj 
Stepic 

predsednik MDO DA DA 
(namestnik) 

DA 
(namestnik) 

DA 
(namestnik) 

DA 

Miro Mlinar predsednik MDO DA DA  DA DA DA 

 SKUPAJ: 100 % 87,5 % 91,7 %   
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POROČILO MLADINSKE KOMISIJE ZA LETO 2019 
 
 

 

Slika 1: Delovna akcija v PUS Bavšici PZS, foto: arhiv MK PZS 

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 in taborni prostor Mlačca, z obema skrbno upravljamo. Sodelujemo na različnih projektih znotraj 
in zunaj meja Slovenije. Šest let 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 in tabornega prostora Mlačca. Izvršni odbor sestavlja 
predsedstvo (načelnik/ca in namestniki) ter voljeni člani (8 do 11). Odbor za orientacijo pokriva področje orientacije, in sicer: 
skrbi za stalno izvedbo področnih tekmovanj POT in državnega orientacijskega tekmovanja SPOT, sodeluje pri organizaciji 
balkanskih orientacijskih tekmovanj ter izvaja usposabljanja na področju planinske 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 planinec 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 2019 je svojo registracijo pri Mladinski komisiji obnovilo 82 mladinskih odsekov. 

Mladinska komisija enkrat letno organizira Zbor mladinskih odsekov, ki je v letu 2019 potekal 16. 11. v ICZR Ig. Pred uradnim 

delom zbora je potekala okrogla miza na temo akcije Mladinske komisije. Udeležilo se je je 9  ljudi. Sledil je uradni del Zbora MO, 

na katerem je bilo prisotnih 52 ljudi, od tega 33 delegatov različnih mladinskih odsekov. Po soglasnem sprejetju poročil in 

načrtov za prihodnje leto je sledilo poročilo z okrogle mize. Nadaljevalo se je s podelitvijo priznanja Mladina in gore (prejemnik je 

bil Nace Breitenberger) ter razrešnico članov IO MK prejšnjega mandata in izvolitvijo novih članov IO. Zbor se je zaključil z 

zahvalo s planinsko obarvanim darilom dosedanji načelnici Barbari Bajcer, ki je delo načelnice opravljala kar dva mandata 

zapored. 
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Organ Vodja in namestniki Člani Seje O Opomba 
Iz

vr
šn

i o
d

b
o

r 

Ana Suhadolnik, PD 
Borovnica 
 
Katarina Kadivec, PD 
Šmarna Gora 
Jure Pečak, PD Ljubljana-
Matica 
Barbara Bajcer, PD Velenje 
 

Nika Čuk, PD Postojna 
Katja Hren, PD Šmarna Gora 
Blaž Erjavc, IMP Ljubljana 
Katarina Kadivec, PD Šmarna Gora 
Matjaž Dremelj, PD Vrhnika 
Jure Pečak, PD Ljubljana-Matica 
Leto Križanič Žorž, PD Dovje-Mojstrana 
Tim Peternel, PD Dovje-Mojstrana 
Matic Lampreht, PD Lovrenc na Pohorju 
Kaja Čeh, PD Matica Murska Sobota 

Redne:  
22.12. 2018 
22.3.2019 
24.5.2019 
18.10.2019 
 
Korespondenčne: 
18. 12. 2018 
13. 1. 2019 
 
Seje predsedstva:  
15. 5. 2019 

 

O
d
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r 
za

 

o
ri

en
ta

ci
jo

 Tina Arh, PD Zagorje Matjaž Žohar, PD Žalec 
Matej Trobec, PD Sežana 
Tine Turšič, PD Vrhnika 
 

Redne: 
1.7. 2019 
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Janko Mihev, PD Nazarje Brigita Čeh, PD Ljutomer 
Meta Skumavec, PD Bled 
Klara Mestek, PD Domžale 
Lara Maček, PD Šentjošt 
Mateja Maček, PD Šentjošt 
Judita Mihev, PD Nazarje 

Korespondenčne: 
12. 3. 2019 

 

O
d
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d
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1
.5

.)
 Urška Krek, PD Piran Brigita Čeh, PD Ljutomer 

Monika Potočnik, AK Impol Slovenska 
Bistrica 
Meta Skumavec, PD Bled 
Lara Maček, PD Šentjošt 
Mateja Maček, PD Šentjošt 
Judita Mihev, PD Nazarje 

Korespondenčne:  
22. 5. 2019 
17.6.2019 
13.8.2019 
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Jernej Suhadolnik, PD 
Borovnica 

Katja Maček, PD Šentjošt   
P

ro
gr

am
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i s
ve

t 
P

U
S 

B
av

ši
ca

 

Uroš Kuzman, PD Velenje Ana Suhadolnik, načelnica MK PZS 
Barbara Bajcer, predstavnica MK PZS  
Roman Ponebšek, predstavnik VK PZS  
Gregor Rupnik, predstavnik občine Bovec 
Marjeta Albinini, predstavnica TNP 
Jure Brečko, gospodar PUS Bavšica 
Uroš Kuzman, predstavnik UO PZS 

Redne: 
16. 1. 2019 
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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. V okviru seminarja lahko 
slušatelji opravljajo sprejemni izpit za vodniški tečaj A z veljavnostjo treh let. 
 
Seminar za mentorje planinskih skupin je bil 6-dnevno usposabljanje, kjer so tečajniki pridobili znanje, potrebno za delo z otroki 
v hribih. V letu 2019 je seminar za mentorje šel v prenovo in bil pilotno izveden. Trajajoč 3 dni zajema 20 ur predavanj in prakse. 
Izpopolnjevanje je potrebno opraviti vsaka 3 leta. Osveži se znanje na področju mentorstva. Namesto izpopolnjevanja se lahko 
mentor oz. mentorica udeleži kateregakoli seminarja, ki ga je potrdil pristojni organ MK PZS (Odbor za delo z mladimi). Trenutno 
potrjena usposabljanja so: Seminar družabnosti, Tečaj orientacije ter Seminar za aktivne člane mladinskih odsekov. 
 
Tečaj orientacije je tridnevno osnovno usposabljanje na področju orientacije, kjer tečajniki spoznajo orientacijske veščine. 
Poudarek je na praktičnem delu v naravi. 
 
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, predvsem pa vaj na terenu. 
 
 
Izvedena usposabljanja 
Naziv usposabljanja Termin, lokacija Št. udeležencev 

(udeležilo/zaključilo) 
Vodstvo Člani vodstva 

Usposabljanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

11.10. – 
13.10.2019, 
PUS Bavšica 

41/41 Katja Mlakar  Nace Breitenberger 
Damjan Omerzu 
Matjaž Šerkezi 

Izpopolnjevanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

15.3. – 16.3.2019, 
Slamnjak 

25/25  Janko Mihev Brigita Čeh 
Ivan Šturm 
 

Izpopolnjevanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

4.10. – 5.10.2019, 
PUS Bavšica 

22/22  Judita Mihev Tanja Menegalija 
Ivan Šturm 
 

Neformalno 
usposabljanje za 
naziv mladinski 
voditelj 

20.7. - 27.7.2019, 
PUS Bavšica 

13/13 Ana 
Suhadolnik  

Tin Peternel, Ana 
Skledar, Klara Kavčič, 
Matic Lampreht, Leon 
Lojze Zamuda, Katarina 
Kadivec, Nik Hlade, 
Matjaž Dremelj 

 

Strokovni kadri 

Naziv Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov 
Mladinski voditelj 187 187 0 
Mentor planinskih skupin 671 89 41 
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Slika 2: Mladinski voditelj, 2019, foto: arhiv MK PZS 

Izvedene aktivnosti 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen 
Tekmovanje Mladina in 
gore 

državno: 26. 1. 2019 
regijska: 9. 11. 2019 

državno: 144 
regijsko: 264 
 
Brigita Čeh 

druženje, tekmovanje, 
izboljšanje znanje in 
zanimanje za planinstvo 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

12. - 14. 4. 2019, 
PUS Bavšica 

 
Tine Turšič 

delovna akcija in 
druženje 

Družinski planinski tabor 
– Moja cici družina 

 
PUS Bavšica 

44 
Uroš Kuzman  

spodbujanje 
družinskega planinstva 

Slovensko planinsko 
orientacijsko tekmovanje 

18. - 19. 5. 2019, 
Območje občin Nazarje, 
Mozirje, Šoštanj, Velenje 
 

Jure Grudnik 
230 
 

planinsko orientacijsko 
tekmovanje, druženje, 
spodbujanje učenja 
orientacije 

Nagradni tabor 14. – 20. 7. 2019, 
PUS Bavšica 

18 otrok in mentorjev 
Tim Peternel 

nagrajevanje in druženje 

tudentski tabor 22. – 26. 9. 2019,  
PUS Bavšica 

20 
Jure Pečak 

planinski tabor za 
študente 

Balkansko orientacijsko 
tekmovanje 

11.10. - 13.10.2019, 
Igman (Bosna in 
Hercegovina) 

25 
Koordinator: Matej Trobec, 
Na terenu: Ana Suhadolnik 

najboljše ekipe s SPOT-a 
se uvrstijo na Balkansko 
orientacijsko 
tekmovanje 

Zbor mladinskih odsekov 16. 11. 2019, 
ICZR Ig 

  
Organizacijski odbor 
 

zbor mladinskih 
odsekov oz. njihovih 
predstavnikov 

S študenti v hribe 9. 3. 2019, Hleviška 
planina 
6. 4. 2019, Kofce 
24. 8. 2019, Žbevnica 
2. 11. 2019, Ratitovec 

41 

 
Odbor za delo mladih 

planinski izleti za 
študente 
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Slika 3: Državno tekmovanje mladina in gore, januar 2019, foto: Manca Ogrin 

 

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 2020, 
postal je del rednega programa 
Mladinske komisije 

Programa Cici in Mladi planinec Dokončanje prenove dnevnikov 
Cici in Mladi planinec. 

grafično oblikovanje dogovorjenih 
sprememb, projekt se nadaljuje v 
2020 

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

taborni prostor je najemnikom na 
voljo že 4 sezone, v letu 2020 bomo 
taborni prostor še dodatno uredili 
in poskrbeli za boljšo promocijo 
med potencialnimi uporabniki 

Planinska šola Pregled planinske šole ter priprava 
navodil in smernic za lažje 
izvajanje PŠ v različnih starostnih 
skupinah 

osnutek je pripravljen, projekt se 
nadaljuje v letu 2019 

Nefiks Beleženje kompetenc mladih in 
neformalnih izobraževanj, ki 
pripomorejo pri iskanju službe 

Vnos vseh mladinskih voditeljev za 
nazaj je zaključen. V prihodnosti 
sprotno beleženje mladinskih 
voditeljev. Premislek za 2020 ali bi 
vnašali tudi načelnike, člane IO, 
odborov, drugih tečajev. 

Študentska revija Objavljanje prihajajočih dogodkov 
in poročanje o njih v reviji Študent. 
Širjenje planinstva med mlade. 

Objava dveh člankov v reviji 
študent. Za 2020 nameravamo še 
naprej sodelovati z revijo in začeti z 
objavljanjem člankov tudi na njihovi 
spletni strani. 

 

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 

1 
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Program, akcija Naziv priznanja Št. prejemnikov 

Ciciban planinec 
 

Markacija 1457 

Apolon 1020 
Svišč 685 

Dnevnik MP (novi) in 
diploma 

342 

Mladi planinec 
 

Bronasti znak 502 
Srebrni znak 213 

Zlati znak 100 
Planinska šola  61 

 

 
Slika 4: Študentski tabor 2019; foto: Matjaž Dremelj 

 

Obrazložitev razlik med planom 2019 in poročilom za 2019 

Sprejeli smo nov mladinski odsek. Od načrtovanih usposabljanj je bilo nekaj neizvedenih: Seminar družabnosti, Tečaj orientacije 

Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh. Prvi dve akciji sta bili razpisani, vendar je bilo premalo prijavljenih za izvedbo. 

Tečaja gibanja v letu 2019 nismo razpisali, saj smo imeli težave pri sestavljanju vodstva tečaja. 

Lanski razmislek še vedno velja: nekatere akcije boljše izvajati samo vsaki dve leti, saj se v tem času nabere dovolj 

zainteresiranih. To pomeni, da je izvedbo nekaterih podobnih seminarjev potrebno izmenjevati (Seminar družabnosti, Seminar 

za aktivne člane mladinskih odsekov). Pri nekaterih akcijah se pojavlja tudi težava pri sestavi vodstva akcij (Tečaj gibanja). 

Možnost rešitve je povezava z ostalimi komisijami PZS, kar pa prinese dodaten strošek (Vodniška komisija). Za prihodnje leto je 

za nekaj akcij vodja že določen, kar je vsekakor dobrodošlo in primerno za lažjo organizacijo. 

 

Zaključek 

Prepoznavnost Mladinske komisije je med mladimi v preteklih letih zrasla. To je posledica aktivnega in sprotnega ažuriranja 

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

Kljub temu odpovedi načrtovanih aktivnosti zaradi premajhnega števila udeležencev ostajajo naša največja težava. Možne 

rešitve, ki se jih poslužujemo že sedaj, so omenjene v zgornji obrazložitvi, vendar to ni vedno dovolj. To nam služi kot opomin, da 

moramo v letu 2020 skrbeti za še večjo prepoznavnost in bolj dosledno obveščanje zainteresiranih. 

 
Ana Suhadolnik, načelnica MK PZS 
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POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE ZA LETO 2019 
 

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

na Zboru KŠP IO KŠP sestavljajo načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije (Jure Golob, Andrej Kokalj, Jernej Peterlin, Nejc 

Potrebuješ in Urban Primožič). 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, opremljevalci plezališč 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 2019 je bilo registriranih 50 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 1.10.2019) imamo na področju športnega plezanja 1 olimpijski razred, 5 svetovnih, 17 mednarodnih, 20 

perspektivnih, 13 državnih in 29 mladinskih razredov. 

 

1. Članska reprezentanca 
 

V letošnjem letu je slovenska članska reprezentanca samo še nadaljevala uspehe iz pretekle sezone. Najprej je Janja 

Garnbret z vsemi zmagami na tekmah svetovnega pokala v balvanih postala prva tekmovalka, ki ji je to uspelo. Nov 

mejnik pa je potem zabeležila še na svetovnem prvenstvu na Japonskem s tremi naslovi svetovne prvakinje – v 

balvanih, težavnosti in kombinaciji. Je edina v zgodovini tega športa, ki je na istem svetovnem prvenstvu osvojila 

naslov svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah, hkrati pa je tudi edina med slovenskimi športniki, ki je na enem 

svetovnem prvenstvu osvojila tri zlate medalje. V Hačiodžiju se je najprej zapisala v zgodovino kot prva plezalka, ki je 

ubranila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju, nato je postala prva ženska, ki je na istem svetovnem 

prvenstvu slavila v težavnosti in balvanih, nato pa edina v zgodovini športnega plezanja s trojčkom zlatih medalj v 

težavnosti, balvanih in kombinaciji. S skupno šestimi zlatimi odličji je ženska z največ zmagami na svetovnih 

prvenstvih, poleg njih ima še srebrno, na Japonskem pa si je priplezala tudi vozovnico za olimpijske igre Tokio 2020. 

Uspeh Garnbretove je dopolnila Mia Krampl, ki je navdušila z naslovom svetovne podprvakinje v težavnostnem 

plezanju, in to v sezoni, ko je  prvič stopila na zmagovalni oder svetovnega pokala (tretje mesto na balvanih). 

Iz evropskega prvenstva se je ekipa prav tako vrnila z odličnimi rezultati. Lučka Rakovec je zmagala v težavnosti, 

Urška Repušič pa v balvanih. Srebrna kolajna v balvanih pa je pripadla Viti Lukan. 

Na balvanskih svetovnih igrah si je Urška Repušič priborila tretje mesto, uspešno pa smo zaključili tudi svetovni 

pokal. V skupnem seštevku je tako Janja Garnbret osvojila v težavnosti 2.mesto (Rakovčeva je bila odlična četrta), v 

kombinaciji pa je ponovno zmagala. 

Po končanem pokalu pa je bila na sporedu še zadnja tekma in sicer kvalifikacijska tekma v Toulousu, ki je bila druga 

priložnost za vozovnice za Olimpijske igre 2020. V dramatičnem boju z Lučko Rakovec si je Mia Krampl priborila 

slovensko drugo vozovnico za Tokio. 
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Pregled uvrstitev članov na zmagovalne stopničke na svetovnem in evropskem prvenstvu in tekmah svetovnega 

pokala v letu 2019 

1.mesto Janja Garnbret Hachioji (JPN) Svetovno prvenstvo Balvani 

 Janja Garnbret Hachioji (JPN) Svetovno prvenstvo Težavnost 

 Janja Garnbret Hachioji (JPN) Svetovno prvenstvo Kombinacija 

 Lučka Rakovec Edinburgh (GBR) Evropsko prvenstvo težavnost 

 Urška Repušič Zakopane (POL) Evropsko prvenstvo balvani 

 Janja Garnbret Villars (SUI) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Meiringen (SUI) Svetovni pokal balvani 

 Janja Garnbret Chongqing (CHN) Svetovni pokal balvani 

 Janja Garnbret Vail (ZDA) Svetovni pokal balvani 

 Janja Garnbret Wujiang (CHN) Svetovni pokal Balvani 

 Janja Garnbret Moskva (RUS) Svetovni pokal Balvani 

 Janja Garnbret Munchen (GER) Svetovni pokal balvani 

 Jernej Kruder Moskva (RUS) Svetovni pokal balvani 

 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal balvani 

 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal kombinacija 

2.mesto Mia Krampl Hachioji (JPN)T) Svetovno prvenstvo težavnost 

 Janja Garnbret Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 

 Vita Lukan Zakopane (POL) Evropsko prvenstvo balvani 

 Janja Garnbret Inzai (JPN) Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 

3.mesto Mia Krampl Munchen (GER) Svetovni pokal Balvani 

 Anže Peharc Chongqing (CHN) Svetovni pokal Balvani 

 Urška Repušič Doha (QAT) Svetovne igre Balvani 

 Lučka Rakovec Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 

 

Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result
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2. Mladinska reprezentanca 
 

Mladinska reprezentanca je poleg dobrih nastopov v evropskem mladinskem pokalu (Jaka Jaki je v skupnem seštevku 

težavnosti v kategoriji starejših dečkov osvojil 2,mesto) odlično nastopila tudi na svetovnem in evropskem prvenstva. 

Skupno so domov prinesli kar 7 kolajn. Najbolj sta izstopala Sara Čopar, ki je v kombinaciji postala tako evropska kot 

tudi svetovna prvakinja pri starejših deklicah in Luka Potočar z naslovom evropskega prvaka v težavnosti pri 

mladincih. 

Pregled uvrstitev mladincev na zmagovalne stopničke na svetovnem in evropskem prvenstvu ter evropskem 

mladinskem pokalu v letu 2019 

1.mesto Sara Čopar Arco (ITA) Svetovno prvenstvo St.deklice kombinacija 

 Sara Čopar Voronež (RSU) Evropsko prvenstvo St.deklice kombinacija 

 Luka Potočar Voronež (RSU) Evropsko prvenstvo Mladinci težavnost 

2.mesto Žiga Zajc Voronež (RSU) Evropsko prvenstvo Mladinci kombinacija 

 Sara Čopar Voronež (RSU) Evropsko prvenstvo St.deklice težavnost 

 Jaka Jaki Skupna uvrstitev Evropski mladinski 

pokal 

St.dečki težavnost 

3.mesto Lucija Tarkuš Voronež (RSU) Evropsko prvenstvo Kadetinje težavnost 

 Liza Novak Voronež (RSU) Evropsko prvenstvo St.deklice težavnost 

 

Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result 

Zbor dejavnosti  
Zbor načelnikov, 20.marca 2019 v prostorih PZS v Ljubljani, prisotni načelnik in člani IO KŠP, strokovni sodelavec 
Tomo Česen, vodja zbora postavljalcev Miha Hribar, vodja usposabljanja Matevž Bizjak in načelniki/namestniki 21 
klubov/odsekov. Glavne vsebine: poročila 2018, plani za 2019, državno prvenstvo, nov pravilnik o usposabljanju. 
 

Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   
 

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO komisije  Aleš Pirc, ŠPO Rašica Jure Golob, ŠPO Rašica 
Andrej Kokalj, ŠPK Andreja Kokalja 
Jernej Peterlin, ŠD Prosti čas 
Nejc Potrebuješ, AO Kranj 
Urban Primožič, PK Škofja Loka 
 

4 seje IO KŠP 

 
 
 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result
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3. Para plezalna reprezentanca 
 
Majhna ekipa paraplezalcev je nadaljevala uspehe iz preteklih let. Iz najpomembnejše tekme sezone, svetovnega 
prvenstva v paraplezanju v Brianconu so prišli domov z eno bronasto kolajno, ki jo je osvojil Gregor Selak. 
 

Kratek opis usposabljanj 
V preteklem letu so bili izpeljani naslednji seminarji in izpiti: 

Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Izpiti za športne 
plezalce 

12.-13.1., 
3.2. in 
17.2.2019, 
Kranj in 
Ljubljana 

77/71 Matevž Bizjak (PK 
Rogaška Slatina)  
inštruktor šp.plezanja 1 

Jernej Lukša, Lan 
Zupančič, Alen 
Marinovič, Peter 
Kastelic 

Prehodni 
licenčni 
seminarji za 
prehode iz starih 
na nove nazive 

6.4., 11.5. in 
24.11. 
Ljubljana 

233 Matevž Bizjak (PK 
Rogaška Slatina)  

Aleš Pirc, Blaž 
Zazvonil, Gašper 
Pintar 

Seminar in izpiti 
sodniki 

6.-7.4. in 
11.4. 
Ljubljana 

10/7 Matevž Gradišek Mira Pirc 

Licenčni seminar 
sodniki 
 

17.1. in 18.4. 
Ljubljana 

17 Jernej Lukša, vodja 
sodniškega zbora 

 

Seminar in izpiti 
opremljevalci 

8.-9.6. in 14.-
15.9. 

16/16 Albin Simonič Vili Guček, Rajko 

Zajc 

Seminar in izpiti 
za Vaditelje 
šp.plezanja 

4.10.-8.12. 
Ljubljana, 
Kranj 

38/28 Matevž Bizjak  

 
 
Strokovni kadri (stanje na dan 1.1.2020) 
 

Naziv  Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov  

Vaditelji in 
trenerji (po 
novem zakonu 

425 233   

Sodniki 53 32   

Postavljalci 28 25 3  

Opremljevalci 87 87   

 
 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 
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19 tekem DP v 
težavnosti 

junij-
december 
Po Sloveniji 

5 tekem v 
starejših, 7 
tekem v 
srednjih in 7 
tekem v 
mlajših 
kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
https://isksp.pzs.si/Dogodek/DogodekAnonList 
 

11 tekem DP v 
balvanskem 
plezanju 

junij-
december 
Po Sloveniji 

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

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
https://isksp.pzs.si/Dogodek/DogodekAnonList 
 
 

1 tekma DP v 
olimpijski 
kombinaciji 

14,-16.junij  
Celje 

Za vse 
kategorije 
Vodja: Tomo 
Česen 

 

6 tekem DP v 
hitrostnem 
plezanju 

Junij, april, 
Celje 

Po dve tekmi 
v starejših, 
srednjih in 
mlajših 
kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
https://isksp.pzs.si/Dogodek/DogodekAnonList 
 
 

Zahodna liga September 
2018-maj 
2019 
Po Sloveniji 

Skupno 394 
nastopajočih v 
9 tekmah 
(težavnost, 
bavani, 
hitrost) vodja: 
Jernej Jazbec 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnost na: 
https://www.aokranj.com/zahodna-liga-
2019/zahodna-liga-201718/ 

Vzhodna liga Januar-maj 
Po Sloveniji 

Skupno 434 
nastopajočih v 
5 tekmah 
(težavnost, 
bavani, 
hitrost) vodja:  
Martin Bedrač 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnost na: 
https://climbers.si/ 

Prvenstvo 
Osnovnih šol 

13.april 
Vojnik 

142 
Vodja: Karli 
Pintarič 

Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah 

Prvenstvo 
Srednjih šol 

30.-31.1. 
Ljubljana 
Šentvid 

178 
Vodja: Andrej 
Kokalj 

Promocija športnega plezanja v Srednjih šolah 

Svetovni pokal 
– 6 tekem 
težavnost 

Julij-oktober 
 

Villars 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 

Hren 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/last-result 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result
https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result
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Chamonix 

Briancon 

Kranj Xiamen  

Inzai  

Svetovni pokal 
– 6 tekem 

balvani 

April-junij 
 

Meiringen 

Moskva 

Chonyqing 

Wujiang 

Munchen 

Vail 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 

Hren 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 

 

Svetovno 
prvenstvo  
Težavnost, 
balvani, 
hitrost, 
kombinacija 
 

11.-21.8. 
Hachioji 
(JPN) 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

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

Evropsko 
prvenstvo  
Težavnost,  
 

4.-6.10. 
Edinburgh 
(GBR) 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

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

Evropsko 
prvenstvo  
balvani,  
 

5.-7.9. 
Zakopane 
(POL) 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

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

Svetovne igre 
balvani 

13.-14.10. 
Doha (QAT) 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

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

Kvalifikacije za 
OI 

28.11.-1.12. 
Toulouse 
(FRA) 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

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

Svetovno 
prvenstvo v 
paraplezanju 
Težavnost,  

16.-17.7. 
Briancon 
(FRA) 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Jurij 
Ravnik 

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

Svetovno 
mladinsko 
prvenstvo 
(težavnost, 
balvani) 

22.-31.8. 
Arco (ITA) 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

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

Evropsko 
mladinsko 

18.-20.10. 
Voronež 

mladinska 
reprezentanca 

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
Podrobnosti na: 

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
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prvenstvo 
(težavnost) 

(RUS) Vodja: Anže 
Štremfelj 

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
(balvani) 

20.-22.9. 
Brixen (ITA) 

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 2019 

30.1.2020 
Ljubljana 

Vodja: Tomo 
Česen 

Promocija šp.plezanja 

Mednarodno 
sodelovanje 
IFSC  

16.3.2019 Jure Golob Udeležba na generalni skupščini IFSC  

Mednarodno 
sodelovanje 
IFSC Europe 

22.-
23.11.2019 
Nurnberg 
(GER) 

Urban 
Primožič 

Udeležba na generalni skupščini IFSC Evropa 

Mednarodno 
sodelovanje 
IFSC  

14.12.2019 
Torino (ITA) 

Aleš Pirc 
Jure Golob 

Udeležba na Climbing summit 

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

 

Naziv projekta Namen Stanje 

Svetovni pokal 
Kranj 28.-29. 
september 

Domača tekma svetovnega 
pokala - težavnost 

Zaključeno 

Projekt OSP Celovita promocija in 
pridobivanje sredstev za 
obnavljanje plezališč 

V izvajanju 

 
 

PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2019) 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Najuspešnejša športna 
plezalka 

Rezultati in glasovanje KŠP Janja Garnbret (Šaleški AO) 

Najuspešnejši športni 
plezalec 

Rezultati in glasovanje KŠP Jernej Kruder (ŠPO Celje) 

Priznanje za vrhunske 
dosežke 

Rezultati in glasovanje KŠP Katja Kadić (PK Škofja Loka) 
Mia Krampl (AO Kranj) 
Tjaša Kalan (AO Kranj) 
Vita Lukan (ŠPO Radovljica) 
Mina Markovič (ŠPK Plus) 
Lučka Rakovec (PK FA) 
Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak 
Maribor 
Domen Škofic (ŠPO Radovljica) 
Anže Peharc (AO Kranj) 
Martin Bergant (PK Škofja Loka) 
Luka Potočar (ŠPO Radovljica) 

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
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Priznanja za 
perspektivne dosežke 

Rezultati in glasovanje KŠP Sara Čopar (ŠPO Celje Matica) 
Jaka Jaki (DRPK) 
Luka Jerman (PK Kamnik) 
Liza Novak (PK Laško) 
Lucija Tarkuš (AK Impol 
Sl.Bistrica) 
Žiga Zajc (PK Scena) 

    
 

Aleš Pirc, načelnik KŠP PZS 
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POROČILO KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO ZA LETO 2019 
 

 

 

Foto: Maac 2019 

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo 

Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih poteh, z željo po 

doživljanju naravnega okolja in s športnimi motivi. Med člani PZS se je turno kolesarstvo pričelo širše uveljavljati pred 

približno dvajsetimi leti, leta 2007 pa je bila ustanovljena predhodnica Komisije za turno kolesarstvo PZS (KTK) z 

dvema osnovnima nalogama:  

• usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev s poudarkom na varstvu narave in  

• izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.   

Leta 2007 je bilo turno kolesarstvo na skupščini PZS tudi formalno uvrščeno med dejavnosti PZS, leta 2014 pa se je 

KTK na Zboru preoblikovala v komisijo z zborom, oblikovan je bil Izvršni odbor in Strokovni odbor, za posebne naloge 

pa projektne skupine. 

Postopoma se krepi mreža povezav s PD in med PD, pri čemer imajo ključno vlogo turnokolesarski vodniki. V PD so 

turni kolesarji organizirani na dva načina: 

• v turnokolesarskih odsekih ali 

• v okviru dejavnosti drugih odsekov. 

Kolesarji se odločijo za tisto obliko organiziranosti, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu. 

 

Podrobno poročilo o delu IO KTK v letu 2019 

1. KTK je imela v letu 2019 28 članov -  odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski dejavnosti. 

2. KTK je imela v obdobju v letu 2019 eno sejo IO KTK in sicer 4.9.2020, vendar so se člani IO KTK tekom celega 

srečevali po projektih.  
3. Dejavnosti IO KTK v obdobju januar 2019 – december 2019: 

- Sodelovanje na sejmu AA turizem v Ljubljani; 31.1.2019 

- usposabljanje za turnokolesarske vodnike I (TKV I) na Goričkem v sodelovanju z RRA Green Excercise; 15. – 17. in 

29. – 31.3.2019 

- organizacija Šol turnega kolesarstva v Kranju, Ljubljani (pomladanska in jesenska), Mariboru in Kamniku, ki se jih 

je udeležilo skupaj več kot 50 udeležencev, sodelovalo pa 25 TKV in predavateljev. 

- organizacija jesenske kolesarske ture – otvoritev nove poti Transkaravanke ; 21. – 22.9.2019 

- udeležba dveh TKV II – mentorjev na seminarju za strokovne delavce v športu na FŠ; 24. – 26.5.2019 
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- sodelovanje pri pripravi učnega načrta za usposabljanje turnokolesarskih vodnikov po novi zakonodaji v OUP in 

potrjen program usposabljanja za TKV; zima – pomlad 2019 

- organizacija in izvedba skupne ture STKP v enem dnevu; organizacija januar – junij 2019, izvedba 1.6.2019. 

Izvedba je vsebovala 39 vodenih turno kolesarskih tur po trasi STKP. Sodelovalo je 217 udeležencev in 43 TKV s 

pomočniki. 

- Sodelovanje pri uskladitvi dopolnitev ZON na PZS; 11.6.2019 

- Organizacija in izvedba usposabljanja za TKV I; 8. – 9.6.2019 Kočevje, 27. – 30.6. Valvasor.  

- Otvoritev nove turnokolesarske poti Transkaravanke 21. – 22.9.2019, Dovje – Javorniški Rovt – Valvasor – 

Zabreška planina (2 etapi). 

- Mentorski posvet 14.12.2019 Ajdovščina 

- priprava posodobljenih učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost 

- priprava prenove domače podstrani KTK na domači strani PZS; jesen 2019 – še traja. 

- urejanje več odsekov STKP, Julijskega TK kroga in trase Transkaravanke. 

- oblikovanje projektne skupine za vzdrževanje STKP ( v procesu). 

- sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva (KZS, KGK Volja, GIZ za 

pohodništvo in kolesarstvo, Fakulteta za šport, Odprimopoti.si, itd.) in sodelovanje na razgovorih s predstavniki 

MI (21.2, 27.5), MGRT (sejem AA 31.1.), MOP (Agra Gornja Radgona 25.9.) ter Zavodom za gozdove. 

- usklajevanje dela KTK z vodstvom PZS (organizacija in koordinacija skupnih aktivnosti, udeležba na sejah UO 

PZS). 

 

4. Finančno poročilo v prilogi 

 

ŠTK Maribor 2019, foto: Maac 2019 

 
Zbor turnih kolesarjev  
 
Zbor turnih kolesarjev je bil 12.3.2019. 
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Organi KTK  

Organ vodja in 
namestnik 

člani seje 

Izvršni odbor Atila Armentano, 
TKO PD Kranj 
 

Tomaž Lampelj, PD Pošte in Telekoma, 
član 
Tomaž Penko, PD Postojna, član 
Karmen Razlag, PD Jakoba Aljaža, članica 
Marjan Pučnik-Maac, PD Ruše, član 
Boštjan Golež, PD Dramlje, član 
Matija Klajnšček, PD Dramlje, član 
Uroš Ribič, PD Tržič, član 
Franci Razpet, PD Zagorje ob Savi, član 

4.seja 4.9.2019  
 

Strokovni 
odbor  

Blaž Šmid, TKO PD 
Kranj 
Marjan Pučnik-
Maac, PD Ruše, 
član 
 
 

 koordinacija po 
spletu, delo na 
usposabljanjih 

Odbor za 
informiranje in 
promocijo 

Karmen Razlag Tomaž Lampelj, PD Pošta in Telekom  koordinacija po 
spletu 

Odbor za 
turnokolesarske 
poti 

Matija Klajnšček, 
PD Dramlje, član 
Boštjan Golež, PD 
Dramlje, član 
 

Gašper Venc, PD Zagorje  

 

Usposabljanje za TKV I 

 

Foto: Maac 2019 

V letu 2019 je KTK organizirala dve usposabljanji za TKV I: 

12. usposabljanje za TKV I s skupno 17 udeleženci (Goričko) 
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13. usposabljanje za TKV I s skupno 23. udeleženci v Kočevju in na Valvasorju. 

Usposabljanji sta bili uspešni po zaslugi organizatorjev, predavateljev kot tudi izjemno zavzetih udeležencev. Uspešni 

sta bili tako po ekonomski kot po izvedbeni plati. Kotizacije udeležencev so pokrile stroške usposabljanja na prvem 

usposabljanju, za drugo usposabljanje je krila stroške RRA Green Excercise iz evropskih razvojnih sredstev. Do konca 

leta je vse obveznosti za pridobitev licence skupaj opravilo 22 kandidatov – pripravnikov.  

 

Foto: Maac 2019 

V sodelovanju s športnim društvom Supersnurf in ŠZ Ljubljana smo v maju in juniju organizirali Šolo turnega 

kolesarstva, namenjeno začetnikom, rekreativcem in ljubiteljem turnega kolesarstva, ki so se želeli naučiti osnov 

varnega in pravilnega TK ter izboljšati svojo tehniko vožnje. Prav tako so ŠTK organizirali v TKO Kranj, TKO Kamnik in 

TKO Ruše. 
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Usposabljanja KTK 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udeležencev 
(udel./zaklj.) 

Vodstvo Člani vodstva 

TKV I  15. – 17.3.2019 in 
29. – 31.3.2019 
Goričko 
  

17 Vodji: 
Marjan Pučnik – 
Maac, 
Blaž Šmid 

Marjan Pučnik, TKV II 
Jože Rovan, TKV II 
Blaž Šmid, TKV II 
Atila Armentano, TKV II 
Tadej Kosmačin TKV I 

TKV I 8.6. – 9.6.2019 23 Vodji: Blaž Šmid 
Marjan Pučnik Maac 

Marjan Pučnik, TKV II 
Jože Rovan, TKV II 
Blaž Šmid, TKV II 
Atila Armentano, TKV II 
Franci Razpet, TKV I 

ŠTK Ljubljana, PZS maj – 
junij, september 
Kamnik, Maribor, 
Kranj 

50 Vodje: Maja Baliž; 
Simon Berlec, 
Marjan Pučnik, 
Samo Bešlagič 

 

Obnovitveni 
seminar TKV 

7. 8.9.2019, Dom 
pod Storžičem 

20 Vodja: Blaž Šmid Atila Armentano 

Mentorski 
posvet 

14.12.2019, Dom 
pod Storžičem 

10 Vodja: Atila 
Armentano 

 

 

Strokovni kadri (stanje na dan 15.1.2019) 

Naziv  Št. vodnikov Št. pripravnikov Neaktivni Skupno število 

TKV I 119 10 40 169 

TKV II 37 0 8 45 

 156 10 48 214 

 
Izvedene organizirane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen 

STKP v enem dnevu 1.6.2019  
39 etap trase STKP 

Vodji: Karmen Razlag, 
Atila Armentano, 43 TKV, 
217 udeležencev 

Popularizacija turnega 
kolesarstva in STKP 

Jesenska tura KTK 
Transkaravanke 21. 
– 22.9.2019  

Dovje – Javorniški 
Rovt – Valvasor -
Zabreška planina  

28 udeležencev 
Vodje: Matjaž Šerkezi, 
Jože Rovan, Gašper 
Budkovič 
 

Srečanje TK iz vse Slovenije, 
otvoritev nove TK poti, 
seminar tehnike vožnje na 
Zabreški planini v organizaciji 
TKO PD Radovljica 

Urejanje različnih 
odsekov STKP 

maj – september 
2019 

Gašper Venc, Jože Rovan 
+ 5 mednarodnih 
študentov, Bojan 
Završnik, Grega Šilc 

Ureditev odseko STKP preko 
Zasavja 
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STKP 1 dan, foto: T. Penko 2019 

Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

Elektronska predstavitev 
dejavnosti KTK 

Promocija turnega 
kolesarstva 

trajna dejavnost 

Posodobitev Koloročnika 
v skladu z novim ZŠp 

Učbenik za usposabljanja 
KTK - posodobitev 

trajna dejavnost 

STKP in ostali PP, 
primernih za 
dvonamensko rabo 

Urejanje poti za varno in 
pravilno turno 
kolesarstvo 

trajna dejavnost 

 
 
Podeljena priznanja: v letu 2019 IO KTK ni prejel predlogov svojih članov, za katere se po statutu PZS podeljujejo 
priznanja. 

Prednostne naloge IO KTK so na sledečih področjih: 
1. Usposabljanje vodnikov in turnih kolesarjev; s tem v zvezi se je izvedla posodobitev programa usposabljanja 

za TKV v skladu z novim ZŠp. S tem je KTK pridobila pooblastilo s strani MŠŠ za izvajanje usposabljanj TKV kot 
strokovnih delavcev v športu za obdobje 10 let. 

2. Urejanje STKP in drugih primernih PP za dvonamensko rabo; STKP in dvonamenske poti so se urejale po več 
odsekih na Notranjskem, Gorenjskem, Primorskem, Posavju in Kočevskem. 

3. Razvoj Šole turnega kolesarstva na ozemlju cele Slovenije; ŠTK omogoča ljubiteljskim turnim kolesarjem – 
planincem na kolesu pridobivanje potrebnih veščin, znanj in izkušenj v skupini za samostojno izvajanje 
varnega in pravilnega turnega kolesarstva. 

4. Promocija pravilnega turnega kolesarstva z organizacijo skupnih tur na trasi urejenih poti STKP in 
Transkaravanke. 

 
Zaključek poročila 

Foto: T. Penko 2019 
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V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam: 

• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov in inštruktorjev, 

• organizaciji Turnokolesarske šole 

• organizaciji skupnih tur 

• krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS 

• osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA in 

• urejanju Slovenske turnokolesarske poti in pripadajočih informacijskih gradiv ter spletnega vodnika 

• postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo in kolesarjenje). 

Predvsem si želimo ustvariti primerno sožitje med kolesarji in drugimi uporabniki gorskega sveta, čemur so namenjeni 

mnogi naši napori pri izobraževalnih akcijah in izvedbi vodenih tur. Sooblikovati želimo tudi takšno okoljsko 

zakonodajo, ki bo vzpostavila jasen in razumen sistem pravil gibanja kolesarjev po poteh v naravnem okolju. Turni 

kolesarji smo po vplivu na okolje in direktno na poti primerljivi s pohodniki, s pohodniki nas povezujejo tudi skupni 

interesi varovanja naravnega okolja. Žal se to spoznanje, ki je že dolgo večinsko sprejeto pri naših zahodnih sosedih in 

se vse bolj uveljavlja tudi v drugih državah alpskega loka, pri nas le počasi prebija, zakonodaja pa je nejasna in 

neživljenjsko omejevalna. V PZS smo na tem področju s sprejetjem kriterijev za ureditev dvonamenskih poti naredili 

korak naprej, določili prve dvonamenske poti, zaradi neurejenega statusa planinskih poti pa v letu 2018 na tem 

področju nismo naredili pomembnejšega napredka.  

Leto 2018 je bilo tranzicijsko leto, v katerem je novo vodstvo KTK postavljalo temelje za nadaljnje delovanje. 

Predvsem smo osredotočeni na doseganje rezultatov, ki so strateškega pomena za turno kolesarstvo pod okriljem 

PZS. 

 

Atila Armentano, načelnik IO KTK PZS 
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POROČILO KOMISIJE ZA ALPINIZEM ZA LETO 2019 
 
 

 
Foto: Marko Prezelj – člani SMAR v Jordaniji. 

 
spremljajoče fotografije (do 5) 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
 
Komisija za alpinizem 
 
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO KA PZS 
sestavljajo načelnik in člani komisije. Glavne naloge IO KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in 
usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu, vodenje registra alpinističnih 
kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst 
alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego 
statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s 
področja alpinistične aktivnosti. 
 

Osnovna predstavitev delovanja KA 
 
Delovanje KA v 2019 
 
IO KA ima načelnika in šest članov. V 2019 je bilo pri KA registriranih 41 alpinističnih kolektivov (odsekov in klubov), 
ki so skupaj združevali 940 registriranih članov (AI, alpinisti, pripravniki in tečajniki).  
 
S strani OKS so bili potrjeni naslednji rezultati kategorizacije; do 1.10.2018: 

Panoga Svetovni 
razred 

Mednarodni 
razred 

Perspektivni 
razred 

Državni 
razred 

Mladinski 
razred 

SKUPAJ 

PLANINSTVO - 
ALPINIZEM 

2 11 3 8 0 24 
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Izbor najuspešnejših alpinistov za leto 2018 je bil v Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 30. 1. 2019, skupaj s 
Komisijo za športno plezanje in Komisijo za gorske športe. 
 
V letu 2019 je pot uspešno nadaljevala SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca pod vodstvom 
Aleša Česna. Veliko projektov je vezanih na več let skupaj. Nekatere projekte je komisija izpeljala sama, nekatere pa 
s sodelovanjem s posameznimi alpinisti, z vodstvom in službami PZS. Trenutni člani so: Matija Volontar, Marija Jeglič, 
Sara Jaklič, Žiga Oražem, Bor Levičnik in Matevž Štular. 
 
Ves čas se spremlja mlade perspektivne fante in dekleta preko taborov in ostalih akcij KA PZS za morebitne nove 
kandidate SMAR. 
 
Zbor dejavnosti  
 
Seje KA in zbora načelnikov  
 
IO KA je imel v 2019 štiri redne seje ter zbor načelnikov v mesecu marcu. Vse ostalo delo je potekalo preko sodobnih 

poti obveščanja z namenom prihraniti sredstva in jih nameniti alpinizmu. Za kategorizacijo je zadolžen Matjaž Šerkezi, 

strokovni sodelavec. Alen Marinović pa je vodja usposabljanj KA PZS. 

 

Organ Načelnik(ca) člani Seje 

Komisija za 
alpinizem  

Peter Bajec, AO 
PD Železničar 

Miha Habjan, Akademski 
AO 
Jasna Pečjak, AO PD 
Domžale 
Nejc Pozvek, PAK Senovo 
Alen Marinović, Šaleški AO 
Blaž Navršnik, AO PD TAM 
Oto Žan, AO PD Radovljica 
Matic Košir, AO PD Jesenice 

KA PZS - 3. seja IO - 
6.3.2019 
KA PZS - 4. seja IO – 
12.6.2019 
KA PZS - 5. seja IO – 
10.10.2019 
KA PZS - 6. seja IO – 
18.11.2019  
 
Zbor načelnikov: 
Ljubljana, 13. 3. 2019 

 

Kratek opis usposabljanj 

 

Usposabljanja v 2019 
 
V letu 2019 so bile naslednje vzgojne akcije: izpiti za alpiniste. Izpiti za alpinistične inštruktorje, ki so se začeli v letu 

2018 in so bili zaključeni v letu 2019. 

 

Naziv 
usposabljanj
a 

Termin in lokacija Št. 
Udeležen
cev 
(udeležilo 
/ 
zaključilo) 

Vodja 
usposablja
nja 

Člani vodstva 

Izpiti za 
alpiniste 

1.rok zimski del – sodelovalo 24 
kandidatov (uspešno opravilo 6) 
 
1.rok letni del – sodelovalo 24 
kandidatov (uspešno opravilo 9)  

24 
kandidato
v / 21 jih 
zaključi 

Alen 
Marinović, 
AI  
 
 

Janez Primožič, 
Slavko Rožič, Janez 
Toni, 
Peter Bajec, Alen 
Marinovič, Nejc 
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1.rok teorija – sodelovalo 23 
kandidatov (uspešno opravilo 
21) 
 
2.rok – sodelovalo 21 
kandidatov (uspešno opravilo 
18) 
 
2.rok teorija – sodelovala 2 
kandidata (oba uspešno) 
 
Do 30.9. – izpitna tura 

Pozvek, Marko 
Petek, Tadej Mrak, 
Miha Hauptman, 
Blaž Bizjak 
(IŠP1), Miha Zupin, 
Aljaž Anderle, 
Laura Dovč, Jan 
Pinter, Janez 
Ločičnik in Igor 
Kremser. 

Izpiti za 
alpinistične 
inštruktorje 

16. do 21. 3. in 17. 4. – sklop led, 
sneg, ledeniki. 
 

13 
kandidato
v / 8 jih 
zaključi 

Aljaž 
Anderle, 
GV 
 

MATIC KOŠIR, 
MIHA 
HAUPTMAN, 
MARKO PETEK, 
SLAVKO ROŽIČ 

Licenčni 
seminar AI 

6. 10. 2019 v Plezalnem centru 
Celje 

94 
udeleženc
ev 

Peter 
Jeromel 

Alen Marinović, 
Janez Primožič, 
Mijo Kovečevič 

 

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2019)  
 

Naziv  Skupno število 

Alpinist 262 

Alpinistični inštruktor 135 

Gorski vodnik 25 

Mlajši pripravnik 172 

Pripravnik 10 

Starejši Pripravnik 300 

Tečajnik 36 

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste Alpe 
Slovenija 

8. – 10. 3. 14 alpinistov,  
vodji: Peter Bajec in 
Nejc Marčič 

Zimski plezalni tabor za mlade 
perspektivne alpiniste v 
stenah nad Prehodavci. 

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste 
Courmayeur 

20. – 37. 07. 12 alpinistov, vodji: 
Andrej Grmovšek in 
Matic Košir 

Plezanje mladih perspektivnih 
alpinistov v Courmayeuru. 

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste Chamonix 

26. 10. – 2. 11. 16 alpinistov, vodji: 
Peter Bajec in Nejc 
Marčič 

Plezanje mladih perspektivnih 
alpinistov v Chamonixu. 

Ženski alpinistični 
tabor Zahodne 
Julijske Alpe 

13. – 15. 9. 13 udeleženk ,vodji: 
Marta Krejan Čokl in 
Marinka Dretnik 

 

2. vseslovenski 21. – 23. 6. AO PD Kamnik in KA PZS  
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alpinistični tabor na 
Petkovih njivah 

VII. tabor Nejca 
Zaplotnika na 
Ledinah 

30. 8. – 1. 9. AO PD Kranj  Spominski tabor. 

Zbor alpinistov 9. 11. – 
Ljubljana 

Organizatorji AO PD 
Železničar Ljubljana 

Neformalno srečanje in 
druženje alpinistov 

38. srečanje in zbor 
alpinistov 
veteranov 

 4. 10. - Vršič Kazimir Drašlar Srečanje alpinistov veteranov 

Slovensko oranje 
himalajske ledine: 
obletnica odprav na 
Kangbačen in 
Anapurno 

11. 12. - SPM Kazimir Drašlar 1965 na Kangbačen in leta 
1969 na Anapurno II in 
Anapurno IV. 

 
Akcije slovenske mladinske alpinistične reprezentance – SMAR 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Izmenjava z 
gruzijskimi plezalci 
in plezalci iz BIH 

1. do 10. 3.  Vodja Sara Jaklič in 18 
udeležencev 

Izmenjava izkušenj s tujimi 
alpinisti in izkušenimi 
slovenskimi alpinisti. 

Akcija Les Ecrins 
vzhodni del 

7. do 14. 3. Vodja Matevž Štular in 6 
udeležencev 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Wadi Rum Jordanija 25. 10. do 8. 
11. 

Vodja Žiga Oražem in 7 
udeleženci 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Zanskar Indija 10. 7. do 11. 8.  Vodja Matija Volontar in 
4 udeležencev 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Buzet 29. 11. do 1. 
12. 

Vodja Marija Jeglič in 6 
udeležencev 

Zaključna akcija. 

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

Naziv projekta Namen Stanje 

Alpinistični 
priročnik - 
Alpiročnik 

Za namen  
usposabljanja in  
izobraževanja  
alpinistov 
pripravljeno 
učno gradivo 
v elektronski  
(spletni) obliki. 

Alpiročnik deluje: 
(http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stra
n) Vsebinsko in oblikovno se je gradivo v 2017 
dopolnilo. 

Slovenska 
mladinska 
alpinistična 
reprezentanca 

Dolgoročna usmerjena 
podpora mladim 
perspektivnim alpinistom. 

Ekipa je bila dopolnjena.  

Projekt 
Slovenske 
stene 

Spletni vodnik plezalnih 
vzponov v slovenskih 
gorah. 

Faza izvedbe. 

Posveti z Posveti so potekali po Izmenjava informacij med vodstvom IO KA PZS in 

http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stran
http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stran
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alpinističnimi 
odseki 

regijah. načelniki odsekov. 

 
Podeljena priznanja 
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. Prejemnikov 

Najuspešnejša 
alpinistka, 
najuspešnejši alpinist 
in najbolj perspektiven 
alpinist v 2018 

Vrhunski alpinistični 
vzponi v domačih ali 
tujih stenah, ki so 
najbolj zaznamovali leto 
2018 

4 prejemniki (Aleš Česen – Alpski gorniški 
klub in Luka Stražar – Akademski 
alpinistični odsek, Marija Jeglič – AO PD 
Ljubljana-Matica, Matevž Štular – AO PD 
Ljubljana-Matica) 

Priznanje za posebne 
dosežke v alpinizmu 

Vrhunski alpinistični 
vzponi v domačih ali 
tujih stenah, ki so  
zaznamovali leto 2017 

3 prejemniki (Gašper Pintar – AO PD 
Ljubljana-Matica, Luka Krajnc – AO PD 
Celje-Matica in Luka Lindič – AO PD Celje-
Matica) 

Priznanje za življenjsko 
delo v alpinizmu 

Priznanje za prispevek 
in razvoj na področju 
alpinizma / kvalitetnega 
in vrhunskega  

2 prejemnici (Staza Černič in Danica 
Blažina) 

 
Zaključek 

 

Večina planov za leto 2019 je bilo izpeljanih. Prioriteta KA je poleg usposabljanja, še vedno podpora mladih 

perspektivnih alpinistov ter vrhunski alpinizem. Temu je bila namenjena velika večina pozornosti delovanja KA in tudi 

finančnih sredstev namenjenih za alpinizem. Vse tekoče zadeve so se v dobrem sodelovanju s strokovno službo 

urejale sproti. Nekaj projektov je še vedno v teku (npr. zbornik Slovenski alpinizem) in še niso v celoti izpeljani do 

konca.  

Glede na trende v zadnjih letih bo potrebno tudi v prihodnje zelo racionalno upravljati s financami in določiti 

resnične prioritete delovanja KA, predvsem da bosta lahko nemoteno delovala usposabljanje novih strokovnih 

kadrov ter program vrhunskega alpinizma. Velik izziv za komisijo v prihodnje bo sodelovanje KA z odseki in klubi po 

Sloveniji z namenom, da se ohranja sistem usposabljanja novih alpinistov ter ohranja mrežo aktivnih alpinističnih 

odsekov in klubov. 

 

 

Peter Bajec, načelnik IO KA PZS 
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POROČILO KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE ZA LETO 2019 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 
 

       Komisija za gorske športe (KGŠ) pokriva športne zvrsti, ki se odvijajo v gorah, zaenkrat  - tekmovalno turno smučanje 
in  tekmovalno ledno plezanje. IO KGŠ sestavljajo načelnik (Robert Pritržnik) in člani IO (Manca Dolenc, Jasna Pečjak, 
Breda Ivanek, Milan Meglič in Milan Šenk). Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje registra in članstva 
(tekmovalci, inštruktorji, sodniki, idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih 
tekmovanj , skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih športnikov, sodelovanje z drugimi državnimi in 
mednarodnimi organizacijami in zvezami. V Okviru komisije pod okriljem PZS na največjih tekmovanjih doma in v 
tujini tekmujeta slovenska reprezentanca v  turnem smučanju in reprezentanca v lednem plezanju. Tekmovanja v 
lednem plezanju se zaradi varstva naravnega okolja in izrednega napredka v tehniki  plezanja selijo iz naravnih 
zaledenelih slapov na umetne previsne konstrukcije, kjer je vse manj ledu in vse več umetnih oprimkov za kategorijo 
težavnost , hitrostno plezanje pa ostaja na ledu. 

       Na tekmovanjih v turnem smučanju so poleg klasičnih tekem v gorah, na katerih tekmovalci premagujejo več 
kilometrov dolge proge s tehnično in dolžinsko različno zahtevnimi vzponi in spusti, v zadnjih letih vse bolj priljubljene 
tekme, izpeljane po smučiščih, ki so zaradi lažje dostopnosti privlačne tako za organizatorje kot tudi za množično 
udeležbo vrhunskih in rekreativnih tekmovalcev. Tekmovanja se odvijajo v različnih disciplinah, najpogostejše so 
posamične in tekme v dvojicah na daljših trasah, sledijo jim tekme v vzponih ter v zadnjem času tudi atraktivni 
disciplini šprint in štafete.  
 

Osnovna predstavitev delovanja v letu poročanja za organ in za podrejene organe  
V letu 2019 je bilo registriranih 11 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno 

turno smučanje. V skladu z razpisi in ustaljeno prakso OKS so se predlogi za kategorizirane športnike poslali trikrat 

letno. V trenutno aktualnem seznamu (stanje 1.10.2019) imamo na področju tekmovalnega lednega plezanja 2 

državna razreda, na področju tekmovalnega turnega smučanja pa 2 državna, 1 perspektivni in 1 mladinski razred. 

TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE 

Članska reprezentanca 

Ledni plezalci imajo tekmovalno sezono sestavljeno preko dveh let, v tem primeru 2018/2019. Malo številčna 

reprezentanca se je v tem obdobju udeležila vseh štirih tekem evropskega pokala. V skupnem seštevku sta Maja 

Šuštar in Jaka Hrast osvojila odlično 3.mesto. 

Rezultati sezone 2018-2019: 

        Evropski pokal 

1. Bern (SUI) 24.11.2018 

Moški: 8.Jaka Hrast, 22. Edvin Nepužlan 

2. Domžale (SLO)  1.12.2018 

Ženske: 4.Maja Šuštar, 6.Katja Brunec, 9.Nadja Korinpek 

Moški: 11.Vili Guček, 14.Edvin Nepužlan, 15.Miha Habjan, 17.Tine Cuder, 19.Jaka Hrast, 22.Tom Turšič  

3. Žilina (SLK) 8.12.2018 

Ženske: 1.Maja Šuštar, 4.Nadja Korinšek, 8.Katja Jurjovec, 9.Katja Brunec 

Moški: 3.Mha Habjan, 6.Vili Guček, 8.Jaka Hrast, 24.Edvin Nepužlan 

4. Oulu/ Finska 3.3.2019 

Ženske: 9. Maja šuštar 
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Moški: 10. Jaka Hrast 25.Miha Habjan 

 

Skupno EU pokal (32 tekmovalk in 73 tekmovalcev) 

ženske skupno: 

3.Maja Šuštar, 10.Nadja Korinšek, 11.Katja Brunec, 20.Katja Jurjovec 

moški skupno: 

3. Jaka Hrast, 10.Miha Habjan, 13.Vili Guček, 25.Edvn Nepužlan 

 

Rezultati na: 

https://www.theuiaa.org/documents/iceclimbing/EuropeanCup19-Overall-Men.pdf 

https://www.theuiaa.org/documents/iceclimbing/EuropeanCup19-Overall-Women.pdf 

TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE 

Članska reprezentanca 

Tudi turni mučarji imajo tekmovalno sezono sestavljeno preko dveh let, v tem primeru 2018/2019. Poleg tekem v bližnji Italiji in 

Avstriji so se tekmovalci udeležili ene tekme svetovnega pokala in pa Svetovnega prvenstva, kjer sta poleg 

tekmovalca članske ekipe nastopila tudi dva člana mladinske reprezentance. 

Svetovni pokal Bischofshofen (AUT) 18.-20.1.2019 

Disiciplina posamezno 

Moški: 41.Luka Kovačič 

Svetovno prvenstvo Villars (SUI) 9.-16.3.2019  

Moški vzpon: 14.mesto Luka Kovačič 

Kadetinje: Anja Merlak Markič, šprint 22.mesto, posamično 22.mesto, vzpon 21.mesto 

Kadeti: Maj Pritržnik, šprint: 41.mesto, posamično 38.mesto, vzpon 36.mesto 

 
Zbor dejavnosti  

Zbor načelnikov, 13.marca 2019 v prostorih PZS v Ljubljani, prisotni načelnica in člani IO KGŠ, strokovni sodelavec 
Tomo Česen, Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec KA) in načelniki/namestniki 4 klubov/odsekov. Glavne vsebine: 
poročila 2018, plani za 2019 in volitve za novo mandatno obdobje. Tako so bili izvoljeni načelnik Robert Pritržnik (TSK 
Lima) in člani IO KGŠ Manca Dolenc (PD Domžale), Jasna Pečjak (PD Domžale), Breda Bibič (APD Kozjak Maribor), 
Milan Meglič (GRS Tržič) in Milan Šenk (PD Jezersko).  
 
 

Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   
 

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO komisije  Robert Pritržnik (TSK 
Lima) 

Manca Dolenc (PD Domžale), Jasna Pečjak 
(PD Domžale), Breda Bibič (APD Kozjak 
Maribor), Milan Meglič (GRS Tržič) in Milan 
Šenk (PD Jezersko).  

 

https://www.theuiaa.org/documents/iceclimbing/EuropeanCup19-Overall-Men.pdf
https://www.theuiaa.org/documents/iceclimbing/EuropeanCup19-Overall-Women.pdf
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Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 
 
TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

3 tekme za 
Slovensko 

hrvaško srbski 
pokal 

November 2018 
– 

Ovčar Banja, 
Ravna 

Gora,Domžale 

Skupno 7 
tekmovalk in 

13 
tekmovalcev  

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

4 tekme 
evropskega 
pokala 

December 2018 
– marec 2019 

Članska 
reprezentanca, 
vodja Nejc Šter 

Udeležba na evropskem pokalu 
Podrobnosti na: 

https://www.theuiaa.org/ice-climbing-resultscentre/ 

 
TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

3 tekme za 
državno 

prvenstvo 
(vzpon, 

posamično, 
pari 

Januar, februar, 
marec 
Krvavec, 
Zelenica in 
Jezersko 

Skupno 60 
tekmovalcev 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

1 tekma za 
slovenski 

pokal 

marec 
Okrešelj, 

Skupno 60 
tekmovalcev 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

1 tekma za 
svetovni 
pokal, 
posamezno  

18.-20.1.2019 
Svetovni pokal 
Bischofshofen 
(AUT) 

Članska 
reprezentanca, 
vodja Iztok 
Cukjati 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 

http://www.ismf-ski.org/webpages/ 

Svetovno 
prvenstvo, 
Vzpon, 
posamično, 
šprint 

9.-16.3.2019 

Villars (SUI)  

 

Članska 
reprezentanca 
in kadeti , 
vodja Iztok 
Cukjati 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 

http://www.ismf-ski.org/webpages/ 

 
PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2019) 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Najuspešnejša ledna 
plezalka 

Rezultati in glasovanje KGŠ Maja Šuštar (AO Domžale) 

Najuspešnejši turni 
smučar 

Rezultati in glasovanje KGŠ Luka Kovačič (Društvo za razvoj turnega smučanja) 

 
 

        Robert Pritržnik, Načelnik KGŠ PZS 
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POROČILO KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI ZA LETO 2019 
 

 
Delovna akcija Vršič–Mala Mojstrovka, (foto: Jurij Videc)   

 
Komisija za planinske poti je strokovni organ PZS, določen v Statutu PZS, ki usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnosti 

na področju planinskih poti. Deluje po določilih Pravilnika o delu KPP, Statuta PZS in Častnega kodeksa slovenskih 

planincev ter ZPlanP.  

Naloge komisije, poleg določenih v omenjenih dokumentih, so: 
usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih poti; 
pripravi predlog finančnega načrta in podrobnega načrta dela za svoje področje ter ga pošlje v potrditev UO PZS 

ter z njim seznani Zbor markacistov.  
skrbi za smotrno porabo finančnih sredstev; 
skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh; 
skrbi za vzdrževanje planinskih poti v skladu z zakonom o planinskih poteh, splošnimi načeli varstva narave in 

stališči KVGN pri UO PZS; 
sprejema program tehnično zahtevnih delovnih akcij, jih organizira in vodi; 

1. sodeluje s komisijami PZS ter s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu s pravilnikom 

KPP in načeli mednarodnega sodelovanja PZS; 

2. pripravi program usposabljanja markacistov in inštruktorjev markacistov ter ga da v potrditev OUP; 

3. vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj markacistov in inštruktorjev 
markacistov v skladu s svojim programom in dogovorjenim programom OUP; 

4. vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov ter njim izdanih značk;  
5. sklicuje Zbore markacistov, za katere pripravi gradivo, predlog dnevnega reda in predloge sklepov; 
6. izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; 
7. med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge; 
8. vodi kataster planinskih poti; 
9. vodi seznam obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu: obhodnic); 
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10. izdaja značke in potrdila za prehojene: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko planinsko pot; 

• imenuje in razrešuje svoje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna telesa; 

• opravlja druge zadeve v skladu z v uvodu navedenimi dokumenti. 
 
KPP ima naslednje stalne strokovne odbore: odbor za usposabljanje, odbor za tehnična vprašanja in odbor za 

dokumentacijo.  

Sestava KPP 2019: 

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO KPP Bogdan Seliger, PD Horjul 
Stanislav Vidovič, PD Kočevje 
 

Jurij Videc, PD Laško; 
Uroš Vidovič, PD Ptuj; 
Lilijana Uršič, OPD Koper; 
Bojan Završnik, PD Žirovnica. 

6. seja: 7. 2. 2019 
7. seja: 11. 4. 2019 
Sestanek z vodji 
odborov: 17. 4. 2019. 
seja: 11. 6. 2019 
Sestanek s 
predsedstvom: 10. 9. 
2019 
9. seja: 26. 9. 2019 
10. seja -razširjena:     
      21. 11. 2019 
4. dopisna seja: 
      19. 12. 2019. 

    

Organ vodja odbora člani seje 

Odbor za tehnična 
vprašanja (OTV) 

Igor Mlakar, PD Bovec Branko Lombar, PD Avtomontaža; 
Rajko Lotrič, PD Dovje-Mojstrana; 
Zdravko Bodlaj, PD Kamnik; 
Franc Šinko, PD Grmada Celje 

2. sestanek TS:  
     14. 3. 2019  

3. seja: 23. 9. 2019 
Sestanek za 
helikopterske nalete: 

   29. .5. 2019 

Odbor za 
dokumentacijo in 
kataster planinskih 
poti (ODKP) 

Ivan Šalamon, Atomske 
toplice Podčetrtek 

Andrej Stritar, PD Črnuče; 
Jaka Kotnik, PD Dravograd; 
Danilo Sbrizaj, PD Integral; 
Petra Pergar, PD Moravče 

Odbor je sredi 2019 dobil 
novo sestavo in se še ni 
sestal. Dogovarjali so se 
dopisno. 

Odbor za 
usposabljanje 
(OZU) 

Janko Šeme, PD Bovec Maksimiljan Kotnik, 
PD Dravograd; 
Bojan Šipek, PD Sovodenj; 
 

2. seja: 6. 2. 2019; 
Usklajevalni sestanek 
inštruktorjev:  
   25. 5. 2019 

 

ZBOR  MARKACISTOV:  

Zbor markacistov je potekal 22. marca 2019, v avditoriju Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, na Igu. 

Udeležilo se ga je 69 delegatov oz. 51 odstotkov. Na zboru so bili potrjeni poročilo za 2018, plan dela in finančni plan 

za 2019.  

  

V soboto, 6. 7. 2019 je KPP PZS v sodelovanju z OPP MDO Zasavja organizirala 7. Dan slovenskih markacistov. Tokrat 

se je pri Ribiškem domu na Hotemežu pri Radečah zbralo 170 markacistov in 12 pomočnikov iz različnih planinskih 

društev cele Slovenije.  Markacisti so se družili med seboj in med delom izmenjali dobre prakse ter tkali nove vezi. 

Uredili in markirali so poti v skrbništvu različnih PD MDO Zasavja.  
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Udeleženci Dneva slovenskih markacistov, (foto: Mehemed Tokić) 

 

ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA 

 

Organizira in izvaja akcije za popravilo zahtevnih in zelo zahtevnih poti. Skrbi za sodobno in varno delo, nabavo 

opreme, zaščitnih sredstev ter drugih pripomočkov, ki so potrebni za vzdrževanje planinskih poti.  

 

Akcije tehnične skupine           

V letu 2019 je bilo izvedenih 14 delovnih akcij tehnične skupine. 7 akcij je bilo izvedenih ob pomoči helikopterja 

Slovenske vojske, ki so v 10 urah poletov na določene točke prepeljali material in opremo potrebno za izvedbo akcij 

v visokogorju. Posebna zahvala gre tudi policiji, ki je nudila pomoč pri zavarovanju dostopov do delovišč in s tem 

omogočila nemoteno delo tehnične skupine na dveh zelo priljubljenih planinskih poteh. 

 

TEHNIČNE AKCIJE V LETU 2019 

Št. Ime poti 
Planinsko društvo – 

skrbnik poti 
Termin akcije Tip akcije 

Št. mark. 
/akciji 

Ure dela 

1. Izpod Vrtače–V 
Kožnah–Stol 

PD Žirovnica 26. 6. 2019 Helik. klasik 6 49 

2. Slovenska na Mangart PD Bovec 16.–17. 7. 2019 Helik. klasik 10 90 

3. Skuta PD Kamnik 17. 8. in 27. 9. 2019 Helik. klasik 4 183 

4. Matkov Kot–Mrzla gora PD Celje Matica 13.–15. 9. 2019 Brez helik. 5 134 

Št. Ime poti 
Planinsko društvo – 

skrbnik poti 
Termin akcije Tip akcije 

Št. mark. 
/akciji 

Ure dela 

5. Vrata–Prag PD Ljubljana Matica 16.–19. 7. 2019 Helik. +tovor 7 200 

6. 
Vršič–Grebenc–Mala 
Mojstrovka 

PD Jesenice 9.–10. 8. 2019 
Prevoz 
materiala s 
helik. 

7 81 

7. Rogovilc-Planina Arta PD Solčava 30.–31. 7. 2019 Brez helik. 4 80 

8. 
Plesnikova planina–
Koča na Klemenči jami 
pod Ojstrico 

PD Solčava 1. 8. 2019 Brez helik. 4 40 

9. Rdeča Škrbina–Škrlatica PD Dovje -Mojstrana 31. 7. 2019 Helik. klasik 5 60 

10. 
Vogar–Planina Hebed–
Pršivec 

PD Železničar 
Ljubljana 

14. 9. 2019 Brez helik. 6 61 
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11. Možnica–Jerebica PD Bovec 22. 6. 2019 Brez helik. 3 43 

12. 
Savica-Komarča-Črno 
jezero 

PD Ljubljana Matica 

13.–14. in 19.–
24. 8. 2019; 12., 
17. 9. 2019 in 4.–
6. 10. 2019 

Prevoz 
materiala s 
helik. 

17 514 

13. 
Vodnikov Dom–Konjsko 
sedlo 

PZS 24. 6. 2019 Brez helik. 2 28 

14. Otmarjeva pot PD Vipava Spomladi 2019 Brez helik. 16 950 

   SKUPAJ 7 s helik. 79 2518 
 

 

VGRAJEN MATERIAL NA AKCIJAH 
 

VRSTA MATERIALA KOLIČINA 

VGRAJENI KLINI razni 594 kos 

VGRAJENE JEKLENICE 1183 m 

VGRAJENI KLINI ZA LES. 
VAROVALA 

52 kos 

VGRAJENIH LESENIH KOLIČKOV 370 kos 

PORABLJENEGA LESA 9 m3 
 

 
Usmerjanje helikopterske dostave materiala,  

(Foto: Bojan Završnik) 
 

NOVE USMERJEVALNE TABLE: 

Razpis 
Male smerne 
table 

Velike smerne 
table 

Pritrdilne 
konzole  

Drogovi 
število  
društev  

75% sofinanciranje 347 64 353 29 43 

50% sofinanciranje 95 29 64 36 5 

Krkina pot 4 0 1 3 1 

Karavanke 39 5 44 0 3 

skupaj 485 98 462 68 52 
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ODBOR ZA DOKUMENTACIJO (ODKP) 

 

Planinske poti so javno dobro in so dobile z Zakonom o planinskih poteh status javne infrastrukture. 
Planinske poti urejajo in markirajo strokovno usposobljeni markacisti prostovoljci. ODKP vodi seznam markacistov in 
inštruktorjev markacistov, izdanih značk markacist PZS in inštruktor markacist PZS, podeljenih priznanj in diplom 
Alojza Knafelca, kataster planinskih poti, seznam obhodnic, seznam izdanih značk za prehojeno obhodnico Slovensko 
planinsko pot in Razširjeno Slovensko planinsko pot ter zbira letna poročila odsekov za planinske poti, odborov za 
planinske poti in markacistov, ter vodi in vzdržuje kataster planinskih poti. 
 

Dejavnost ODKP je v letu 2019 obsegala: 

a) vnos in urejanje potekov planinskih poti v geografsko informacijskem sistemu, 
b) urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti in  
c) kataster planinskih poti je v fazi preverjanja pravilnosti podatkov in je pripravljen na nadgradnjo.  
 

STANJE PLANINSKIH OBHODNIC V LETU 2019 
 

Ime Število 

Vse planinske obhodnice 64 

Mednarodne planinske obhodnice 4 

Vezne planinske obhodnice 48 

Točkovne planinske obhodnice 12 
 

 

SLOVENSKA PLANINSKA POT 

V letu 2019 je bilo potrjenih 178 dnevnikov Slovenske planinske poti. Potrjenih je bilo tudi 106 dnevnikov Razširjene 
slovenske planinske poti. Izdanih je bilo prav toliko znakov za vsako posamezno obhodnico. 
 

KATASTER PLANINSKIH POTI: 

ŠTEVILO ODSEKOV NA PLANINSKIH POTEH 8.136 

SKUPNA DOLŽINA ODSEKOV 10.045 km 

ŠTEVILO ODSEKOV LAHKIH PL. POTI 5.331 (9.913,78 km) 

ŠTEVILO ODSEKOV ZELO ZAHTEVNIH PL. POTI 309 (50,07 km) 

ŠTEVILO ODSEKOV ZAHTEVNIH PL. POTI 460 (81,16 km) 

ŠTEVILO DRUŠTEV SKRBNIKOV 194 
 

 
(posnetek Katastra pl. poti: odseki planinskih poti v Sloveniji) 
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KPP je v letu 2019 potrdila spremembe planinskih poti podane v 18 vlogah skrbnikov: 
 

Tip spremembe Število vlog 

Prestavitev poti 7 

Prenos poti 5 

Sprememba kategorije 2 

Sprememba statusa poti (opustitev) 1 

Nova pot 2 

Nova obhodnica 1 
 

 

 
STANJE POTI  
 

Skrbniki so KPP v letu 2019 obvestili o 15 zaporah planinskih poti in 2 stanjih na poteh, ki so potrebovale objavo. KPP 
je s terena preko leta prejela 110 pripomb na stanje planinskih poti in jih posredovala na skrbnike. Odgovor na 
pripombo nismo prejeli v 44 primerih, tj. 20 skrbnikov. Zaprte poti se ažurno objavljajo na spletni strani: 
http://stanje-poti.pzs.si/. 

 
 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE (OU KPP) 

Odbor za usposabljanje pripravlja strokovno literaturo ter druge strokovne pripomočke, organizira  tečaje, seminarje, 

predavanja ter druge oblike izobraževanj in usposabljanj za markaciste. Spremenjena je kategorizacija markacistov in 

temu primerno so tudi predvidena usposabljanja. Odbor za usposabljanje KPP je na tej osnovi že v letu 2017 prenovil 

program usposabljanja za markaciste PZS. V letu 2019 so bili izvedeni trije tečaji za markaciste kategorije A. Teh 

tečajev se je udeležilo in uspešno opravilo 74 kandidatov. Na tečaj za kategorijo B se je žal prijavilo premalo 

kandidatov, zato je bil program OU KPP temu primerno prilagojen. 

 

 
Tečaj A – Ermanovec (foto: Andreja Klemenčič) 

http://stanje-poti.pzs.si/
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V letu 2019 so bila izvedena naslednja usposabljanja: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. 
udel.  

Vodja usposabljanja 

Tečaj za markaciste - Kategorija A 
Planinska koča na Ermanovceu - 3.–
5. 4. 2019 

27 Igor Mlakar  

Tečaj za markaciste - Kategorija A 
Planinski dom na Gori Oljki - 20.–22. 
9. 2019 

26 Maksimiljan Kotnik 

Tečaj za markaciste - Kategorija A 
Planinski dom pod Ježo - 15.–17. 11. 
2019 

21 Bogdan Seliger  

Obnovitveno usposabljanje 1 Vipava - 30. 3. 2019 24 Boštjan Gortnar  

Obnovitveno usposabljanje 2 
Planinski dom na Mrzlici - 11. 5. 
2019 

25 Alojz Pirnat 

Obnovitveno usposabljanje 3 Planinski dom Košenjak - 24. 8. 2019 23 Maksimiljan Kotnik 

Obnovitveno usposabljanje 4 
Planinski dom Gora Oljka - 14. 9. 
2019 

19 Bogdan Seliger 

Obnovitveno usposabljanje 5 
Koča pri Jelenovem studencu - 5. 10. 
2019 

26 Bogdan Seliger 

Tečaj za varno delo z motorno žago Postojna - 25. 5. 2019 26 Zunanji izvajalec 

Delavnica za načelnike PD Ig – 22. 3. 2019 69 Bogdan Seliger 

 

MARKACISTI IN INŠTRUKTORJI MARKACISTI  

Naziv  Skupno št. 
vseh 

Registriranih Št. pripravnikov Št. registriranih 
pripravnikov 

Markacist PZS 1126 855 / / 

Markacist – Kategorija A 199 189 / / 

Markacist INŠTRUKTOR PZS  17 15 5 5 

 

 

DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 

Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na vsakoletnih 
srečanjih se zbrani markacisti pogovorijo o problemih, ki se pojavljajo na planinskih poteh, si izmenjajo izkušnje ob 
prijetnem druženju. 
 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja Vseh društev 
Št. registriranih 

markacistov 
Društva z registriranimi 

markacisti/odseki 

SAVINJSKA / Marko Artič 42 184 34/34 

NOTRANJSKA / Štefka Šebalj Mikše 13 46 10/9 

GORENJSKA / Bojan Šifrar 21 87 16/14 

PRIMORSKA / Jasmina Pištan 7 20 3/5 

POSOČJE /Ivan  Grčman 12 62 11/10 

POMURJE / Laszlo Ligeti 7 27 6/7 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja Vseh društev 
Št. registriranih 

markacistov 
Društva z registriranimi 

markacisti/odseki 

PODRAVJE/ Marjan Mally 25 89 20/17 
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KOROŠKA / Bojan Šipek 13 67 11/11 

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA / Mladen Živkovič 10 79 10/10 

LJUBLJANA / Magdalena Stritar 23 51 15/13 

ZASAVJE / Aleš Mohar 13 69 13/11 

KAMNIŠKO – BISTRIŠKI / Alojz Pirnat 8 51 8/8 

 
SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI v letu 2019 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI MDO PD Kraj datum 

Primorske Sežana 12. 12. 2018 

Posočja Ajdovščina 5. 1. 2019 

Ljubljane Male Lašče 11. 1. 2019 

Savinjske Griže 26. 1. 2019 

Kamniško-Bistriški Stahovica 25. 1. 2019 

Gorenjske Se niso sestali  

Koroška Prevalje 2. 2. 2019 

Dolenjske in Bele krajine Črmošnjice 1. 3. 2019 

Notranjske Vrhnika 1. 3. 2019 

Zasavje Kopitnik 10. 3. 2019 

Pomurja Lendava 15. 3. 2019 

Podravje Makole 10. 3. 2019 

 
Na območju celotne Slovenije, so bile organizirane tudi skupne delovne akcije v okviru Odborov za planinske poti pri 
MDO PD. 
 

 
DELO NA PLANINSKIH POTEH PO POSAMEZNIH OPP V MDO 
 

OPP MDO 
št. 

PD* 
2019 

Št. oddanih 
poročil: do 

16.12.2019/ 
vsa prejeta 

Št. UR 
DELA 

PRISPEVEK 
donatorjev 

(€) 

PRISPEVEK 
PD (€) 

Št. 
markaci-
stov na 
akcijah 

Vložek PZS 
(Krkine poti, FŠO, 

PPK ipd.) 

DOLENJSKA IN BELA 
KRAJINA 

10 7/10 3.562 3.817,90 6.926,71 74 1.881,72 € 

GORENJSKA 21 13/14 3.552 7.006,97 10.708,46 65 4.012,53 € 
KAMNIŠKO-BISTRIŠKI 8 8/8 2.695 3.806,00 10.607,84 47 1.697,01 € 
KOROŠKA 13 12/13 2.015 100,00 1.783,29 53 1.929,40 € 
LJUBLJANA 23 12/13 2.637 450,00 8.729,79 44 7.218,42 € 
NOTRANJSKA 13 10/11 2.333 6.520,00 1.154,38 45 729,45 € 
PODRAVJA 25 17/17 2.938 8.630,50 3.560,64 81 2.015,15 € 
POMURJA 7 7/7 909 2.150,00 963,99 27 1.673,92 € 
POSOČJA 12 10/10 3.345 4.600,00 3.365,69 85 4.026,59 € 
PRIMORSKA 7 5/5 3.955 607,00 11.427,94 21 2.531,25 € 
SAVINJSKA 42 32/34 5.271 9.490,00 9.382,76 167 8.248,51 € 
ZASAVJA 13 10/11 2.617 290,00 4.557,17 59 4.863,13 € 
SKUPAJ 195 149/156 35.829 47.468,37 73.168,66 768 40.827,08 € 

* število planinskih društev, ki so skrbniki planinskih poti 
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PODELJENA PRIZNANJA 

Naziv 
priznanja 

Pogoj za prejem Prejemniki 

Priznanje  
Alojza 
Knafelca 

markacist, ki je opravil tečaj za markacista in vsaj pet (5) let 
aktivno dela na planinskih poteh; 
odsek za planinske poti v PD, ki več let zapored vzorno 
vzdržuje planinske poti, označbe (markacije, smerne table) na 
teh poteh in skrbno vodi kataster poti na svojem območju. 

Ivan Grčman, PD Brda; Goran Bužinel, 
PD Brda; Stane Vidovič, PD Kočevje; 
Miroslav Skalič, PD Rimske Toplice; 
Matjaž Rakovnik, PD Lovrenc Na 
Pohorju; Nikolaj Drečnik, PD Paloma 
Sladki Vrh; Olga Cvikl, PD Vinska Gora; 
Zdravko Cvikl, PD Vinska Gora; 
Ivan Kraševec, PD Cerknica; Janez 
Rudolf, PD Logatec. 

Diploma  
Alojza 
Knafelca 

Diploma Alojza Knafelca se praviloma podeljuje markacistu za 
njegovo življenjsko delo na področju planinskih poti. Do 
Diplome Alojza Knafelca je upravičen markacist, ki je uspešno 
opravil tečaj za markaciste in vsaj 20 let dela na področju 
planinskih poti ter dosega starost 50 let. Pogoj za pridobitev 
tega priznanja je, da je že dobitnik Priznanja Alojza Knafelca. 

 

 

 

PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

V skladu s sklepom UO PZS smo sodelovali v Komisiji za evropske pešpoti Slovenije, KEUPS. Sodelovali smo tudi v 

okviru projekta Krkinih poti ter z Zavarovalnico Triglav pri projektu »Naj planinska pot«, pri ozaveščanju pomena 

markacistov in njihovega dela ter na področju usposabljanj markacistov. 

 

Člani KPP svoje aktivnosti izvajajo  prostovoljno, v svojem prostem času pogosto pa si vzamejo člani še proste dni v 

službi za izpolnjevanje prostovoljnih obveznosti.  

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so prispevali za delovanje KPP še zlasti, FŠO, Zavarovalnici Triglav, Krki d. d., 

partnerjem pri projektu Panoramska pot Karavanke in drugim, ki so prispevali finančno, v materialu ali s svojim 

delom. 

 

 

Bogdan Seliger, načelnik KPP PZS 
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POROČILO KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE V LETU 2019 
 
OSNOVA PREDSTAVITEV 

Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN PZS) usklajuje in pospešuje 

dejavnosti planinske organizacije na področju varovanja gorske narave. 

IO KVGN PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS. 
 
TEMELJNE USMERITVE DELA V LETU 2019 

KVGN je v letu 2019 aktivnosti usmerjala v: 

• ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko okolje in naravo ter informiranje organov PZS ter 
javnosti o nedovoljenih posegih in aktivnostih; 

• pripravo strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko naravo in okolje 
nasploh; 

• izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra; 

• promocijo varstva gorske narave med planinsko in širšo javnostjo, zlasti mladino; 

• konsolidacijo organiziranosti in delovanja varstva gorske narave v PZS. 
 

 
 

Predstavitev seminarske naloge na terenu 
Foto: Marija Lesjak 
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SESTAVA IN DEJAVNOST KVGN V LETU 2018 

Na dan 31.12.2019 je imelo od skupaj 291 v PZS včlanjenih društev odsek za varstvo gorske narave 111 planinskih 
društev (32 %).  
To je glede na perečo problematiko ogrožanja gorske narave zelo malo. Zlasti skrbi, da svojega odseka VGN nimajo 
številna velika društva in društva. 
 
Preglednica: Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2019) 

Naziv  Skupno število Število z licenco Število pripravnikov 

varuh gorske narave 325 127 / 

gorski stražar ~    700 /  

 
Preglednica: Sestava IO KVGN VGN, 31.12.2019 

Načelnik Člani IO Seje IO 

Marijan 
Denša,  
PD Nazarje 

Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana 
Sabina Francek Ivović, OPD Koper, namestnica 
Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče-Slivnica 
Olga Kržan, PD Brežice 
Franka Zega, PD Nova Gorica 

4.seja (5.2.); 
5.seja (16.5.); 
6.seja (21.11.); 
7. seja (19.12. ) razširjena 

 
V letu 2019 sta zaradi osebnih razlogov (bolezni) odstopili: 

• Ana Kreft, PD Vrhnika (namestnica vodje), dne 20. januarja 2019 

• Kristina Veber, PD Kamnik, dne 18. novembra 2019 
Ano Kreft je kot namestnico nadomestila Sabina Francek Ivović. 
 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave pri MDO 

Izveden je bil 16. marca 2019 v Nazarjah (Dom kulture Nazarje). 
Prisotnih je bilo 56 delegatov, od skupno 109 PD z odsekom VGN (51 %) in večje število drugih udeležencev. 
 
Pred zborom je bilo izvedeno licenčno izpopolnjevanje za varuhe gorske narave (VGN), ki se ga je udeležilo 66 
varuhov gorske narave. V okviru tega voden strokovni naravovarstveni pohod na Zavodice. Obravnavali smo 
problematiko obremenjevanja okolice naselij z odpadki. Pohoda se je udeležilo 83 udeležencev srečanja. Skupno je 
bilo 105 udeležencev srečanja.  

 

 
 

Vse več nas je - zbor odsekov VGN 2019. 
Foto: Sonja Modlic 
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IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  

Izobraževanje in usposabljanje varuhov gorske narave (VGN) v okviru dejavnosti IO KVGN 

Preglednica: Izvedena usposabljanja: 17. tečaj za VGN in licenčni tečaj 2019 za VGN 

Naziv usposabljanja 
Termin in 
lokacija 

Štev. 
udelež. 

Tehnično 
vodstvo 

Predavatelji 

Licenčni seminar za 
VGN 

Nazarje, 
16.3.2019 

66 
Sabina 
Francek Ivović 

Gregor Križnik 
Karel Natek 

Tečaj za VGN  
1. del 

Tončkov dom na 
Lisci,  
11.-12.5. 2019 

18 
Sabina 
Francek Ivović 

Matej Blatnik 
Jernej Jogan 
Dušan Klenovšek 
Andreja Vidali 

Tečaj za VGN  
2. del 

Domžalski dom 
na Mali planini,  
22.-23.5. 2019 

20 
Sabina 
Francek Ivović 

Janez Bizjak  
Marjeta Keršič Svetel  
Marko Simič 
Tadeja Šubic 

Tečaj za VGN  
3. del 

Šlajmerjev dom 
v Vratih 
8.-9. 6. 2019 

20 
Sabina 
Francek Ivović 

Marijan Denša 
Irena Mrak 
Aleš Poljanec 

Zaključek tečaja za 
VGN 

Planina Razor 
21.-22.9.2018 

13 
Sabina 
Francek Ivović 

Irena Mrak  
Tečajniki 

 
V letu 2019 je naziv varuh gorske narave pridobilo 18 kandidatov. Prijavljenih jih je bilo 25, kar je bila zgornja meja 
razpisa, vendar so nekateri žal iz različnih razlogov odstopili od udeležbe.  

Poleg tega so bili izvedeni tečaji za gorsko stražo in številna predavanja in naravovarstveni planinski izleti v okviru 
dela odborov VGN pri MDO PD. 

Preglednica: Izvedeni tečaji za gorsko stražo 

Odbor VGN pri MDO PD  Število  Vodja tečaja Opomba  

Dolenjske in Bele krajine 
27 Rozalija Skobe  

54 Rozalija Skobe Mladi gorski stražar 

Gorenjske 
16 Asja Štucin  

14 Asja Štucin Mladi gorski stražar 

 
Skupaj je v letu 2019 značko gorski stražar prejelo 43 odraslih in 68 srednješolcev. 

 

 
 

Delo odborov je zelo uspešno.  
Foto: Zdravko Damjanovič 
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POMEMBNEJŠI PROJEKTI V LETU 2019 

Preglednica: Pomembnejši projekti v letu 2019 

Projekt Namen Stanje 

Pobuda za novinarsko 
konferenco PZS o varovanih 
vrstah na posebnih rastiščih 

Obvestiti in ozavestiti 
javnost o problematiki 
vandalizma na varovanih 
rastiščih redkih in ogroženih 
vrst 

Zelo dobro obiskana novinarska 
konferenca z veliko odzivi v 
medijih 

Predstavitev KVGN na Dnevu 
slovenskih planinskih doživetij 
z delavnicami Vesela planinska 
šola na Lisci 

Planinsko javnost ozavestiti o 
pomenu varovanja gorske 
narave 

Predstavitve aktivnosti varstva 
gorske narave na dogodku. V 
sodelovanju z odborom VGN 
MDO Koroške 

Izobraževanja/usposabljanja 
vodnikov PZS na temo varstvo 
gorske narave 

Ozaveščanje in izobraževanje 
VPZS o varstvu narave pri 
njihovem vodniškem delu 

Izvedba predavanj na 
izpopolnjevanjih VPZ 

Facebook profil KVGN  
Planinsko in širšo javnost 
informirati o problematiki 
varstva gorske narave. 

Profil je ažuren in dobro obiskan 

Instagram profil KVGN 
Planinsko in širšo javnost 
informirati o problematiki 
varstva gorske narave. 

Profil je v začetni fazi 

Koordinacija razstave "Narava 
gorskega sveta - včeraj, danes, 
jutri" 

Predstavitev NV 
problematike gorskega sveta  

Razstava koordinirano in 
uspešno potuje po Sloveniji 

Naravovarstveni planinski 
tabor Stari trg ob Kolpi  
(28.7.-3.8.2019 (partnerstvo) 

Ozaveščanje mladih o 
naravovarstvenih vsebinah 
preko tabora za mlade 

KVGN je finančno in vsebinsko 
sodelovala pri izvedbi tabora v 
izvedbi odseka VGN PD Nova 
Gorica. Tabora se je udeležilo 24 
mladih 

Prenova učbenika NARAVA V 
GORSKEM SVETU  

Prenova učbenika in natis 
Neizvršeno zaradi odstopa 
urednika (bolezen) 

 

 
 

Vesela planinska šola na Lisci. 
Foto: Marijan Denša 
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PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ IN PREDLOGI REŠITEV ORGANOM PZS 

Preglednica: Strokovna mnenja, stališča, predlogi, pobude organom PZS 

Zadeva Rešitev Predlog Stanje  

Sprememba ZON 
Priprava predlogov za skupna izhodišča k 
spremembi ZON 

Se izvaja 

Tuširanje v kočah v 
visokogorju 

Predlog GK za ukrepanje 
GK ne prevzema 
naloge 

Cesta na Mangartsko sedlo 
Nesorazmeren nepotreben poseg v 
zavarovano območje 

(4. seja) 

Opustitev uporabe vode iz 
plastenk na akcijah PZS 

Pobuda UO PZS: 
Uporabo vode iz pipe na akcijah PZS 

Se delno izvaja 

Opustitev uporabe 
plastičnega pribora 

Pobuda UO PZS: 
Uporaba sonaravnih materialov 

/ 

Dodatna plezališča v 
Kraškem robu 

Odklonilno stališče - N2T, vznemirjanje Predano UO 

Enostransko pripravljen 
članek o planiki v Delu 

Priprava stališča – izhaja iz tega, da je planika 
zavarovana 

Predano PPZS 
Nove aktivnosti v 
letu 2020 

 
IO KVGN je obravnaval tudi drugo NV problematiko v gorskem svetu: 

• Odplake koč (npr. pri Dvojnem jezeru) – sprejema rešitev v projektu Vrh Julijcev 

• Gorsko kolesarjenje - številne pripombe posameznikov, vendar brez dokazil za stališče in ukrepanje 

• Roblekov dom - dovoz vode - poročevalec še ni pripravil predloga sklepa 
 

 
 

Zagovori seminarskih nalog. 
Foto: Marijan Denša 
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DRUGE AKTIVNOSTI KVGN V LETU 2019 

Preglednica: Druge aktivnosti KVGN v letu 2019 

Aktivnost Namen Datum 
Lokacija  

(in opomba) 

Udeležba na zborih in akcijah 
odborov VGN MDO PD,  
(tudi izvedba predavanj) 

Sodelovanje z odbori 
Dolenjska in Bela krajina, 
Koroška, Primorska, 
Savinjska, Zasavje 

Razpis natečaja za planinske 
krožke GORE SO ZA MLADE 
POMEMBNE 

Sodelovanje z MK 
Promocija svetovnega dneva gora 
Promocija varstva gorske narave  

11. dec. 
Načrtovana 
razstava v SPM in 
na DSPD 2020 

Promoviranje akcije  
BRATI GORE 

Promocija planinske kulture Vse leto Sestanki, splet 

Organizacija srečanje 
inštruktorjev VGN 

Informiranje, druženje   DSPD 

Udeležba na javnem posvetu 
o Mangartski cesti 

Spremljanje aktualne NV 
problematike 

20.6. 
Log pod 
Mangartom 

Pridobitev 1000 izvodov 
dveh priročnikov* 

Razdelitev med odbori OVGN in po planinskih postojankah v letu 
2020 

Udeležba na skupščini PZS  Informiranje 13.4. Maribor  

Promocija prodaje športnih 
majic KVGN 

Promocija varstva gorske narave s 
pomočjo športnih majic  
»V gorah smo samo gostje!« 

Na 
akcijah 

V letu 2019 je bilo 
prodanih 92 
majic. 

 
*Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih 
*Dvoživke in plazilci visokogorja Slovenije. 
 

 
 

Konec tečaja - lahko začnemo delati. 
Foto: Marijan Denša 
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MEDNARODNE  AKTIVNOSTI KVGN V LETU 2019 

Preglednica: Mednarodne aktivnosti KVGN v letu 2019 

Aktivnost Namen Datum Lokacija 

Seja KONSAR  CAA Letni sestanek komisij za varstvo gorske 
narave in prostorskega načrtovanja v 
Alpah (KONSAR). Udeležila se ga je Irena 
Mrak. Med letom je sodelovanje s 
KONSAR poteklo s pisnim 
komuniciranjem. 

11.-14.4. München 
(Nemčija) 

 

PRIZNANJA KVGN V LETU 2019 

Preglednica: Priznanja KVGN v letu 2019 – za leto 2018 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Prejemniki 

Diploma dr. Angele 
Piskernik 

Življenjsko delo in izjemni 
uspehi na področju varstva 
in ohranjanja gorske narave 

- Jožica Jegrišnik (PD Polzela) 
- Zdenko Kupčič (PD Dravograd) 
- Stanka Ogorevc (PD Brežice) 
- Danica Padjan (PD Vrelec Rogaška) 
- Maksimiljan Senica (PD »Bricnik« Muta) 
- Miro Strosar (PD Nova Gorica) 

 
 
ODSTOPANJE IZVEDBE OD PLANA 

Velika večina načrtovanih akcij je bila izpeljana, nekaj je bilo tudi dodatnih. Žal se je nabralo tudi nekaj »grehov«. 

Odpadel je posvet o prenovi programa varuh gorske narave in gorski stražar ter konsolidaciji KVGN v PUS Bavšica 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 

Izpadla je prenova učbenika Narava v gorskem svetu, kar je res velik problem, čeprav je bil vzrok utemeljen zaradi 
bolezni urednika. 

Zaradi kadrovske podhranjenosti so izpadle predvsem aktivnosti pri konsolidaciji komisije, prenovi programov 
izobraževanja za naziv varuh gorske narave in gorski stražar, zbiranju in urejanju gradiva o preteklem delovanju 
komisije, ki ga praktično ni, ter prenovi spletne strani, ki je zelo zastarela.  

Zaradi kadrovske podhranjenosti je bilo manj tudi operativnega sodelovanja z odbori, predvsem udeležbe na zborih 
odborov in skupnih akcijah.  

 
 

 
 
 

Clusijev svišč - simbol KVGN PZS. 
Foto: Marijan Denša 
 

 

 

Marijan Denša, načelnik KVGN PZS 
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POROČILO GOSPODARSKE KOMISIJE PZS V LETU 2019 
 

 
Seminar za oskrbnike koč, praktična vaja gašenja, Foto: Dušan Prašnikar 

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

− gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov ter drugega premoženja, 

− gradnje, predelave, obnove in vzdrževanja planinskih stavb, 

− označevanja planinskih stavb 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  Valentin Rezar, 
PD Radovljica  

Roman Resnik, PD Kamnik; namestnik   
Janko Arh, PD Bohinjska Bistrica 
Drago Dretnik, PD Mežica 
Anton Klinc, PD Oplotnica 
Marjan Kozmus, PD Laško 
Aleš Požar, PD Postojna 
Ivan Rupnik, PD Cerkno 
 

 

Strokovni odbor 
za visokogorske 
koče  

Jaka Zupanc Predsedniki planinskih društev: PD 
Ljubljana Matica, PD Srednja vas v 
Bohinju, PD Javornik-Koroška Bela, 
PD Nova Gorica, PD Kamnik in ostali 
predstavniki PD s kočami I. kategorije 

8. seja (24.9.) 

 
Konec leta 2019 je bilo delujočih 85 odsekov za gospodarstvo pri planinskih društvih (skupno pa ima 109 planinskih 
društev v lasti planinski objekt; poleg društev je še 13 lastnikov planinskih objektov). 
Zbor gospodarjev je bil izveden 2.2.2019 v Ljubljani v okviru sejma Alpe Adria. Udeležilo se ga je 40 delegatov 
planinskih društev z gospodarskimi odseki.  
 
II. SVETOVALNA PISARNA 
Svetovalna pisarna deluje v okviru Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije in je bila ustanovljena na podlagi 
sklepa komisije 31. maja 2012.  
V letu 2019 je Svetovalna pisarna delovala na sledečih področjih: 



 

55 
 

Svetovanje v zvezi z odpadno vodo: 

• Obiski planinskih koč  

• Vzorčenje malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah 

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

• Projekt nabave UV sterilizatorjev za planinske koče 

• Svetovanje v zvezi z notranjim nadzorom vodovodnih sistemov planinskih koč 
Svetovanje v zvezi z nadzorom nad živili na planinskih kočah 
Svetovanje v zvezi z ravnanjem z odpadki na planinskih kočah 
Izdelava Priročnika za planinske koče 
Sodelovanje pri pripravi seminarja za gospodarje planinskih koč 
Sodelovanje v strokovni skupini za sanacijo Koče pri Triglavskih jezerih 
Svetovanje v zvezi z gradnjo novih koč 
Svetovanje o energetskih izboljšavah planinskih koč. 
Podroben pregled dela Svetovalne pisarne v letu 2019 je predstavljen v svojem poročilu. 
 
 III. MEDNARODNO SODELOVANJE: 
Komisija za koče in poti CAA je imela svoj redni letni sestanek 25.-26. junija 2019 v Dreischusterhütte v Italiji. 
Vsebinske teme sestanka so bile: 
-poročanje o delu komisije za CEN standarde za tovorne žičnice, 
-rezervacijski sistem za koče, 
-projekt in model za energetsko učinkovitost planinskih koč, 
-skupna CAA podatkovna baza o planinskih kočah, 
-stanje, razvoj in problematika gorskega kolesarjenja, 
-izmenjava informacij glede poti in koč kot turistične infrastrukture, 
-stenice v planinskih kočah, 
-pravila obnašanja na planinskih pašnikih, 
-problematika zimskih sob pri planinskih kočah, 
-poročanje o projektih in problemih glede koč in poti posameznih partnerskih zvez, 
-sodelovanje z EUMA. 
Sestanka sta se s strani PZS udeležila Miro Eržen, vodja te Komisije in Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK.  
 
 
III. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
Z januarjem 2020 poteče veljavnost certifikata kočam, ki so certifikat OPPK prejele januarja 
2016.  
Na poziv GK PZS v letu 2019 sta se za pridobitev novega certifikata prijavili dve koči. Hkrati se je 
za preverjanje pogojev pozvalo koče, ki jim veljavnost poteče z januarjem 2019, na katerega so 
se odzvale vse 3 planinske koče. 
Obisk in preverjanje koč za podaljšanje certifikata je opravil po en član Komisije.  
Certifikat OPPK z letom 2020 prejmeta:  

• Koča na Planini nad Vrhniko (PD Vrhnika) 

• Koča na Kriški gori (PD Križe) 
IO GK je za podaljšanje veljavnosti certifikata OPPK potrdila štirim planinskim kočam.  
 
IV. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
Na poziv GK PZS v letu 2019 so se za pridobitev novega certifikata prijavile tri planinske koče. Hkrati se je za 
preverjanje pogojev pozvalo koče, ki jim veljavnost poteče z januarjem 2019. Vlogo za podaljšanje je oddalo 13 
planinskih koč.  
Certifikat DPPK z letom 2020 prejmejo: 

• Koča na Dobrči (PD Tržič) 

• Koča na Kriški gori (PD Križe) 
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• Zavetišče v Gozdu (PD Križe) 
IO GK je za podaljšanje veljavnosti certifikata DPPK potrdila trinajstim planinskim kočam.  
 
V. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
Akcija Naj planinska koča 2019 
V letu 2019 je PZS v sodelovanju s podjetjem TS media d.o.o. oz. SIOL-om nadaljevala akcijo Naj planinska koča 2019. 
Izbor je potekal za naj planinsko kočo (koče II. In III. Kategorije) in izbor za Naj visokogorsko planinsko kočo (koče I. 
kategorije).  Glasovanje se je pričelo konec junija 2019 in se zaključilo v prvi polovici septembra. Naj planinska koča 
2019 je postal Dom na Kofcah, Naj visokogorska planinska koča 201 pa je Zasavska koča na Prehodavcih. 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. 
 
Predstavitve planinskih koč na turističnih sejmih 
Na sejmu Natour Alpe Adria (30.1.-2.2. 2019) v Ljubljani se je predstavila PZS v partnerstvu s Planinskim muzejem in 
Gorsko reševalno zvezo Slovenije. Pomemben del skupne predstavitve PZS je bila tudi predstavitev planinskih koč. 
Skupno se je v štirih dneh predstavilo 20 planinskih koč iz vse Slovenije. GK je izvedla koordinacijo predstavitve PZS 
na sejmu. 
PZS se je predstavila tudi na sejmu Naturo (12.-14. 4. 2019) v Gornji Radgoni. Na sejmu so se predstavile planinske 
koče treh PD, MDO Pomurje in splošne vsebine PZS. Obiskovalcem je bilo na voljo tudi varovano plezanje na 
plezalnem stolpu PZS. 
 
Trganke planinske koče 
V letu 2019 se je z manjšimi popravki izvedel ponatis promocijskih trgank s predstavitvijo planinskih koč po 
posameznih območjih v Sloveniji. In sicer za območje Julijskih Alp (po 10.000 kosov za slo in 30.000 za ang izvedbo), 
za območje Karavanke-Kamniško-Savinjske Alpe (po 10.000 slo in ang variante), za SV Slovenijo (po 10.000 slo in ang 
variante) in za jožno in osrednjo Slovenijo (po 10.000 slo in ang variante). Trganke so bile distribuirane predvsem 
vsem pomembnejšim turističnim informacijskim centrom, dodatno pa tudi nekaterim ostalim pomembnim 
turističnim objektom v Sloveniji in planinskih kočam.   
 
Sodelovanje z mediji 
Pripravljena in razposlana so bila PZS sporočila za medije, vezane na planinske koče oz. planinsko gospodarstvo: 
4.2. Planinska infrastruktura – podpora razvoju turizma ali zgolj njegova pastorka? 
2.8. Vse več tujcev v dobro obiskanih slovenskih planinskih kočah. 
12.9. Zasavska koča na Prehodavcih naj visokogorska in Dom na Kofcah naj planinska koča 2019. 
26.9. Gorniška vas zavezana trajnostnemu turizmu, da ta zaklad ohrani za prihodnje generacije. 
24.10. Odprte le še nižje ležeče planinske koče, jeseni skrbneje načrtujmo ture. 
22.11. Proračunska sredstva za gradnjo novih planinskih koč na Korošici in Okrešlju. 
Na podlagi teh sporočil je bilo v medijih zabeleženo veliko število objav.   
Med letom je bilo s strani medijev prejetih več prošenj za informacije in gradiva vezana na planinske koče.  
 
VI. CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO 
PZS ima s Slovensko vojsko (SV) podpisano pogodbo o Civilno-vojaškem sodelovanju, na letni ravni pa podpisan letni 
načrt sodelovanja , s katerim SV omogoča PZS določene koristi. Za GK so najbolj pomembni helikopterski preleti. Za 
PZS je bilo za leto 2019 odobrenih 30 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 z 12 kočami, dodatno pa smo vključili še dve planinski koči. GK PZS je izvajala celotno koordinacijo 
s SV za izvedbo preletov. Skupno je bilo porabljenih cca 27 ur helikopterskega preleta za PZS, od tega cca 17 ur za 
potrebe planinskih koč. 
 
PZS je imela podpisan sporazum s Policijo za koriščenje helikopterskih prevozov 10 ur v letu 2019. Zaradi 
nezmožnosti (težav s helikopterji) v letu 2019 ni bil realiziran noben helikopterski prevoz s strani Policije za potrebe 
PZS.  
 

http://www.siol.net/
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VII. SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH/IZVEDBAH PROJEKTOV 
 
Projekt LIFE SUSTAINHUT – Sustainable mountain huts in Europe poteka od junija 2016 do konca leta 2020 v okviru 
programa EU LIFE+.  Ključna aktivnost za PZS je postavitev tehnike kot zelenega vira energije (namesto agregatov) na 
dveh izbranih planinskih kočah. V letu 2019 je bila izvedena investicija na Pogačnikovem domu na Kriških podih 
(celotni sistem samooskrbe z električno energijo preko fotovoltaike in vetrnice). Kot dodatna koča je bila dogovorjen 
Dom Valentina Staniča pod Triglavom, kjer bo investicija izvedena v letu 2020. Partner projekta RCVT je organiziral 
mednarodno konferenco s predstavitvijo rezultatov projekta, 18. 11. 2019 v Ljubljani, ki so se je udeležili tudi 
predstavniki nekaterih PD z visokogorskimi kočami. 
 
Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken – Projekt, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija BSC Kranj poteka od 
1.5.2017 do 30.4.2020. Delež sofinanciranja je 85 %. Namen projekta je izboljšati ponudbo pohodništva, kolesarjenja 
in mehkega zimskega turizma v Karavankah. PZS sodeluje kot ena od 12 partneric v projektu. Poudarek PZS aktivnosti 
v letu 2019 so bile na: usposabljanje za oskrbnike koč, usposabljanje za vodnike in dijake o Karavankah, izdelava 
spletne aplikacije PlanGIS Karavanke,  izvedba turnokolesarske poti Trans Karavanke, pohodniški dogodek na Koči na 
Golici, izboljšanje določenih odsekov planinskih poti v Karavankah. 
 
Projekt Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer) je bil v letu 2019 v Sloveniji nadgrajen z uradnim pristopom Občine Luče v 
mrežo Gorniških vasi, 28. 9. 2019. Potekali so nadaljni pogovori glede ostalih potencialnih vasi oz. občin v mrežo. 
Občina Tolmin je za Baško Grapo vložila uradni prošnjo za pristop. Na mednarodnem odboru je bil Baška Grapa 
dobila zeleno luč za predpristopne aktivnosti. 
V letu 2019 je PZS s financiranjem Ministrstva za okolje in prostor izdelala projektno nalogo Izvajanje skupnega 
projekta »Gorniške vasi« v Sloveniji v skladu z Alpsko konvencijo. 
PZS je aktivno sodelovala v mednarodnem odboru mreže Gorniških vasi z udeležbo na sestankih, letni skupščini in 
redni komunikaciji z nosilci, Avstrijsko planinsko zvezo. 
 
Projekt VrhJulijcev - Projekt “Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku” je pridobil vse 
uradne potrditve za izvajanje. Trajal bo do konca leta 2022. PZS sodeluje kot eden od devetih partnerjev. 
Najpomembnejša aktivnost PZS bo izvedba ukrepa Izboljšanje stanja Dvojnega jezera z aktivnostjo izboljšanja 
delovanja čistilne naprave Koče pri Triglavskih jezerih. Za potrebe uspešnega izvajanja aktivnosti je bila na pobudo 
PZS oblikovana Strokovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki ključnih organizacij in zunanji strokovnjaki.  
Na planinske koče se bodo nanašale tudi aktivnosti ureditve informacijskih točk, preko ukrepov usmerjanja obiska pa 
se bo uredilo določene odseke planinskih poti v TNP. PZS bo imela v projektu pomembno vlogo pri ozaveščanju in 
informiranju različnih ciljnih skupin.  
 
Razpis MGRT – PZS je izvedla usklajevalne sestanke za poseben razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo za planinske koče, ki naj bi bil objavljen v pomladi 2020.  
 
 
VIII. USPOSABLJANJA 
 
Seminar za oskrbnike planinskih koč 
GK PZS je v letu 2019 četrto leto zapored organizirala seminar za oskrbnike planinskih koč. Program smo pripravili v 
sodelovanju z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled, del predavateljev pa smo zagotovili v okviru PZS. Dvodnevni 
14-urni seminar je potekal v šolskem hotelu Astoria Bled, 23.-24. 4. 2019. Seminar je bil izveden v okviru projekta 
Alpe Adria Karavanke/Karawanken in se ga je udeležilo skupno 16 oseb. Poudarek je bil na gostinskem, turističnem in 
poslovnem delu oskrbnikov planinskih koč, dodali pa smo temi o prvi pomoči in požarni varnosti v planinskih kočah. 
Program ni licenciran, a za udeležbo na seminarju šola izda potrdilo o udeležbi.  
 
Seminar za gospodarje planinskih koč 
GK PZS je drugo leto zapored izvedla seminar za gospodarje planinskih koč. Potekal je 16. 11. 2019 v Planinskem 
domu na Uštah – Žerenku (nad Moravčami) z 31 udeleženci. Seminar je bil namenjen gospodarjem planinskih koč ter 
ostalim članom planinskih društev, ki delujejo na področju upravljanja s planinskimi kočami. Glavne teme seminarja 
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so bile: priprava gradbene dokumentacije, čistilne naprave, pitna voda in varčevanje z energijo. Seminar je bil zelo 
dobro ocenjen in ga je potrebno organizirati tudi v prihodnje. 
 
Ekskurzija za gospodarje planinskih koč 
GK PZS je v letu 2019 ponovno izvedla ekskurzijo za gospodarje planinskih koč. Potekala je 19. 10. 2019 v Dom na 
Menini planini z 22 udeleženci. Teme, ki so se kot demonstracije predstavile na koči so bile: oskrba s pitno vodo, 
rastlinska čistilna naprava, lastno pridobivanje električne energije, energetska sanacija koče. Na tem mestu zahvala 
predstavnikom PD Gornji Grad za strokovne predstavitve in razlage ter topel sprejem. 
 
X. OSTALA DEJAVNOST GK 

• Organizacija 8. Konference o planinskem gospodarstvu, ki je bila 2. 2. 2019 v okviru Sejma Alpe Adria v 
Ljubljani. Konference se je udeležilo 79 predstavnikov planinskih društev s kočami in ostalih udeležencev. 
Glavne teme konference so bile: zavarovanje planinskih objektov, novosti z odvajanjem in čiščenjem 
komunalnih odpadnih voda, izboljšanje energetske učinkovitosti, priročnik za planinske koče, predstavitvi na 
temo mobilnosti za invalide na vozičkih in slepe ter slabovidne. V sklepnem delu konference so bili podeljeni 
tudi certifikati za Okolju in Družinam prijazne planinske koče. 

• Na podlagi poziva Fundacije za šport je GK PZS pripravila prioritetni vrstni red vlog na razpis za leto 2019, na 
katerega se je prijavilo 5 planinskih društev s šestimi projekti. PZS je na podlagi ta izbor vključila v skupni 
vrstni red prioritet PZS. FŠO je odobrila projekt za dve planinski koči. 

• GK PZS je obravnavala pritožbe glede delovanja planinskih koč. Pritožbe so bile v glavnem vezane na 
nezadovoljstvo nad odnosom osebja koče do obiskovalcev. Podanih je bilo tudi nekaj pritožb zaradi 
napačnega zaračunavanja za spanje, ki so se s pozivom GK naknadno uredile.   

• Obnova Kocbekovega doma na Korošici – na skupščini PZS je bila predstavljena projektna naloga za obnovo. 
Do konca leta se je zbralo cca 44.000 EUR iz naslova prispevka iz članarine. GK je zagotovila uporabo 
helikopterja za nekatere prevoze opreme in materiala. PZS je na MGRT redno izvajala pogovore za pridobitev 
namenskih sredstev za obnovo koče.  

• Obnova Frischaufovega doma na Okrešlju – PZS se je takoj po požaru (6. 11. 2019) aktivno lotila k pomoči PD 
Celje Matica., s katerim sta bila do konca leta izvedena dva operativna sestanka. Na pobudo PZS je Vlada RS 
zagotovila sredstva v višini 400.000 EUR v državnem proračunu za leto 2020 za obnovo doma na Korošici in 
dom na Okrešlju.  

• PZS je v dogovoru z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje nadaljevala sodelovanje pri Specializaciji kolesarskih 
nastanitvenih objektov. Na podlagi vloge in strokovne ocene je znak enega kolesarja prejela Koča na Planini 
Kuhinja. 

• Na pobudo Elektro Gorenjska je bil izveden informativni sestanek o idejnih zasnovah elektrifikacije 
planinskih koč v pogorju Triglava.  

• Potekali so intenzivni pogovori o dolgoročnem sodelovanju PZS z Meblom, slovenskim proizvajalcem ležišč. 
Sodelovanje je neuradno potrjeno in aktivnosti se naj bi v letu 2020 pričele odvijati. 

• Na podlagi priporočil in izvirnika iz Avstrije je bila izdelana zgibanka Odgovorno in varno čez planinske 
pašnike. 

• V času poletne sezone je GK PZS preko strokovnega sodelavca dnevno izvajala svetovanje in informiranje 
osebam, ki so načrtovali obiske v planinskih kočah, v največji meri tujim osebam. 

• GK je skrbela za pravilnost podatkov o planinskih kočah. V letu 2019 ni bilo spremembe v registru planinskih 
objektov. Izveden je bil ogled Koče na Grmadi (PD Videm Krško), ki pa (še) ne izpolnjuje pogojev za 
pridobitev statusa koče. Namero za pridobitev statusa planinske koče iz pisno izrazil tudi zasebni lastnik 
objekta Prekmurska vas na Goričkem. PD Mežica je prodalo Kočo na Pikovem zasebnemu lastniku, ki bo 
ohranil status objekta kot planinske koče.  

 
 
REPREZENTANCA – GK ne vključuje reprezentance 
STROKOVNI KADRI – GK ne vključuje strokovnih kadrov 
 
 

Valentin Rezar, načelnik GK PZS 
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POROČILO VODNIŠKE KOMISIJE PZS V LETU 2019 
 

Vodniška komisija (v nadaljevanju VK) je letos v skladu z nalogami, ki jih določa Pravilnik o organiziranosti 
VPZS, večino časa namenila aktivnostim za načrtovanje in izvajanje načrtovanih usposabljanj za VPZS. 
Izvršni odbor Vodniške komisije (v nadaljevanju IO VK) je  obdobju od novembra 2018 do novembra 2019 
imel 4 redne seje, 1 sejo VK in 1 korespondenčno sejo. Veliko tekočih nalog smo reševali in obravnavali 
sproti preko elektronske pošte, s sodelovanjem članov IO VK s strokovno službo PZS.  
 
Z namenom zagotavljanja enotnega izvajanja predpisanih programov je bil v januarju 2019 sestanek z vodji 
akcij za leto 2019 (samo za licenčna usposabljanja). Žal je nekaj akcij usposabljanj odpadlo tudi v letošnjem 
letu, predvsem zaradi sprejema novih programov, ki so skladni z novim Zakonom o športu, zaradi katerega 
je prišlo do manjših razlik v samih programih znotraj posameznih, do sedaj obstoječih kategorij. Izveden je 
bil strnjeni tečaj za vodnike A in tri skupine tečaja B. Pri prijavljenih kandidatih za osnovni tečaj (A) 
opažamo, da prihajajo kandidati slabo pripravljeni na sprejemne izpite. Iz navedenega razloga VK vljudno 
naproša planinska društva, da ob potrjevanju prijavljenih kandidatov, le-te vljudno vnaprej opozorijo na 
predvidene obveznosti programa  posameznega tečaja ob udeležbi (sprejemni izpiti, predznanje vozlov, 
izpiti iz posameznih tem na tečaju). 
 
Člani VK, inštruktorji in vodniki smo tudi letos imeli polne roke dela: 

• julija smo sodelovali na preventivni akciji (v dveh skupinah) na podlagi dogovora med PZS in 
Slovensko policijo. Omenjena akcija je bila namenjena preventivi. Na akciji smo preverjali predvsem 
ustreznost opremljenosti obiskovalcev naših gora in njihovo psihofizično pripravljenost na izbrano 
turo. Sočasno smo preverjali tudi stanje s področja javnega reda in miru na kočah.  

(člani VK in inštruktorji) 
 

• Pomagali smo pri izvedbi treh planinskih taborov: dveh zimskih in enem letnem, ki jih je na Rudnem 
polju izvedla Slovenska vojska za otroke svojih uslužbencev (na podlagi dogovora med PZS in 
Slovensko vojsko). Zagotovili smo jim strokovno pomoč pri izvedbi zastavljenega programa v delu, 
rezerviranem za pohodniške aktivnosti ter ob tem predstavili delovanje PZS. Posvetili smo se 
pravilni pripravi na izlet. Velik poudarek smo dali osnovnim elementom varne hoje v gore. 

(člani VK in vodniki) 
 

• Združili smo moči s svetovalnim odborom ITF ter jim pomagali pri izvedbi ture na Triglav za invalide 
poškodb min iz BIH (organiziral ITF). 

(PZS in svetovalni odbor ITF) 
 

• Bili smo prisotni na vseh posvetih načelnikov komisij z vodstvom PZS, po potrebi tudi na sejah 
Upravnega odbora PZS, če se je razpravljalo o vodniški problematiki. 

  

• Udeležili smo se tudi nekaterih srečanj in zborov vodnikov v MDO. 
(Predstavniki IO VK) 

 

• V  oktobru smo se udeležili usklajevanja IPV v Kamniški Bistrici. 
(inštruktorji) 

 

• Pripravili smo plan tečajev in plan licenčnih usposabljanj za naslednje leto, ki smo ga kolikor je le 
bilo mogoče prilagodili potrebam in željam VO MDO.  

(VK in OUP) 
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• Pripravili smo Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD 2019. 
(Člani VK in strokovna služba) 

 

• Reševali smo najrazličnejša odprta vprašanja ter ob tem redno sodelovali s strokovno službo. 
 
Ob vsem tem smo ugotovili, da je strokovna delavka nepogrešljiv vezni člen med vodniki, društvi in PZS na 
eni strani ter člani Vodniške komisije na drugi. Zato bi se ji v imenu  vseh iz srca zahvalil za njen trud, voljo, 
odzivnost, entuziazem, neizmerno mero potrpežljivosti, jeklene živce in posluh za vse naše težave, želje in 
ideje.  
 
Zahvala gre tudi vsem inštruktorjem in predavateljem na naših akcijah, ki s srčno predanostjo in 
prostovoljstvom pomagajo vzgajati bodoče vodnike za bodoče generacije ter predajajo svoje bogato znanje 
in izkušnje mladim rodovom. 
 
Ob koncu in nenazadnje pa bi se zahvalil še vsem vodnikom, ki opravite ogromno število ur prostovoljnega 
vodenja na visoki strokovni ravni in se trudite za varnost vseh udeležencev naših prelepih gora. Še naprej 
navdihujte sedanje in bodoče generacije planincev ter predvsem bodite vzor in vzgled vsem za boljši jutri, 
saj brez skupnega sodelovanja vseh ne bomo zmogli vsega, kar že počnemo in kar si želimo početi še v 
bodoče.   
 
 
Srečno in varen korak. 
 

      Franc Gričar, Načelnik VK 
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POROČILO O DELU STROKOVNEGA ODBORA  
ZA USPOSABLJANJE VK PZS V LETU 2019 

 
 
Strokovni odbor za usposabljanje VK PZS (v nadaljevanju: SOU) je začel s svojim delom na 1., konstitutivni, 
seji dne 13. 12. 2018. SOU je v letu 2019 izvedel 1 redno sejo in 4 korespondenčne, potrdil vodje akcij 
usposabljanj VK, izvedel uvodni sestanek za vodje akcij, dne 8. 1. 2019, zbiral analize poročil z usposabljanj, 
pripravil in izvedel usklajevanje IPV v Kamniški Bistrici dne 19. 10. 2019 ter pripravil načrt usposabljanj za 
leto 2020. 
 
Podatki o številu udeležencev usposabljanj VK: 

- 19 kopnih izpopolnjevanj: 453 udeležencev, 

- 8 snežnih izpopolnjevanj: 202 udeležencev, 

- 1 tečaj za vodnike kategorije A: 19 udeležencev, 

- 3 tečaji za vodnike kategorije B: 49 udeležencev. 

 
Iztok Bokavšek, vodja SOU 

 
 

POROČILO O DELU PODKOMISIJE ZA KATEGORIZACIJO IN REGISTRACIJO VK PZS 
V LETU 2019 

(od 01. 11. 2018 do 31. 10. 2019) 
 

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", kar je IO VK tudi 

potrdil. Opredelil se je tudi do raznih tekočih zadev, kot npr. da enkratna udeležba VPZS na letnem 

usklajevanju inštruktorjev za izpopolnjevanja ne zadostuje kriteriju za podaljšanje licence oz. ni 

enakovredna licenčnemu usposabljanju. Ugotovil je tudi, da so bistvene razlike v programih usposabljanja 

za vodnika standarda A v okviru HPS in se zato ne more izenačiti naziv vodnika »standard A HPS« z 

vodniško kategorijo A VPZS. V skladu s Poslovnikom SOKR, ki ga je uskladil s Pravilnikom o organiziranosti 

VPZS, je za svojega vodjo za dobo 2 let potrdil Bojana Pollaka, za njegovo namestnico pa Stanko Čoh.  

 

Posebni primeri 
SOKR je odločal tudi o priznavanju in potrjevanju kategorij v skladu z NAVODILOM ZA PRIDOBITEV IN 

POTRDITEV KATEGORIJ V POSEBNIH PRIMERIH in drugih primerih, ki so zahtevali posebno obravnavo. 

Ponovno je bilo registriranih 8 VPZS, izredno je bila registrirana 1 VPZS, pripravništvo je bilo podaljšano 

trem,  kategorija C je bila potrjena trem VPZS, 2 planinskima kadroma je bila potrjena dodatna kategorija, 

dvema diplomantoma FŠ pa so bile priznane ustrezne vodniške kategorije. 
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Ponovna registracija  (po najmanj 6-letni prekinitvi) – 8: 

Darja BAJT, PD KOBARID, kategorija A 

Boštjan HEDL, PD PTUJ, kategorija A 

Oskar KRISTANČIČ, PD BRDA, kategorija A  

Uroš LEŠNIK, PD POLZELA, kategorije ABD 

Zvezdan MIKULIN, PD BRDA, kategorija A 

Vesna PEČAR, PD SEŽANA, kategorija A 

Aljoša REHAR, PD VIPAVA, kategorije ABD 

Polona VINDIŠ, PD NAVEZA, kategoriji AB 

 
 
Izredna registracija - 1: 
 Maja KOPRIVŠEK, PD LJUBLJANA-MATICA, kategorije ABDG 
 
Podaljševanje pripravništva - 3: 
 Urška TRČEK, PD FRAM, za kategorijo B do 31. 12. 2019 
 Blaž PIRŠ, PD POLJČANE, za kategorijo A do 31. 12. 2019 
 Zvonko RELJANOVIĆ, PD SATURNUS, za kategorijo B do 31. 12. 2019 
 
Potrjena kategorija C - 3: 
Primož GRUDNIK, PD ŠOŠTANJ 

Matej KOCBEK PD KRKA NOVO MESTO, 

        Iztok KUŽEL, PD ŠKOFJA LOKA 
 
Planinski kadri - 2: 
  Jožefa MEGLIČ, PD TAM MARIBOR, VPZS A, potrjena kategorija B  
Nina KOPČAVAR, PD LJUBLJANA-MATICA, AI, VPZS ABD, potrjena kategorija G 

 
FŠ v Ljubljani - 2: 
Kaja BAŠIČ, PD RAŠICA, FŠ, priznana kategorija A 

Tomaž DEMŠAR, PD ŽELEZNIKI, FŠ, priznani kategoriji A in B 
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STATISTIČNI PODATKI O VODNIKIH PZS  
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VSI 1.697 1.844 1.947 2.044 2.125 2.233 2.467 2.543 2.693 2.801 3.012 3.101 3.176 3.271 3.352 3.406 3.458 3.518 3.547 3.607 3.623 

A 1.058 1.131 1.169 1.220 1.255 1.301 1.460 1.481 1.422 1.449 1.497 1.514 1.553 1.616 1.641 1.670 1.684 1.707 1.725 1.766 1.791 

AB 353 388 384 388 400 418 443 462 474 484 516 542 559 574 596 606 627 632 655 658 664 

AD 13 16 19 17 19 31 42 42 40 44 47 52 55 59 59 65 71 72 68 68 72 

ABC 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

ABD 114 147 204 235 263 287 320 348 372 394 416 445 474 499 520 530 546 565 577 582 581 

ADG 40 39 41 44 43 44 46 43 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 

ABDG 82 84 89 97 101 106 105 115 120 123 126 131 135 133 133 137 138 139 138 138 140 

ABCD 9 9 9 6 7 7 8 8 8 10 12 13 14 16 19 25 25 25 24 25 27 

ABCDE 6 5 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 13 13 13 

ABCDG 2 3 5 6 6 7 10 11 11 14 15 17 19 22 21 20 17 16 18 18 18 

ABCDEG 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 10 11 11 11 11 

ABCDEG

H 

8 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

ABCDEG

HI 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-K 7 7 7 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

SWL 

UIAA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.326 1.357 1.397 1.422 1.460 1.469 1.478 

WWL 

UIAA 

230 266 331 372 405 437 474 513 534 572 601 638 675 704 728 749 767 787 802 808 811 

MSTL 

UIAA 

0 0 0 0 0 0 0 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PA ? ? 203 260 280 286 152 166 171 184 153 150 144 121 118 117 103 105 85 91 66 

PB ? ? 130 95 133 181 107 93 74 119 61 52 42 80 85 100 85 77 45 27 41 

PC ? ? 14 14 26 25 13 12 11 7 4 12 13 11 11 6 5 14 10 8 5 

PD ? ? 151 145 128 145 87 77 69 79 43 45 49 55 72 68 46 38 17 30 20 

PE ? ? 7 6 7 7 9 10 10 8 1 1 2 9 9 7 3 3 8 8 6 

PG ? ? 28 32 30 33 23 19 11 18 14 14 7 2 9 5 2 1 5 4 1 

PH ? ? ? 0 1 1 9 10 9 10 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

PI ? ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

D&B KRAJ 54 61 67 76 76 87 96 100 106 109 115 115 113 118 121 143 149 150 154 154 156 

GORENJSK 244 257 286 309 320 330 334 349 347 416 414 421 410 427 441 451 460 472 486 505 503 

KAM-BISTR 106 115 116 129 140 140 139 142 139 151 154 154 154 159 160 167 169 173 175 176 177 

KOROŠKA 142 150 150 155 167 168 165 169 165 181 182 184 178 181 186 188 187 191 188 190 191 

LJUBLJAN 299 309 339 361 378 395 385 391 384 443 458 464 459 475 478 448 453 466 467 480 479 

NOTRANJ 25 27 27 36 39 44 55 57 61 80 73 88 73 77 78 83 85 85 86 86 89 

PODRAVJE 326 333 348 372 375 407 392 401 394 462 475 496 490 496 508 515 523 529 533 536 540 

POMURJE 64 65 66 67 68 76 76 75 75 86 96 93 90 93 97 98 101 102 105 106 105 

POSOČJE 105 118 118 124 128 133 141 145 145 168 185 186 182 185 190 190 193 195 200 205 207 

PRIMORSK 101 114 119 128 128 131 135 139 140 156 151 154 154 157 164 167 167 172 172 177 179 

SAVINJSKI 256 270 294 330 335 352 371 400 408 475 484 508 494 523 538 566 574 582 580 589 593 

ZASAVJE 194 196 197 217 226 229 231 241 238 258 258 267 268 265 264 268 274 278 282 285 286 

NERAZPOR ? ? ? ? ? 27 99 100 97 120 120 121 111 115 139 122 122 123 119 118 118 

 
18-25 let 35

7 

294 259 256 255 233 220 199 163 165 205 197 153 147 139 109 119 115 98 88 71 

26-30 let 25

6 

310 350 376 370 360 348 327 276 273 310 297 237 225 210 205 162 157 143 146 123 

31-40 let 45

2 

463 491 535 559 599 666 719 764 777 828 840 837 833 831 795 770 726 675 647 602 

41-50 let 47

2 

505 528 559 589 613 607 616 605 669 734 732 710 751 767 800 840 876 925 931 936 

Nad 50 let 40

9 

451 508 578 632 714 778 848 885 993 1088 1184 1239 1315 1416 1497 1568 1644 1706 1795 1891 

Ni podatkov ? 38 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VSI 1.038 1.062 1.143 1.190 1.191 1.248 1.286 1.286 1.391 1.429 1.433 1.449 1.463 1.526 1.512 1.511 1.476 1.495 1.423 1.445 1.405 

A 586 589 599 619 604 624 608 587 597 580 572 553 554 579 553 552 521 523 489 499 502 

AB 247 251 246 236 235 240 254 262 254 258 279 287 283 296 314 319 320 311 315 307 308 

AD 11 12 16 13 14 24 34 32 29 33 29 33 32 33 35 39 43 43 33 35 37 

ABC 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

ABD 103 127 185 216 241 258 284 299 313 325 349 366 378 404 416 405 414 425 419 413 409 

ADG 12 9 14 14 11 14 13 9 8 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 2 2 

ABDG 51 45 49 60 60 60 58 64 63 65 63 65 71 71 67 69 65 72 70 68 62 

ABCD 9 8 7 5 6 6 7 6 7 9 11 11 12 14 16 21 20 21 18 20 21 

ABCDG 1 1 3 3 2 2 6 7 7 10 10 12 14 17 16 14 11 10 11 9 7 

ABCDE 6 5 5 6 4 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 6 6 7 

ABCDEG 1 1 1 1 1 1 3 4 3 4 4 4 4 5 6 7 9 11 10 10 9 

ABCDEGH 4 8 8 7 8 8 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 

ABCDEGHI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A-K 7 7 7 8 4 4 8 6 8 6 6 6 5 8 5 5 5 3 3 3 3 

SWL UIAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 848 855 862 859 843 832 

WWL UIAA 0 0 0 0 326 360 375 404 401 427 450 471 492 521 533 529 534 550 543 535 523 

MSTL UIAA 0 0 0 0 0 0 14 13 13 11 11 11 10 13 10 10 11 8 9 9 8 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

18-25 let 160 159 174 166 164 147 156 139 145 144 135 136 100 107 104 79 92 82 62 66 49 

26-30 let 134 133 178 185 172 175 173 159 169 155 153 145 133 133 116 110 81 84 75 86 70 

31-40 let 231 213 243 257 266 271 280 272 310 324 3055 298 279 273 280 295 286 289 261 246 244 

41-50 let 298 292 319 337 351 367 351 355 364 402 402 382 353 355 338 324 302 300 298 311 294 

Nad 50 let 248 253 295 321 355 396 426 446 483 529 533 586 598 658 674 703 715 740 727 736 748 

PA ? ? ? ? 71 76 108 100 95 125 96 99 96 86 71 66 51 63 40 66 32 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

D&B KRAJ. ? ? 57 51 57 65 67 65 68 71 75 79 73 75 85 95 99 91 93 95 95 

GORENJ. ? ? 163 170 173 164 170 168 182 173 155 156 151 162 166 161 156 164 159 168 154 

KAM-BIS. ? ? 69 67 75 69 73 68 72 67 70 66 70 71 70 78 78 76 68 68 63 

KOROŠKA ? 90 98 108 97 101 98 101 104 94 96 85 93 98 90 90 91 95 86 89 86 

LJUBLJ. ? ? 157 154 163 178 180 161 172 191 195 192 179 178 176 157 154 161 148 163 150 

NOTRANJ. ? ? 19 22 22 23 32 34 39 55 49 64 50 54 56 57 59 50 51 52 50 

PODRAVJE ? ? 177 193 201 239 230 237 249 263 264 260 265 263 253 248 238 235 227 214 211 

POMURJE ? 54 50 55 55 47 49 50 55 63 59 53 53 56 56 54 57 52 51 50 43 

POSOČJE ? 63 65 72 78 77 79 86 89 94 95 90 90 91 89 84 85 81 86 80 83 

PRIMOR. ? ? 74 79 70 68 71 73 79 74 60 58 56 53 60 61 53 61 57 60 63 

SAVINJSKI ? ? 196 213 206 222 235 238 267 308 311 319 287 334 317 334 313 332 308 309 304 

ZASAVJE ? ? 89 102 106 98 103 101 106 104 98 103 104 96 86 92 93 97 89 97 102 

NERAZPOR ? ? ? ? ? ? 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

POJASNILA 

1) V register je bilo vpisanih še 173, ki pa po letu 1991 (po kategorizaciji) niso bili aktivni oz. so kasneje opravili tečaj A, ne pa tudi 

pripravništva. Kot »kategorizirani« vodniki se štejejo tudi pripravniki za A kategorijo, ki jim še ni poteklo pripravništvo. 
2) UIAA kategorije: prvotno je bila samo ena – mountain walking leader. Priznana je bila vsakemu VPZS, ki je imel ABD kategorijo. 

Ko je UIAA uvedla še kategorijo winter walking leader (WWL) in summer walking leader (SWL), je prišlo do delitve. Tako ima vsak 

vodnik, ki ima ABD kategorijo tudi UIAA kategorijo WWL, vsak, ki ima najmanj B kategorijo, pa tudi SWL. Turno-smučarsko 

kategorijo ski mountaineering leader (SML) ima lahko vsak, ki ima kategorijo H (zahtevni turni smuki). Pri tem je potrebno vedeti 

tudi to, da so naše zahteve po usposobljenosti vodenja v posameznih kategorijah precej večje od zahtev UIAA. 
3)  V tabeli »starostna struktura« so upoštevani tudi pripravniki za A kategorijo, vendar niso posebej »specificirani«. 
4) Med registrirane VPZS so vpisani tudi registrirani pripravniki za A kategorijo 

? = ni podatka 

Med registriranimi je letos pri MDO-jih 1 nerazporejen, ker se društvo ne želi opredeliti za MDO. 

 
Franc Gričar, načelnik VK PZS 
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POROČILO ODBORA ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO ZA LETO 2019 
 
 
Odbor za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije v 
sestavi upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju 
usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je 
zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih 
načel usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov 
varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih 
zadev na področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh programov usposabljanja 
znotraj Planinske zveze Slovenije. 
 

 
Delovanje OUP v 2019. 
Odbor se je v letu 2019 sestal štirikrat. Velik poudarek pri delovanju komisije je bil namenjen delovanju na področju 
preventive. Prav tako smo sodelovali pri pripravi in izvedbi petnajstega posveta Gore in varnost, ki je bil izveden 
skupaj z GRZS in v letošnjem letu dobro obiskan. Na področju preventive smo aktivno sodelovali tudi z pisnimi mediji 
(priprava člankov s področja preventive), ter s posameznimi TV in radijskimi postajami, kjer smo sodelovali v njihovih 
oddajah.  
 
Člani komisije so aktivno sodelovali tudi na mednarodnem področju v UIAA, CAA in IKAR.  
 
Veliko časa v letu 2019 je bilo posvečeno novemu zakonu o športu in spremljanju področja, ter smernicam za 
pripravo programov usposabljanja. Z intenzivnimi usklajevanji smo programe usposabljanja v letu 2019 uspešno 
vložili in v marcu 2019 imeli tudi potrjene za športni panogi planinstvo-alpinizem in planinstvo-športno plezanje. 
 
Seje OUP  
 
OUP je imela v 2019 štiri redne seje, na katerih smo obravnavali redne naloge s področja usposabljanja in preventive. 

Vse ostale naloge smo reševali preko modernih poti obveščanja (e-pošta, skype …). 

 

Organ Načelnik(ca) člani Seje 

OUP v letu 2019 Uroš Kuzman, PD 
Velenje 

Nejc Pozvek (Posavski 
alpinistični klub), 
Matevž Bizjak (PD Rašica), 
Sandi Kelnerič (PD Onger 
Trzin), Matjaž Šerkezi 
(strokovni sodelavec PZS), 
Tadej Debevec (FŠ) 

 
 

 

Kratek opis usposabljanj 

 

Kot je že uvodoma zapisano je OUP: 

»Odbor za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije v 
sestavi upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju 
usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je 
zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel 
usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov varnosti v 
gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih zadev na 
področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh programov usposabljanja znotraj 
Planinske zveze Slovenije.« 
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Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2019)  
 
OUP ne razpolaga s svojimi strokovnimi kadri ampak skrbi za enotno doktrino in usklajenost med posameznimi 
programi usposabljanj. Pri tem sodeluje z vsemi strokovnimi kadri Planinske zveze Slovenije in jih v dejavnost 
vključuje po potrebi, stopnji usposobljenosti  in smeri usposobljenosti. 
 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
 
OUP v letu 2019 ni izvedel tečaja za inštruktorje planinske vzgoje. 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Preventivna akcija z 
Gorsko enoto 
policije 

Triglav in 
Grintovec 

Franc Gričar in 
Aleksander Kelnerič – 
oba IPV 

Sodelovanje z Gorsko enoto policije v smislu prave 
usmeritve policistov pri osveščanju obiskovalcev 
gora o varnejši hoji v gore. 

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

Naziv projekta Namen Stanje 

Zloženke 

S tematskimi zloženkami iz področja varnosti, želimo 
obiskovalce gora preventivno seznanjati s potencialnimi 
nevarnostmi in kako se pripraviti na aktivnosti v gorah 
brez zapletov. 

Cilj da v letu 2019 izdamo vsaj 
dveh zloženki je bil realiziran.  

 
Člani OUP so aktivno sodelovali pri pripravi priporočil CAA in ostalih dokumentih, ki se dotikajo področja usposabljanj 
in zakonodaje v športu. Velik poudarek in številna usklajevanja so potekala v smeri iskanja rešitev za prilagoditev 
usposabljanj v okviru PZS v skladu z novim zakonom o športu. 
 
Podeljena priznanja 
 
OUP ne podeljuje priznanj in prav tako nima svojih priznanj.  
 
Obrazložitev razlik med planom 2019 in poročilom za 2019 

 

Bistvenega odstopanja med planom in realizacijo za leto 2019 ni. OUP je uspešno realiziral vse zastavljene naloge.  

 

Zaključek 

 

OUP bo še v prihodnje kreiral in vodil aktivnosti na področju priprave smernic za usposabljanja, preventivne 

dejavnosti, sodelovanja z GRZS in ZGVS. Nadaljevali bomo aktivnosti na medijskem področju, z objavo strokovnih in 

poljudnih člankov na različne teme iz naslednjih področij: opreme, varnosti, uporaba različnih pripomočkov, novosti. 

Glede tega bodo skrbeli vsi člani OUP in strokovni sodelavec OUP, vsak s svojega področja.  

V letu 2020 bo OUP nadaljeval s projekti za skupno usposabljanje inštruktorjev, s seminarjem za inštruktorje, ki so bili 

izvedeni že v prejšnji letih, ter z izdajo zloženk s področja varnosti in preventive.  

 

 
Uroš Kuzman, vodja OUP PZS 
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POROČILO ODBORA ZA ZALOŽNIŠTVO IN INFORMIRANJE ZA LETO 2019 
 

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. Odbor je za svoje delo 
odgovoren predsedniku PZS in UO PZS.  
 
V delovno področje Odbora za založništvo in informiranje spada: 

• Planinska založba: izdaja planinske karte, planinske vodnike, strokovno literaturo, plezalne vodnike, 
leposlovje ter druge edicije, ki so namenjene planinskim društvom in klubom ter obiskovalcem gora, … 

• Planinski vestnik: ustanovljen leta 1895, je kulturno, strokovno in poljudnoznanstveno glasilo PZS. 

• Obvestila PZS: uradno glasilo PZS ter E-novice. 

• Spletišče PZS  

• Planinski geografsko informacijski sistem (PlanGIS) 

• Informiranje: koordinacija aktivnosti med organi PZS na področju splošnega informiranja planinske javnosti 
(različne vrste promocijskega gradiva) 

• Marketing: koordinacija aktivnosti na področju marketinga edicij s področja delovanja odbora 
 

organ vodja in namestnik člani seje 

Odbor za 
založništvo in 
informiranje 
PZS 
 

Bojan Rotovnik  
(PD Šoštanj) 

Žarko Rovšček (PD Tolmin), Slavica Tovšak (PD 
Jakob Aljaž), Dušan Petrovič (PD Domžale), Jožef 
Bobovnik (PD Fram) 

1. dopisna (9.1.),  3. 
seja (28.2.), 4. seja 
(11.4.), 5. seja 
(24.10.) 

 
 
 
 

uredniki po 
področjih  

Vladimir Habjan (urednik Planinske založbe in 
odgovorni urednik Planinskega vestnika), 
Andrej Stritar (urednik kartografije PZS),  
Matej Ogorevc (urednik spletne strani) 

 

 Delovna skupina za 
pripravo zasnove 
PlanGIS 

Andrej Stritar (vodja), Dušan Petrovič, Jaka Kotnik, 
Matic Klanjšček in Matjaž Šerkezi  

 

 Založniški 
pododbor 

Vladimir Habjan (glavni urednik), Andrej Mašera in 
Irena Mušič Habjan (planinski vodniki), Marta 
Krejan Čokl (plezalni vodniki in leposlovje), Anka 
Rudolf (mladinska literatura) in Emil Pevec 
(tehnične zadeve in mladinska literatura) 

do 24.10.2019 

 Založniški 
pododbor 

Vladimir Habjan (glavni urednik), Irena Mušič 
Habjan (vodniki), Anka Rudolf (mladinska 
literatura), Miran Hladnik (leposlovje), Emil Pevec 
(tehnične zadeve in mladinska literatura) 

od 24.10.2019 

 
OZI izvaja aktivnosti na podlagi potrjenega vsebinskega in finančnega programa dela PZS, na področju medijev pa 
tudi na podlagi Smernic PZS na področju planinskih medijev in odnosov z javnostmi, ki ji je UO PZS potrdil 
23.10.2014. Planinski vestnik deluje tudi na podlagi Programske zasnove Planinskega vestnika 2019–2022, ki je bila 
sprejeta, ki je bila sprejeta na 3. seji OZI, 28. februarja 2019. Programsko zasnovo PV 2019-2022 je obravnavalo 
Predsedstvo PZS in podalo predhodno soglasje. 
 
Izvedeni projekti: 

Naziv projekta Avtor/urednik Izid 

NOVOSTI:   

Planinske karte:    

Bohinj 1 : 25 000   7. 5. 2019 

Notranjska s Snežnikom 1 : 50 000   7. 5. 2019 
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Lisca in Sevnica z okolico 1 : 30 000   10. 6. 2019 

Jezersko 1 : 25 000  23. 12. 2019 

Vodniki in ostala literatura:    

V zasnežene gore Gorazd Gorišek 15. 2. 2019 

Tista lepa leta Rado Kočevar, Mojca Volkar Trobevšek 15. 2. 2019 

Pravljica o gamsku Viliju in gorskih rožicah Stanka Klakočer 11. 4. 2019 

Dolomiti po dolgem in počez Andrej Mašera 11. 7. 2019 

Vodnik SPP ang. (Slovenian Mountain Trail) Gorazd Gorišek, Mojca Stritar Kučuk, 
Andraž Poljanec, prevod Gorazd 
Pipenbaher 

6. 8. 2019 

Vprašaj goro Joža Mihelič 6. 8. 2019 

Vodnik Julijske Alpe: osrednji del Roman Tratar 7. 10. 2019 

Plezalna tehnika Marjan Keršič - Belač 9. 10. 2019 

PONATISI:    

Pravljičarija pod Triglavom Kristina Menih 17. 4. 2019 

Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  19. 4. 2019 

Tista lepa leta Rado Kočevar, Mojca Volkar Trobevšek 23. 4. 2019 

Vpisna za vrhove  13. 6. 2019 

Vodnik SPP, 1. del (od Maribora do Mojstrane) Gorazd Gorišek 13. 6. 2019 

Vodnik SPP, 2. del (od Mojstrane do Petrovega 
Brda) 

Mojca Stritar Kučuk 13. 6. 2019 

Vodnik SPP, 3. del (od Petrovega Brda do 
morja) 

Andraž Poljanec 13. 6. 2019 

Dnevnik s Slovenske planinske poti (z 
dopolnitvami) 

 26. 6. 2019 

Planinski dnevnik  2. 7. 2019 

Spomin s planin, igra  1. 11. 2019 

Planinski zabavnik 1 Urška Stritar, Karmen Usar, Natalija 
Marovt, Mojca Stritar Kučuk 

13. 11. 2019 

Vprašaj goro Joža Mihelič 16. 12. 2019 

OSTALO:   

V Cankarjevem domu v Ljubljani je potekal 35. 
slovenski knjižni sejem, kjer je bila tudi stojnica 
PZS z izdelki Planinske založbe po posebnih 
sejemskih cenah in Planinskim vestnikom. 

 26.11. - 1.12. 2019 

Stojnica Planinske založbe je bila še na 
naslednjih prireditvah: 

• Alpe – Adria, Gospodarsko razstavišče 

• Festival gorniškega filma 

• Skupščina PZS, Maribor 

• Slovenski dnevi knjige, ploščad pred 
Moderno galerijo 

• Dan slovenskih planinskih doživetij, 
Lisca 

• Tekma sv. pokala v Šp. plezanju, Kranj 

  
 

30. 1. - 2. 2. 2019 
23.2.2019 

13. 4. 2019 
15. 5. - 18. 5. 2019 

 
15. 6. 2019 

29. 2019 

Obvestila PZS in E-novice 
V letu 2019 sta izšli dve številki Obvestil PZS. Prva (letnik 45, številka 1) je bila posvečena Skupščini PZS (sklic, 
gradiva), druga številka (letnik 45, številka 2) pa je bila posvečena rednim zadevam (zapisniki Zborov komisij PZS, 
pravilniki ter podobna tehnična besedila). Na dan 8. januar 2020 je bilo na seznamu prejemnikov elektronskih 
Obvestil PZS 45, seznam prejemnikov tiskanih Obvestil pa je sestavljen iz 317 prejemnikov, naročenih na 361 
izvodov. 
V letu 2019 je izšlo 48 številk elektronskih novic. Redno, vsak četrtek, so bile poslane na cca. 19.000  elektronskih 
naslovov (podatek za zadnjo izdajo), tekom leta pa se je njihovo število spreminjalo (prijave, odjave, stalno 

https://www.pzs.si/dokument.php?pid=147
https://www.pzs.si/dokument.php?pid=148
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zavrnjeni naslovi ...). Analize kažejo, da E-novice prebere približno 20 % prejemnikov. Ločeno je bilo na spletne 
naslove društev poslanih tudi 15 številk društvenih E-novic, ki so vsebovale vsebine pomembne predvsem za 
delovanje planinskih društev (razpisi, javne obravnave, novosti na PZS, ...). 

Celostna grafična podoba (CGP) edicij  
Planinska založba je pred nekaj leti začela izdajati vodnike po novi in enotni celostni podobi (CGP). Tako je leta 
2015 izšel prvi enciklopedični vodnik (v modri barvi) Julijske Alpe: Skupini Mangarta in Jalovca, v nadaljevanju pa 
še dva druga. Prav tako je leta 2016 izšel vodnik Razširjena slovenska planinska pot, ki je bil prvi izbirni vodnik po 
novem CGP (v rdeči barvi), v nadaljevanju pa je v tej obliki izšlo še nekaj drugih vodnikov. Kot je znano, Planinska 
založba izdaja različne vrste literature, poleg vodnikov (enciklopedični, izbirni in plezalni) še strokovno literaturo 
in leposlovje (vključno z mladinsko literaturo).  
Konec leta 2018 smo s pomočjo oblikovalke Mojca Dariš postavili nov CGP za mladinsko literaturo (Pravljičarija 
pod Triglavom), v začetku leta 2019 pa nov CGP za leposlovje (Tista lepa leta, spomini Rada Kočevarja). V 
prihodnje nas čaka še nov CGP za plezalne vodnike in strokovno literaturo.  
Od leta 2018 dalje tiskamo na drugi vrsti papirja. Prešli smo iz brezlesnega, ki je dražji in slabši za fotografije, na 
premazni, ki je cenejši in boljši za fotografije. 

Analiza obstoječega stanja in smernice za nadaljnji razvoj spletišča PZS  
V prvi polovici leta je bila sprejeta odločitev za izdelavo nove spletne trgovine. Povpraševanje je bilo poslano 
šestim podjetjem, specializiranim za izdelavo spletnih trgovin – izbrano je bilo podjetje 8000plus d.o.o.. Grafiko 
je pripravila Andreja Aljančič Povirk, dodatno se je fotografiralo tudi tekstilne izdelke (aktualne fotografije niso 
bile primerne zaradi slabe kvalitete). Delo na spletni strani se je začelo konec septembra in bi naj bilo 
predvidoma zaključeno januarja 2020. Sprva načrtovani trije meseci so se razpotegnili zaradi daljšega 
pridobivanja določenih tehničnih dovoljenj in povezav. 
Druga faza spletne trgovine zajema izdelava nove aplikacije za spletno včlanitev. Glede prenove spletnega mesta 
www.pzs.si, v letu 2019 ni bilo izvedenih nobenih večjih aktivnosti. 

Planinski geografski informacijski sistem  
V letu 2018 je bil pripravljen izvedbeni projekt in objavljen razpis za izdelavo programske opreme za vzdrževanje 
geografsko orientiranih vsebin, ki jih vzdržuje PZS (PlanGIS). Med tovrstne vsebine spadajo predvsem podatki 
katastra poti PZS, ki ga sedaj vzdržujemo na portalu Geopedija. Ker sodelovanje z Geopedijo ni dolgoročno 
zagotovljeno, prav tako pa tudi ni možnosti razvoja novih aplikacij, smo se lotili iskanja novega ponudnika 
tovrstnih storitev. 
Spomladi 2019 je bilo kot izvajalec izbrano podjetje LUZ. V drugi polovici leta je potekala predelava njihove 
programske podpore in prenos podatkov. Delo se nadaljuje v začetku 2020 in bo končano v prvem četrtletju. 
Izpeljan je bil tudi razpis za izdelavo prijaznega spletnega prikaza planinskih poti širši javnosti. Tudi za njegovo 
izvedbo je bilo izbrano podjetje LUZ. Izvedba naj bi bila zaključena v prvi polovici leta 2020. Predhodni pogoj je 
zaključek prve faze izdelave PlanGIS. 

Fundacija za šport  
V letu 2019 sta bili s strani Fundacije za šport sofinancirani ediciji: Dolomiti po dolgem in počez in Vodnik Julijske 
Alpe: osrednji del. 

Planinski vestnik 
Poročilo Planinskega vestnika za leto 2019 je sestavni del poročila OZI-ja. 

 
          

Bojan Rotovnik, vodja OZI PZS 
 
 
 
 

http://www.pzs.si/
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POROČILO RAZISKOVALNE SKUPINE PZS ZA LETO 2019 
 
Raziskovalna skupina PZS je začetek leta 2019 pričakala v sestavi Peter Mikša, Herman Berčič, Tadej Debevc, Irena 

Mrak, Nejc Pozvek in Matija Zorn. 

Smernice za delo so bile usmerjene predvsem na področje vzpodbujanja študentov in drugih raziskovalcev k pripravi 

diplomskih ali magistrskih del ter doktorskih disertacij, vsebinsko povezanih z gorništvom, alpinizmom in širšo 

dejavnostjo PZS.. V ta namen je bilo na spletni strani PZS in drugih spletnih straneh, kjer so objavljeni dogodki PZS, 

objavljen Razpis za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo. Prijavljene teme s planinsko tematiko so bile 

nato predstavljene na skupnih, razširjenih sestankih. Člani skupine so evidentirali tudi druge tovrstne naloge, ki niso 

bile prijavljene na razpis, so pa posegale na obravnavano področje.  

V tem kontekstu smo na koncu leta 2019 za nagrado predlagali študenta Timoteja Rajgla in njegovo nalogo. 

»Timotej Rajgelj - Športno plezanje za otroke in igre na plezalni steni – Magistrsko delo« 

Magistrsko delo Timoteja Rajglja z naslovom »Športno plezanje za otroke in igre na plezalni steni« je prva 

monografija na področju športnega plezanja, ki celostno obravnava različne učne oblike in elementarne igre 

uporabne pri izvajanju  športno-plezalnih vsebin na nizki ali visoki plezalni steni. Predstavljene vsebine lahko 

uporabljamo za poučevanje v vzgojno-izobraževalnem procesu ter v procesu treniranja kot sredstvo podajanja 

osnovnih informacij ali priprave mlajših selekcij na tekmovanja. V enem dokumentu so zbrane elementarne in 

plezalne igre, ki jih bodo športni pedagogi ter vaditelji in trenerji športnega plezanja lahko uporabili pri kakovostnem 

načrtovanju in izvajanju vadbe. Vsebine, navedene v prvem delu, kjer so opisane zgodovina, oblike in tekmovalne 

discipline športnega plezanja, tehnika športnega plezanja, naravne oblike gibanja, učne oblike in gibalne sposobnosti, 

bodo izvajalcem vadbenega procesa športnega plezanja prav tako v pomoč pri celostnem razumevanju športnega 

plezanja kot tudi pri načrtovanju in pripravi vadbe. 

Peter Mikša, Vodja RS PZS 
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POROČILO ODBORA ZA ČLANSTVO PZS V LETU 2019 
 
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. Odbor za članstvo PZS je sodeloval pri pripravi 
sprememb članarine in zavarovanja PZS za naslednje obdobje.  
 
Pododbor za priznanja in Odbor za članstvo sta pripravila razpis in obravnavala predloge za najvišja priznanja PZS v 
letu 2019. Podelitev je potekala 7. decembra v Laškem. 
 
Sestava in dejavnost Odbora za članstvo v letu 2019 

Organ vodja in namestnik člani seje 

Odbor za članstvo 
 

Tone Jesenko (PD 
Brežice) 

Aldo Zubin (OPD Koper),  
Irena Pečavar Čarman (PD 
Integral Ljubljana), Bojan 
Brezovar (PD Polet 
Šentrupert), Damjana 
Čadež (PD Cerkno), Matej 
Kortnik ( PD Šoštanj) 

3. seja (23.5.) 
4. seja (24.10.) 

Pododbor za 
priznanja  
 

Irena Pečavar Čarman 
(PD Integral Ljubljana) 

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

2. seja (16. 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 ter pričakovanja. 
 

Tone Jesenko, vodja Odbora za članstvo PZS 
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POROČILO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE PZS ZA LETO 2019 
 
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. Člani odbora za pravne zadeve so 
na podlagi sklepa UO PZS sodelovali v Delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta PZS, ki se bodo 
obravnavale na Skupščini PZS 2020. 
 
Sestava: 

Organ vodja in namestnik člani seje 

(Sestava v mandatu 
2018 – 2022) 

Borut Vukovič (PD 
Pohodnik Novo 
mesto),  

Darko Bukovinski (PD Brežice), Mihael Kersnik (PD 
Dovje-Mojstrana), Zdenka Pešec (PD Laško), Jože 
Melanšek (PD Velenje), 

1.seja 
(10.1.) 

 
Aktivnosti v letu 2019 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 PLANINSTVO ZA INVALIDE/OPP ZA LETO 2019 

 
Odbor Planinstvo za invalide/OPP (Pin/OPP) je v svojem četrtem letu delovanja delal s polno paro, kar Vam bomo v 
nadaljevanju predstavili. Nihče ni verjel, da bo odbor naredil to kar je, da bo poznan doma in čez mejo, seveda, da bo 
kmalu prešel okvirje PZS in je sedaj sinonim dobrega, strokovnega, pozitivnega dela PZS in v ponos vsem njenim 
članom, kakor tudi širši javnosti. Lahko se pohvalimo, da smo postorili veliko dobrega, revolucionarnega, strokovnega 
in predvsem naprednega, za večino pa nekaj čisto razumevajočega, vsakdanjega, potrebnega …   Planinstvo, kot 
način življenja je odboru zlezel pod kožo.  
 
Odbor Pin/OPP sestavljajo: Maja BOBNAR, Jana ČANDER, Marjeta ČIČ, Tjaša FILIPČIČ , Franc GRIČAR, Irena 
LAMOVEC, Jurček NOWAKK, Igor OPREŠNIK, Tanja PRINCES, Suzana PUSTIVŠEK, Lidija SLATNER, Magdalena STRMŠEK 
BUH, Ana SUHADOLNIK, Boro ŠTRUMBELJ; odbor je deljen v strokovni in izvedbeni del, prehajanje glede na potrebe 
je nemoteno. 
Strokovni sodelavec odbora je Damjan OMERZU. 
 
Namen  
Ustvariti vzpodbudno okolje za invalide/OPP in osebe na invalidskih vozičkih z inkluzijsko komponento, da bodo 
okusili planinstvo kot način življenja. 
 
Cilj 
Omogočiti invalidom/OPP spoznavanje in doživljanje gora z izvajanjem inkluzijskih pohodov, s sodelovanjem ter 
razvojem kadrov in zabeleženjem planinskih poti za invalide/OPP in invalide na vozičkih (aplikacija). Bogatiti 
blagovno znamko in planinec!!!  Integracija v Planinsko zvezo Slovenije. Sodelovanje z organizacijami, skupinami in 
posamezniki. Partnerstva za doseganje ciljev je 17 cilj trajnostnega razvoja, ki mu sledimo.  
 
Medijsko smo bili dobro podprti, lokalna skupnost nas počasi sprejema, na kar smo ponosni in se tega veselimo.  
Krovna organizacija nam je v letu 2019 namenila 1.000,00 EUR. Kar se nam zdi mnogo, mnogo premalo za naše delo, 
ki ga opravljamo, za promocijo PZS, za ugled v družbi na sploh, za odgovorno delo! Želimo si, da bi nas matična zveza 
bolj podpirala in nam večkrat prišla naproti, predvsem pa nas podpirala in ne zavlačevala pri stvareh, ki so pozitivne 
za vse, ter krepijo razpoznavnost PZS med člani in širšo javnostjo. Prepoznati/izkoristiti priložnost/možnost. Zavedati 
bi se morali, da skupaj smo močnejši, prepoznavnejši, učinkovitejši … 

 
 Imeli smo 3 srečanja odbora Pin/OPP, vsakega na drugem koncu, istočasno tudi spoznavamo planinske koče, 

poti do njih, da jih lahko uporabimo za naše inkluzijske pohode, predloge za spletno aplikacijo … 
S člani smo sodelovali na posameznih aktivnostih tudi izven srečanj. Prihajali so tudi na inkluzijske pohode. 
Strokovno sodelovanje na raznih nivojih, strokovno izobraževanje/usposabljanje, sledenje strokovnosti, sodelovanje 
s PZS in ostalimi organizacijami, evalviranje odbora in delovnih skupin … 
 

 PROSTOVOLJNE URE  odbora v katere pa niso vračunane tudi ure spremljevalcev. So samo prostovoljne ure 
članov odbora in delovnih skupin brez Gluhi strežejo v planinskih kočah (GSPK), ker smo jih vodili posamezno in so 
vidne v nadaljevanju. 
 

225:30:00 927:335:00 4084:40:00 5237:45:00 

priprava prihod/odhod aktivnost Skupaj 

 
Kakor je vidno iz razpredelnice smo zelo veliko na poti, a smo še veliko več, pa ni vpisano, kakor tudi marsikatera ura 
ni vpisana. Kar pa se tiče potnih stroškov pa sva sigurna, da jih več kot 50% ni povrnjenih. 
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 PREDSTAVITEV DELA V ŠTEVILKAH ZA LETO 2019 

13617 km           skupaj 
pohodniki 

2081     

 43 616 209 45 30 55 300 86 3052 1569 834 720 111 416 717 5045 4743 579 3249 
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• Redno smo se javljali na razpise (FIHO, FŠ, MZ - dober tek  in MZ – humanitarne organizacije, občine kjer sta 
potekali akciji GSPK in SSOV), pošiljali prošnje gospodarstvu 

• … 

• V nadaljevanju pa je opis dela odbora Pin/OPP bolj podrobno in sistematsko: 

 
 INKLUZIJSKI POHODI 

Izpeljali smo 7 inkluzijskih pohodov in vsi so bili številčno obiskani polno zasedeni.  
Sava Re (korporativno prostovoljstvo) 23 prostovoljcev kljub slabemu vremenu se nas je zbralo 
110 od tega tudi eden na invalidskem vozičku in na Planini nad Vrhniko je bilo enkratno vzdušje 
… 
 

 VSESOVENSKI INKLUZIJSKI POHOD 
Tretji vseslovenski inkluzijski pohod 4. junija na Gobavico – mengeško kočo. Zbralo se nas je 273 od tega 21 na 
invalidskih vozičkih, 60 spremljevalcev (korporativno prostovoljstvo) pa nam je priskrbelo podjetje P/C mobil d.o.o. 
za kar se jim zahvaljujemo, na koncu pa so pokrili tudi malico in čaj za vse. 
 

 USPOSABLJANJE 
Uspešno smo izpeljali usposabljanje Planinstvo za invalide/OPP 29.-31. marec 2019. 12 udeležencev je uspešno 
zaključilo usposabljanje. Usposabljanje so pohvalili udeleženci usposabljanja, predavatelji in pohodniki ter in planinci. 
Inkluzijski pohod je res pomemben del usposabljanja, kjer se teorija nadaljuje v prakso, kar je dodana vrednost 
usposabljanja. 
Vpisali smo usposabljanje v KATIS katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju - vreden je 1,5 točke. 
Nekaj misli udeležencev usposabljanja: 
- Predavatelji so v predavanja vložili del sebe, tako osebno in odkrito še jih nismo doživeli, verjameva da z razlogom, 
da odprejo okno razumevanja za nas vse. Navdušeni so bili nad prijetnostjo skupine in zelo pozitivno klimo med 
slušatelji. 
- Pohod je bil super, na njem sem izkusila, kako je hoditi z osebo na invalidskem vozičku ter ugotovila, kaj je pri tem 
potrebno paziti. Super je bilo teorijo preizkusiti v praksi. 
 

 SPLETNA APLIKACIJA ZA PLANINSKE POTI ZA INVALIDE/OPP IN OSEBE NA INVALIDSKEM VOZIČKU 
Že drugo leto smo pripravljali »teren« za začetek dela na spletni aplikaciji in v letu 2019 smo prišli v zaključno fazo 
projekta.  

o Spletna aplikacija bo vidna na računalnikih in pametnih telefonih 
o Priprava za 3 do 5 demo poti, ki jih izvedemo v letu 2020 
o Dogovor o ceni 
o Javljanje na razpise in dogovori z gospodarstvom 
o Sodelovanje na PZS za lažjo izvedbo 
o Nakup strojne opreme (računalnika, fotoaparate, GPS, planinsko opremo …) 
o Smerne table, ki bodo usmerjale invalide/OPP in osebe na invalidskih vozičkih. 

 



 

75 
 

 
 AKCIJA: GLUHI STREŽEJO V PLANINSKIH KOČAH - GSPK 

Akcija gluhi strežejo v planinskih kočah je potekala na 15 planinskih kočah od maja do 
septembra.  
Moto akcije je »Bodimo inkluzivni«. 
Spoštujemo individualnost vsakega prostovoljca kakor oskrbnikov, osebja v kočah, 
obiskovalcev, planincev, kolesarjev. 
Poslanstvo akcije je omogočiti polno dostopnost in vključevanje gluhih in naglušnih v 
družbeno okolje in vstop na trg dela. Ozaveščati o njihovih zmožnostih. 
 

11. – 12. maj Koča na Planini nad Vrhniko 

22. –  23. junij Koča na Zelenici 

 
29. –  30. junij 

Planinski dom na Boču 

Planinski dom na Uštah - Žerenku 

Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih 

 
6. – 7. julij 

Planinski dom Tamar 

Frischaufov dom na Okrešlju 

Pogačnikov dom na Kriških podih 

 
3. – 4.  avgust 

Triglavski dom na Kredarici 

Ruška koča na Arehu 

 Valvasorjev dom pod Stolom 

 
7. –  8. september  

Kamniška koča na Kamniškem sedlu 

Planinski dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini 

 Tumova koča na Slavniku 

14. – 15.  september Planinski dom na Mrzlici 

 
Zbrane prostovoljne ure akcije 

314:35:00 1351:55:00 6029:45:00 9206:45:00 

Priprava prihod/odhod aktivnost skupaj 

 
Akcija se dotika veliko področij: pohodništvo, narava, inkluzija, zaposlovanje, slovenski znakovni jezik, prostovoljstvo 
… 
Posamezniki lahko vplivamo na klimo v družbi, na odprtost družbe in pripravljenost sprejemati spremembe. Tudi 
tokrat se je to zgodilo s prostovoljstvom, ki je drugačno. Drugačno je, ker so se prostovoljci s svojim delom postavili 
sami zase. Pogumno so stopili v družbo s komunikacijo, ki postaja prepoznavna, s slovenskim znakovnim jezikom. 
Z raznolikostjo skupin smo pospešili pretok izkušenj, vseživljenjskega učenja in praktičnih spretnosti. Učili smo se 
poslušati in videti drug drugega, razumeti in preseči prepreke, ki so samo v naših glavah, sprejeti, da drugačnost ni 
slabost, ampak priložnost za osebno rast. Še nekaj odzivov sodelujočih. Osebje na kočah: "Nad akcijo sem res 
navdušena. Na začetku sem bila res čustveno ganjena, kako dobro se znajdejo in kako so pripravljeni sodelovati. 
Marsikdo, ki pride sem delat se znajde veliko slabše in predvsem počasneje, res ste se hitro znašli. Gostje so bili 
navdušeni, vsi so sodelovali in mislim, da jim je to dobro popestrilo dan v gorah. S tem ste jim znakovni jezik približali 
na simpatičen način. Nam pa ste popestrili navaden delovni dan. Zdi se mi, da je koča kar zaživela. Tudi mi smo se 
zabavali z učenjem kretenj." 
Obiskovalci: "Podpiram akcijo zelo močno in vključevanje ranljivih skupin. Se mislim redno udeleževati takih 
dogodkov." 
Prostovoljci: "Ekipa mi je bila všeč, dobro smo sodelovali. Cela dva dneva smo odlično speljali. Vsak je vedel, kaj 
narediti ... Zato ni bilo nobenih težav." 
 

 AKCIJA: STOPIVA SKUPAJ, OSVOJIMO VRH - SSOV 
Akcijo SSOV smo izpeljali 22. in 23. junija. 22. junija smo se povzpeli na 
Zelenico in Boč, 23. junija pa na Čaven in Gospodično. Vse skupaj je 
bilo preko 200 pohodnikov, kar je tudi same slepe presenetilo. 
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Stopiva skupaj predstavlja planinca in spremljevalca ali belo palico. Osvojimo vrh pa postavlja v ospredje 
sodelovanje, inkluzijo in skupino, ki skupaj osvaja vrh. 
Udeleženci so zapisali ”Dobro organizirana akcija. Lep namen. Lepo ste se potrudili.” “Zelo dobro organizirano. Pot 
prijetna. Urejena koča in okolica.” ”Pohvalna akcija. Prav je, da se izniči razlika med oviranimi osebami in ostalimi. Vsi 
bodimo enaki na planinskih poteh in kočah še posebno.” 
 

 
 GIBALNO OVIRANI OSVAJAMO VRHOVE – GOOV 

Akcija GOOV 2020 se je zaradi zahtevnosti začela organizirati že julija 2019 s prvim srečanjem. 
Delovno skupino sestavljajo dva člana Pin/OPP, trije člani zveze paraplegikov in trije člani zveze 
Sonček. Dorekli smo datum, ki je sobota 5. september v Tamarju in na Boču, nedelja 6. 
september na Čavnu in Lavričevi koči na Gradišču in četrtek 10. september na Lavričevi koči na 
Gradišču. 

 
 

 SLEPI/SLABOVIDNI PO SPP 
Ob koncu leta smo začeli z organizacijo triletne akcije slepi/slabovidni po slovenski 
planinski poti SS  SPP 2020 - 2022. Na srečanju smo si razdelili naloge, ki smo jih do 
konca leta tudi izvedli in se že veselimo začetka SPP 8. februarja 2020, kjer bomo začeli 
s potjo na Pohorju in si vtisnili prvi žig na mariborski koči.  
 

 MEDIJI, SOCIALNI MEDIJI 

• Sodelovanje z mediji je zadovoljujoče, smo prisotni v raznih nacionalnih in lokalnih medijih (TV, Radio, tiskani 
mediji, elektronski mediji) 

• Odbor Pin/OPP ima spletno stran www.pin-opp.pzs.si na katero smo objavili 51 prispevkov, ki so jih 
povzemale tudi druge organizacije 
in socialne medije: facebook, twitter in instragram in redno objavljamo na njih. 

• GSPK ima facebook, twitter in instragram 

• SSOV ima facebook in twitter  

• Statistika spletne strani je možna vpogleda na: https://www.pzs.si/admin/awstat.php?config=pin-
opp.pzs.si&ssl=1 
 

 SODELOVANJA 
Ves čas sodelujemo z večino invalidskih zvez, ACS-om, ZŠIS, Slovensko filantropijo, CNVOS-om, Consulto … 
Med ostalimi smo začeli sodelovati s Skavti, Karitasom (mladimi in starejšimi), dogovarjamo se še s taborniki in 
gasilci. Za leto 2020 imamo tudi načrtovano, da se srečamo z NSIOS (krovna invalidska organizacija) in Nefikom. 
 

 KONGRESI, POSVETI, PREDSTAVITVE … 

• Redno smo obiskovali kongrese, posvete, konference …  na njih predstavljali delo odbora, delovnih skupin, PZS 
… se udeleževali delovnih skupin na ACS za pripravo TVU, vseživljenjskega učenja  

• Se predstavili na UO PZS, 

• Se predstavili na kongresu prostovoljstva v Ljubljani, 

• Predstavili smo se že tretjič na primorski univerzi na podiplomskem študiju management na temo družbene 
odgovornosti in trajnostnega razvoja. 
 

 PROMOCIJA PIN/OPP IN VSEH AKCIJ ODBORA 
Se trudili promovirat odbor in delovne skupine preko celega leta, kar mislimo, da nam je tudi uspevalo. Začetek 
priprav sestave predstavitve odbora na papirju, da se lahko predstavimo na vseh kongresih, posvetih, konferencah … 
 

 DIPLOMSKA NALOGA 
Urh Brvar je za zaključek študija na Inštitutu in akademiji multimedije, višješolskega programa video produkcije izbral 
planinsko tematiko. Za projekt se je odločil, ker ga je sama zgodba navdušila, iz nje je naredil oddajo. 
Projekt se imenuje Tam sem tu. To je televizijska oddaja, kjer nastopa glavna gostja Maja Kuzma, voditeljica oddaje 
pa je Klarisa Bevc. V oddaji je imel še dva gosta: Dašo Peperko, ki je diplomirana zdravstvena tehnica, povedala je o 

http://www.pin-opp.pzs.si/
https://www.pzs.si/admin/awstat.php?config=pin-opp.pzs.si&ssl=1
https://www.pzs.si/admin/awstat.php?config=pin-opp.pzs.si&ssl=1
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izkušnjah in o dejstvih, kaj se lahko zgodi v gorah glede psihološkega in telesnega zdravja med pohodom. Drugi gost 
pa je bil Jurček Nowakk strokovnjak za pohodništvo, povedal je, kako se moramo pripraviti na gore in se razgovoril o 
svojem mnenju o Majinem podvigu pri njenem projektu. 
Oddaja je prilagojena slepim in gluhim. Oddaja ima namen, da se ljudi ozavešča, da nobena ovira ni ovira k uspehu 
do cilja. Da uspeš doseči nek cilj, kljub oviram, ki ga ima vsak posameznik - obstaja več pristopov in načinov, kako 
priti na en sam vrh, ki si ga posameznik zastavi. Npr. pri gluhih osebah je tako, da so odvisni od vida. Ne slišijo 
padanja dreves, kamenja, ne slišijo kako se vreme začenja spreminjati. Tako je oseba z vidom precej pozorna na 
okolje, kaj se dogaja okrog nje. Pri slepih osebah, pa rabijo spremstvo. 
Ta projekt je Urhova diplomska naloga. Bila je predstavljena pred filmsko komisijo.  
 

 PRIZNANJA NAGRADE v 2019 
Na Brdu pri Kranju smo dobili nagrado za naj projekt 2018 od MSS (Mladinski svet Slovenije), podelil pa nam jo je 
predsednik države Borut PAHOR. 
Ponosni smo, da je naše delo prepoznano. Priznanje ni naš cilj, je pa vzpodbuda, da bomo sledili začrtani viziji. 
 
 

Jurček Nowakk, vodja Odbor Planinstvo za invalide/OPP 
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POROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA V LETU 2019 
 
Planinski vestnik v letu 2019, 124. leto izhajanja, 119. 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 in 

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 2019 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 – uredniki. Kot zunanja urednika sta sodelovala še Andrej Mašera in Anka Rudolf. Peter 

Šilak riše zemljevide. V novičarskem delu sodelujemo z Mitjem Filipičem in Jurijem Ravnikom. Imamo ekipo štirih 

lektoric in korektorice. S strani strokovnih služb sodeluje Hedvika Petkovšek.  

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

ter obenem prebirati revijo Planinske zveze Slovenije. PV je torej revija, ki je namenjena vsem ljubiteljem gorskega 

sveta in narave, obenem pa tudi tekoči informator bogate dejavnosti PZS – posredno seveda želimo s pestro vsebino 

pripomoči k promociji planinstva in čim večjemu članstvu. Veliko vlogo posvečamo tudi planinski kulturi, ki je po 

našem mnenju v primerjavi s športom in rekreacijo podcenjena.  

V letu 2019 je izšlo 10 številk na 80 straneh (plus platnice), julijsko-avgustovska pa na 96 (plus platnice). 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.  

V letu 2019 smo objavili 262 člankov in 183 vesti, skupaj 445 objav. Za objavo ni bilo primernih 6 člankov in 5 vesti. 
Med članki je bilo največ objav rubrike doživetja gora (53), predstavitev gora (41) in alpinizma ter intervjujev (po 29), 
s področja vesti pa je bilo največ objav z alpinizma (49), literature (38) in planinske organizacije (34). Člankov rubrike 
planinska organizacija je bilo 16.  
 
Vsebino Planinskega vestnika večinoma načrtujemo vnaprej, objavljamo pa tudi priložnostne članke avtorjev, ki jih 
dobimo, pri čemer vabimo mnoge uveljavljene avtorje, posebno pa mlade, da nam pošiljajo svoje prispevke. V ta 
namen 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, izjave idr.).  
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V enajstih številkah letnika 2019 smo objavili enajst tem meseca. Lotevali smo se raznovrstnih gorniških tem: Ante 

Mahkota (1936-2018), ledno plezanje, z otroki v gore, daljinske poti, 40 let prvega vzpona po Zahodnem grebenu 

Everesta, soteskanje, gore in energetika, 40 let šole v Manangu, na splet po nasvet, Davo Karničar (1962-2019), ptice 

v gorah, pri čemer smo praktično vsako temo meseca obravnavali tudi skozi prizmo dejavnosti PZS. Posebej lahko 

poudarimo tudi sklop člankov v spomin Francetu Zupanu, jubilej Stanka Klinarja (85 let) in Tomaža Banovca (80).   

Skozi vse leto smo redno objavljali članke, novice in informacije o dogajanjih v planinski organizaciji (intervju z 

Jožetom Rovanom, skupščina PZS, dan planincev, najvišja priznanja PZS, najvišja priznanja KA, promocijska taksa, o 

članarini, pogovor z oskrbnikom Francijem Begušem, planinske poti in koče, pogovor z inštruktorjem orientacije 

Gvidom Španringom, prenovljeni iskalnik po vsebinah PV, mladina in gore, 15. konferenca Alpske konvencije (AK), 

minister Zajc o AK, slovesnost v SPM na temo Everesta, 125 let Orožnove koče, Otmarjeva pot, gradivo za MIG (o 

oskrbniškem delu, varnost v gorah pozimi. Idrija, alpsko mesto), peti družinski tabor v Bavšici, naj planinska koča, 

Luče – gorniška vas, nova ferata v Gozd Martuljku, planinska založba nekdaj in danes, Janja Garnbret-intervju, koče 

na obnovljive vire energije, o vodenju v gorah, okrogla miza klin ali svedrovec.  

Objavili smo test aplikacija na telefonu. Nadaljevali smo z 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 2019 zaradi varčevanja nismo izdali. Mnoge objavljene vsebine se tičejo 

ohranjanja narave, čemur v uredništvu pripisujemo velik pomen. Precej vsebin je bilo strokovnih in izobraževalnih 

(več tem meseca, o dehidraciji v gorah, v zasnežene gore z otroki, posvet Gore in varnost, trikotna ruta, omrzline, 

različni vremenski modeli, skrite pasti globokega pršiča, derezice niso dereze, športno-plezalni trening, športna očala 

z dioptrijo, fen, analiza reševalnega dela 2018, temeljni postopki oživljanja, pomen dobre planinske opreme, s čimer 

želimo prispevati k varnejšemu obiskovanju gora in posledično povečati varnost v gorah. Želimo si jih še več, vendar 

žal ne dobimo vedno tudi avtorjev. Posebna zvrst pisanja, ki jo skušamo spodbujati, 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, tistih, ki jih dobimo), vesti iz PZS, PD in Slovenskega planinskega 

muzeja (SPM) ter iz TNP. Občasno objavljamo tudi stanje zaprtih planinskih poti.  

Večina vsebin, ki jih objavljamo, je neposredno in posredno povezana s planinsko organizacijo. Vedno poudarjamo 

"planinstvo kot način življenja. Planinstvo je od nekdaj povezano in vpeto v življenje Slovencev. PZS vsebine niso le 

priznanja, poročila s sej, koliko jih je bilo na tej in oni dogodivščini … Planinstvo je več kot le to. Planinstvo pride med 

ljudi skozi zgodbe, skozi doživetja ljudi, gornikov, skozi izkušnje, nasvete strokovnjakov … bolj pa kot skozi seje in 

priznanja. Na ta način PZS pridobiva tudi več svojih članov - skozi zgodbe, osveščanje, zanimive stvari.  

Fotografija ima v reviji pomembno mesto, za kar imajo zasluge mnogi sodelavci fotografi. Objavili smo fotografski 

natečaj, rezultate pa jeseni predstavili v SPM.  

Na spletni strani smo lanskega februarja objavili letno kazalo letnika 2018.  

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

http://www.planinskivestnik.com/. V letu 2019 smo modernizirali programsko opremo spletnega kazala, ki je že 

objavljena.  

 

http://www.planinskivestnik.com/


 

80 
 

Od leta 2018 honorarje z uredniško aplikacijo obračunavamo s pomočjo spletne baze podatkov. S spletnim portalom 

imamo nemalo težav, saj nam je izvajalec v letu 2018 izgubil skoraj kompletno gradivo, pri čemer nimajo niti backupa 

(!), zato le počasi dograjujemo vsebine. Želeli bi si drugega izvajalca. 

Število naročnikov revije v zadnjih letih je sledeče:  

Leto Naročniki 

(na mesec) 

Prosta prodaja  

(v celem letu) 

2014 5045 4053 

2015 3900 3684 

2016 3976 3537 

2017 3772 3899 

2018 3682 3011 

2019 3583 3143 

  

Med naročniki je bilo v letu 2019 2313 članov PZS (64,55 %). 

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

naročnini za člane).  

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 

kabelski Gorenjski TV ter na več spletnih portalih (Gore-ljudje, Rekreacija ...). Aktivni smo tudi na Facebook profilu 

PV. Vsako leto člani uredništva sodelujemo pri projektu Beremo gore, tako je bilo tudi konec leta 2019. Posamezni 

uredniki sodelujemo na raznih dogodkih (okrogle mize, predavanja), kjer promoviramo planinske medije in tudi 

planinsko organizacijo.  

V letu 2019 je odgovorni urednik sodeloval na sejah Odbora za založništvo in informiranje ter na sejah upravnega 

organa PZS, sodelujemo tudi s Planinsko založbo. V letu 2016 smo pripravili programske zasnove za obdobje 2016–

2018, ki sta jih potrdila OZI in UO PZS. V letu 2019 smo pripravili prenovljene programske zasnove za obdobje 2019–

2022. V letni anketi med PD je bil PV ponovno najvišje ocenjen od vseh organov PZS. 

Leto 2020 bo za PV pomembna obletnica: bo 125 let, odkar izhaja Planinski vestnik, obenem pa bo 120. letnik 

izhajanja revije. To visoko obletnico bi bilo smiselno dostojno obeležiti in poudarili vseslovenski kulturni značaj tako 

stare in pomembne revije tudi na državni ravni.  

Izzivi za leto 2020 so sledeči:  

- ohraniti število strani (80),  
- nadaljnje sofinanciranje PZS (25 %), 
- ohranjanje oz. povečanje števila naročnikov in proste prodaje,  
- omogočiti prodajo PV tudi v planinskih kočah, 
- še boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija, 
- ohraniti raznovrstnost tem meseca,  
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- občasne nove vsebine (kotiček za najmlajše, Mladina in gore – jeseni bomo spet objavili del tekstov, ki jih 
bodo tekmovalci morali obvezno obdelati, poljudne teme usposabljanja vodnikov PZS), 

- redno objavljanje na FB-profilu, promocija PV in pridobivanje bralcev/naročnikov, 
- organizacija vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva PV,  
- tesna povezava s Planinsko založbo in kartografijo, 
- z vsebino bolj bogata spletna stran, po možnosti drugi izvajalec. 

 
Vlado Habjan, odgovorni urednik PV 
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POROČILO MDO PD PRIMORSKE ZA LETO 2019 
  

1. Zemljevid območja, ki ga pokriva MDO  
V MDO PD Primorske je bilo vključenih 11 društev in klubov: PD Piran, Podnanos, Postojna, Sežana, Slavnik Hrpelje, 

Snežnik Ilirska Bistrica, Vipava, Slovensko PD  Trst, Obalno PD Koper, Obalni alpinistični klub in Športno društvo 

Proteus.  

 
 

V MDO PD Primorske  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 in deluje na območju Reke.   
 
 

2. Osnovni statistični podatki MDO in primerjava 2017/2018 
 

podatki 2018 2019 

število vključenih društev in klubov 11 11 

število članov 2424 2588  
število koč in drugih objektov  8  8 

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

Pojasnilo: V  primerjavi z letom 2018 ni bilo bistvenih odstopanj. Športno društvo Proteus smo vabili na seje, a se ni 
odzivalo.  
 
 

3. Ključne aktivnosti MDO v letu 2019 
 

Vodstvo Predsednica, namestnica predsednice, vodje odborov: 
VO, OMO, OVGN, OPP.  

Seje MDO 
Koordinacija, Posveti PZS, Skupščina PZS 
Občni zbori PD, UO PZS, druge aktivnosti po PD, 
podelitev najvišjih priznanj PZS 

5 sej MDO; vse sklepčne 
Udeležba  je bila dobra. 
Udeležba predsednice oz. namestnice na večini OZ in 
ostalih pomembnejših prireditvah PD in PZS. 
Član Obalnega alpinističnega kluba Fulvio Živec je prejel 
spominsko plaketo PZS za leto 2019. 

Dan planinskih doživetij Lisca , 15. junij; pohodniki 
  
 

Skupna organizacija in prevoz: udeleženci iz OPD Koper, 
SPD Trst, Sežana, Postojna, Piran, Ilirska Bistrica, PS 
Bazovica (skupaj 55 udeležencev); praporščaki so se 

udeležili zbora praporščakov (število ..).  
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Pomembne obletnice, svečanosti PD  
 
115 let delovanja SPD Trst  
 
 
 
70 let Vojkove koče na Nanosu 31.08.2019 
 
 
 
Otvoritev Otmarjeve poti PD Vipava 19.05.2019 
 

 
 
Čeprav ni »okrogla« obletnica, je bila prireditev 
svečana, s predstavitvijo knjige Vojka Slavca Od 
Glinščice do Triglava. 
 
70- letnica je bila še posebej slovesna, ker so bili 
svečano odprti prenovljeni spodnji prostori koče. 
Dogajanje je spremljal pester program. 
 
Slovesna, dobro obiskana prireditev z udeležbo 
predstavnikov lokalne skupnosti in PZS. 

 

Tradicionalne prireditve PD 
 
Pohod po Otmarjevi poti PD Vipava 12.01.2019 
 
Po Vojkovih poteh – PD Podnanos   03.03.2019 
 
Pohod po Kosovelovi poti – PD Sežana 16.03.2019 

 
Nočni pohod na Slavnik (za odrasle in mlade) – PD 
Slavnik 15.06.2019 
   
Gremo peš na Kokoš ob prazniku Občine Sežana 
18.08.2019 
 
Pohod ob češpljevem prazniku v Slivju – PD Slavnik 
15.09.2019 
 
Pohod na Kostanjevem prazniku v Rodiku – PD 
Slavnik 13.10.2019 
 

Predstavitev Vojkove koče na sejmu Alpe Adria 
 
Srečanje planincev na Slavniku 6.10.2019 

 
Alpinijada (40 let alpinizma na obali) 

 
 
Prireditve so bile dobro organizirane, manjša težava je 
le kako ugotoviti število udeležencev in ustrezno 
predvideti ekipo vodnikov oz. tehnično izvedbo. 
 
Te prireditve so odlično mesto za druženje in 
povezovanje med društvi. 

Kulturni dogodki 
 
Predavanja in predstavitve gorniške literature 
 
 
Mednarodni dan gora, 11. december 
 
 

 

 
Več društev organizira skozi vse leto potopisna in 
izobraževalna predavanja. 
 

Različne prireditve in predavanja, kjer so PD 
organizator, soorganizator ali promotor. 

Sodelovanje z zamejskimi PD in regijskimi 
planinskimi društvi v sosednjih državah: 
 
14. prijateljsko srečanje brez meje: PD Snežnik, 
SPD Trst, PS Bazovica, SK Devin (organizator PD 
Snežnik - PS Bazovica) 7.4.2019 
 

 

 

 

Zelo dobro pripravljene prireditve z zadovoljivo 
udeležbo članstva PD.  So idealno mesto za 
meddruštveno povezovanje in druženje. 
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Odprta meja SLO – IT; Beka – Glinščica; PD Slavnik, 
SPD Trst 24.03.2019 
 
Srečanje zamejskih društev 9.6.2019 (organizator 
PD Celovec) 
 
Odprta meja SLO – HR; Golac – Vodice; PD Slavnik 
1.9.2019 
 
39. tradicionalni spominski pohod Bazoviških 
junakov; soorganizacija SPD Trst in PD Sežana 
8.9.2019 
 
Istarski planinarski savez, Pula; Srečanje istrskih 
planincev in 5-letnica čezmejne Sakomanove poti 
20.10.2019 
 
55.Srečanje treh dežel - MDO Posočja – Koča na 
planini Razor 28.-29.9.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri organizaciji pohoda in prehoda meje je sodelovalo 
OPD Koper; skupaj preko 250 udeležencev, lep zaključek 
in druženje v Brestu; 
Dogodek je bil vključen v akcijo SLO planinari. 

ODBORI DEJAVNOSTI 

Odbor za planinske poti (OPP): vodja Jasmina 
Pištan 
 

 

 

  

  

Skupna delovna akcija markacistov MDO, 25. 5.2019, 
organizacija SPD Trst, 15 udeležencev r 6 PD MDO 
Primorskih PD;  
Udeležba na Dnevu slovenskih markacistov,  
Področno srečanje markacistov MDO, 20. 11.2019 v 
Sežani;  

Vodniški odbor (VO): vodja Barbara Raičić 
 

Srečanje in izlet vodnikov PZS in mentorjev vseh PD,  
organizacija PS Bazovica (PD Snežnik), 2. 2. 2019, 20 
udeležencev; 
 
Udeležba na volilnem zboru vodnikov PZS 23.11.2019, 
vodja, načelniki VO PD;  
 
Razširjena seja VK PZS, udeležila vodja VO MDO; 
 
Licenčno usposabljanje za vodnike PZS.  
 

Odbor za varstvo gorske narave (OVGN): vodja 
Vesna Pečar  

 
 

Predavanja: najmanj eno s poudarkom na 
naravovarstveni tematiki v programih planinskih 
društev;  

Udeležba na Zboru KVGN PZS; udeležila vodja; 

Pridobiti nove varuhe gorske narave oz.  gorske 
stražarje; v letu 2019 je dobila naziv 1 varuhinja (PD 
Piran). 

Sodelovanje pri akcijah drugih odborov: n.pr. akcije 
OPP; 

Spodbujanje gradnje čistilnih naprav v kočah; PD 
Postojna na Vojkovi koči je v delovanju.  
 

Odbor mladinskih odsekov (OMO), vodja  Matej 30.Državno tekmovanje MLADINA IN GORE – PD 
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Trobec  
 

Podnanos 26.1.2019; 24 osnovnošolskih in 16 
srednješolskih ekip; dobra organizacija prireditve. 
 
43. srečanje mladih planincev MDO PD Primorske, v 
organizaciji PD Vipava, 18. 5.2019, pohod na Plaz, zaradi 
slabega vremena nekoliko manjša udeležba kot po 
navadi. 
 

Tekmovanja v planinski orientaciji ni bilo. 

Srečanje načelnikov in predstavnikov MO PD v letu 

2019 ni bilo. 

Udeležba na zboru MK PZS - 16.11.2019; 

Regijsko tekmovanje Mladi in gore na OŠ Vojke Šmuc 
Izola v organizaciji PD Piran. Udeležba ekip iz PD 
Postojna, PD Podnanos, PD Slavnik, PD Piran. Zelo velik 
uspeh, 5 ekip se je uvrstilo na državno tekmovanje. 
Dobra organizacija prireditve. 
 

Objave v lokalnih in planinskih medijih  
 

Mediji (Primorske novice, Primorski dnevnik, Planinski 
vestnik, Radio 94, Radio Koper, Televizija Koper, Radio 
Trst, spletnih portalih in občinski mediji) so bili 
naklonjeni, predstavili in pisali so(smo) o 
najpomembnejših dogodkih vseh PD oz. sprotno 
objavljali vabila na aktivnosti, večina PD ima svoje 
portale, ki so bolj ali manj ažurni; 

Ostalo: sodelovanje, statut, ankete…  
 
 

Sodelovanje večine PD in OAK  je vzorno, lahko pa bi 
bilo še boljše, kar bi olajšalo izvedbo množičnih 
prireditev in akcij. 
 

  

 
 
4 .Povzetek  
Ocenjujem, da je bilo delovanje  MDO v letu 2019 zelo dobro, saj so bile uresničene vse načrtovane naloge, razen 
tekmovanja v orientaciji, nekaj je bilo še dodatnih. Odbor mladinskih odsekov  je bil v letu 2019 manj aktiven, čemur 
je treba v prihodnje posvetiti več pozornosti. Udeležba na drugih dogodkih je bila zelo dobra, tako po številu društev 
kot številu udeležencev. Povezovanje, sodelovanje in medsebojna pomoč med društvi, še posebej z zamejskimi, je 
temelj delovanja MDO in PZS. Ocenjujem, da je to sodelovanje zgledno, bilo pa bi lahko  še boljše. Nekaj društev, 
predvsem športno plezalnih klubov se slabše odziva in je potrebno razmisliti, kako oz. s kakšnimi aktivnostmi bi jih 
privabili. 
Regijskega tekmovanja Mladi in gore se je udeležilo zgledno število ekip, bili so zelo uspešni. Problematiki dela z 
mladimi je vsekakor potrebno posvetiti več pozornosti s pridobivanjem 
 

Marija Kuhar, Predsednica MDO PD Primorske 



 

86 
 

POROČILO MDO PD GORENJSKE ZA LETO 2019 
 

1. Območja, ki jih pokriva MDO PD Gorenjske so napisana v Pravilih MDO PD Gorenjske. 

2.  Osnovni statistični podatki 

2.1. Pregled članstva MDO PD Gorenjske v letu 2019 na dan 31. 12. 2019 

Zap. Ime društva Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Indeks Indeks Indeks 

št.   2016 2017 2018 2019 17/16 18/17 19/18 

1 Alpski gorniški klub 23 25 50 94 109 200 188 

2 Bled 315 339 373 436 108 110 117 

3 Bohinjska Bistrica 286 319 358 377 112 112 105 

4 Celovec 70 62 116 120 89 187 103 

5 Plezalno društvo CEMPIN 41 41 43 43 100 105 100 

6 Dovje-Mojstrana 503 497 509 542 99 102 106 

7 Gorenja vas 257 268 265 281 104 99 106 

8 Gorje 226 226 226 226 100 100 100 

9 Gorniško športno društvo BRICALP 95 119 122 126 125 103 103 

10 Gozd Martuljk 242 241 225 229 100 93 102 

11 Iskra Kranj 164 179 179 192 109 100 107 

12 Javornik-Koroška Bela 285 273 258 266 96 95 103 

13 Jesenice 374 379 365 371 101 96 102 

14 Jezersko 127 133 123 125 105 92 102 

15 Kranj 1141 1264 1258 1242 111 100 99 

16 Kranjska Gora 111 120 103 127 108 86 123 

17 Križe 403 407 424 404 101 104 95 

18 Plezalni klub Škofja Loka 33 25 26 22 76 104 85 

19 Preddvor 170 162 176 186 95 109 106 

20 Radovljica 866 898 960 927 104 107 97 

21 Rateče-Planica 13 15 25 21 115 167 84 

22 Sovodenj 122 91 90 72 75 99 80 

23 Srednja vas v Bohinju 368 399 423 424 108 106 100 

24 Škofja Loka 862 911 905 954 106 99 105 

25 Tržič 428 491 513 572 115 104 112 

26 Turno smučarski klub OLIMPIK 14 4 10 0 29 250 0 

27 Za Selško dolino Železniki 466 485 468 512 104 96 109 

28 Žiri 166 186 163 185 112 88 113 

29 Žirovnica 418 373 315 304 89 84 97 

MDO skupaj 8.589 8.932 9.071 9380 104 102 103 

Stanje celotne PZS 55.150 57.148 58.413 61.523 104 102 105 

2.2.  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. 

2.3. Skupna dolžina poti s katerimi upravlja PD na območju MDO 

PD na območju MDO PD Gorenjske upravlja s 1316 km planinskih poti.  
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2.4. 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.  načelnica Odbora mladinskih odsekov  

4. Matej Ražen načelnik Odbora vodnikov PD Bled 

5. Bojan Šifrar načelnik odbora za planinske poti PD Sovodenj 

6. Marica Okršlar načelnica odbora za gospodarstvo PD Gorje 

7. Asja Štucin načelnica odbora za varstvo gorske narave PD Tržič 

3. Aktivnosti  MDO PD Gorenjske v letu  2019 

Meddruštveni odbor PD, ki ga sestavljajo predsedniki PD, se je v letu 2019 sestal  na štirih 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 je imelo eno dopisno sejo. 

26. 5. 2019 je bil Dan Gorenjskih planincev pri Kovinarski koči. Planinsko društvo Gorje je ob tej priliki praznovalo 90-
letnico, Kovinarska koča pa 70-letnico. 

1. 5. do 2. 6. 2019 je PD Križe v Zavetišču v Gozdu praznovalo 70-letnico društva. 

25. 8. 2019 je PD Bled pri Blejski koči na Lipanci praznovalo 70-letnico društva. 

26. 8. 2019 so Planinska društva Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Bistrica in Gorje ob prazniku Občine Bohinj 
organizirala spominsko slovesnost ob 239-letnici prvega pristopa na vrh Triglava. 

 
22. 9. 2019 Podelitev priznanja zmagovalki za Naj planinsko kočo »Dom na Kofcah«. 

28. 9. 2019 je PD Gozd Martuljk praznovalo 70-letnico društva. 

7. 11. 2019 je PD Iskra Kranj praznovalo 70-letnico. 

22. 11. 2019 je PD Kranj praznovalo 120-letnico. 

Najvišja priznanja PZS so v letu 2019 prejeli: 

spominsko plaketo PZS s prejeli: 

Mihael Kersnik iz PD Dovje Mojstrana za 70 let, 

Mihaela Oman za 65 let in Alojz Hlebanja za 80 let  iz PD Gozd Martuljk, 

Dane Kokalj za 65 let in Rudi Zadnik za 75 let  iz PD Škofja Loka. 

svečano listino PZS so prejela: 

Anton Oman in Boris Robič iz PD Gozd Martuljk, 

Vincenc Hafner iz PD Škofja Loka in 

Jože Kosmač iz PD Gorje. 
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3. 1. Aktivnosti  odborov v letu 2019  

Odbor mladinskih odsekov 

Tudi v letu 2019 nam ni uspelo dobiti načelnika/načelnice mladinskih odsekov. Odseki v večini planinskih društev 
dobro delajo, saj je v skupini S + Š 620 članov in v skupini  P + O na Gorenjskem 2276  članov. 

Odbor vodnikov 

V tem letu je imel odbor eno redno sejo.  

Program za leto 2019 je bil v celoti izpolnjen. 

POROČILO O IZVEDENIH AKCIJAH IZOBRAŽEVANJA VODNIKOV PZS 

V letu 2019 sta bili v okviru organizacije MDO Gorenjske  licenčni usposabljanji za zimske in kopne razmere. Snežno 
izpopolnjevanje je potekalo od 16. 2.-17. 2. 2019 v Erjavčevi koči na Vršiču, kopno izpopolnjevanje pa od 5. 4.-7. 4. 
2019 na Valvasorjevem domu pod Stolom. Zimska akcija je imela samo eno izmeno, letna pa dve izmeni. Vodja obeh 
je bil Martin Šolar. Izpopolnjevanja so potekala pod vodstvom Gorenjskih inštruktorjev. 

SREČANJE GORENJSKIH VODNIKOV IN MENTORJEV 

11. srečanje vodnikov in mentorjev PZS MDO PD Gorenjske je  potekalo 14. 4. 2019. Srečanje je organiziralo PD 
Javornik-Koroška Bela. 
Srečanja so se udeležili vodniki in mentorji iz 9 društev, in sicer: PD Gorje, PD Jesenice, PD Dovje Mojstrana, PD 
Žirovnica, PD Radovljica, PD Bled, PD Križe, PD Gorenja vas in PD Javornik – Koroška Bela. 
Prispevek za mentorje in vodnike je  prispeval MDO PD Gorenjske. 

V letu 2020 bo 19. aprila srečanje organiziralo PD Gorje. 

Matej Ražen, načelnik odbora vodnikov 

Odbor za planinske poti 

Plan dela OPP MDO Gorenjske za leto 2019 je bil realiziran. 

Poleg tega sem se redno udeleževal sej MDO PD Gorenjske. 

Udeležil sem se meddruštvenega srečanja OPP v Ajdovščini. 

Udeležil sem se akcije markacistov Slovenije v Radečah. 

Opravil sem pregled poti na Debelo peč. 

Prisoten sem bil na seji MDO za planinske poti v Ljubljani. 

Bojan Šifrar, načelnik odbora za planinske poti. 

Odbor za gospodarstvo 

Za nemoten začetek investicijskih in vzdrževalnih del v kočah pred pričetkom sezone smo morali dogovoriti 
nadomestno vzletno pristajalni prostor v Srednji vasi v Bohinju in na pašniku nad Staro Fužino. 

Za Rudno polje še vedno velja popolna prepoved letenja v času do 15. junija, po tem datumu pa je omejitev za vsak 
drugi dan in časovno od 8. ure zjutraj do 16. ure popoldan. 

V letošnjem letu se je menjal helikopterski prevoz in sicer g. Roman Bernard je podjetje Flycom prodal podjetju 
Flycom Aviation. 

S tem je občasno prihajalo do težav, ker je tovore v podvezju lahko izvajal le pilot g. Svetina.. Težava je nastopila tudi 
ob zasedenosti helikopterja ob večjih snemanjih izven Slovenije. Društva  smo se morala prilagoditi njihovim 
pogojem. 

Skrbeli smo za urejenost skladiščnih hišic in okolice. Medsebojno smo si tudi izmenjali koristne informacije glede 
rezervacijskega sistema ter nadgradnje in izvajanja prijave gostov ob prenočevanju. 

V društvu se soočamo s kadrovsko problematiko zaposlovanja v kočah, posebno v visokogorju. V letošnji sezoni so 
koče, ki se oskrbujejo izključno s kapnico imele težave. Za zagotavljanje začetih količin vode, so koder je bilo to 
možno v vodohrame vozili sneg. Pri društvih smo se trudili, da smo zagotovili vsem predpisom, ki nam jih nalaga 
zakonodaja. 
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Na seminarju Planinske zveze Slovenije z gospodarji planinskih koč smo dobili koristne informacije o čistilnih 
napravah, energetski učinkovitosti, načrtovanju gradbenih investicij itd. 

Na podlagi predstavljenih informacij smo oblikovali program dela odbora za leto 2020. 

Priročnik za planinske koče je v pomoč drštvenim delavcem in osebju v kočah, saj podrobno navaja zakonska določila 
za obratovanje planinskih koč v Sloveniji. Ta priročnik je v resnici učbenik za zaposlene v kočah in društvene delavce. 

Marica Okršlar: načelnica odbora za gospodarjenje 

Odbor za varstvo gorske narave 

Z načelniki odsekov za Varstvo gorske narave smo se v letu 2019 sestali 1 krat na sestanku v Tržiču, kjer smo so 
pogovarjali o skupnih akcijah in načrtovali nove cilje. 

Realizirane dejavnosti v letu 2019: 
➢ 11. maj 2019: DELOVNA AKCIJA tržiških markacistov, varuhov gorske narave, agrarne skupnost sveta Lucija in 

lovske družine Begunjščica 
Želeli smo urediti markirano pot: Koča na Dobrči – vrh Dobrče, saj smo opazili, da veliko pohodnikov uporablja 
bližnjice. Namestili smo opozorilne tablo s katero pohodnike vljudno prosimo, da naj hodijo po markiranih poteh in 
ne po bližnjicah. Akcije sva se udeležili dve varuhinji gorske narave kljub dejstvu, da so vabila dobili vsi gorenjski 
varuhi in stražarji. 
➢ 18. maj 2019, Dovžanova soteska TEČAJ ZA GORSKE STRAŽARJE  

Tečaja se je udeležilo 16 gorskih stražarjev. 

Predavatelja:  dr. Irena Mrak, univ. dipl. geol. in Slavko Rožič (od 8.00 do 14.00 

− Namen in naloge na področju varstva gorske narave                                                         

− Geografija gorskega sveta                                                                                                       

− Splošni ekološki pojmi                                                                                                        

− Predpisi o varstvu gorske narave                                                                                       

− Onesnaževanje in uničevanje gorske narave, vplivi množičnega obiska v gorah  

−  Človek – prebivalec in vzdrževalec gorske kulturne pokrajine  

− Zaščitena območja, naravni parki                                                                                                                                       

Predavateljica Ana Dolenc                                                                                              

− Rastlinstvo in zaščitene rastlinske vrste  

− Živalstvo v gorah in zaščitene živalske vrste.                                                        
➢ 2. junij 2019; ZELENICA; USPOSABLJANJE (voden naravoslovni pohod): Rastlinstvo na območju Karavank 
Predavatelji:  mag. Tine Petras in dr. Mateja Blatnika ter vodje Odbora za varstvo gorske narave pri MDO PD 
Gorenjske, Asje Štucin, geografinja, dr. Irena Mrak ter lokalni poznavalec narave, Janko Meglič.  
Vsebina usposabljanja:  

− Rastlinstvo na območju Karavank  

− Rastlinstvo melišč  

− Geomorfologija 
Ciljna skupina: planinski, gorski in turnokolesarski vodniki, ki izvajajo turistična vodenja na območju Karavank; ostali 
planinski in turnokolesarski vodniki PZS in tudi vsi drugi, ki jih zanima turistično vodenje v Karavankah ali le gorska 
narava (gorski stražarji, varuhi gorske narave ...). 
➢ 21., 22. 10. 2019: izvedba tečaja za Gorske stražarje za dijake BTC Naklo in Slovenske gimnazije iz Celovca 
Planinska zveza Slovenije v sodelovanju z MDO PD Gorenjske in v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken 
organizirala Usposabljanje za mlade o Karavankah. Usposabljanje je potekalo 21. 10. 2019 v Razstavno 
informacijskem središču v Dovžanovi soteski (teoretični in praktični del) ter 22. 10. 2019 na območju Zelenice. 
Predavatelji so bili bodo strokovnjaki s področja geologije, geografije, biologije in gozdarstva. 

Usposabljanje je namenjeno predvsem mlajšim planincem, ljubiteljem narave, ki želijo poglobiti svoje znanje o naravi 
in njenem varovanju in ga na planinskih izletih uporabiti za lažje spremljanje lepot naravnega, še posebej gorskega 
okolja, za utrditev odsekov za varstvo narave v PD ter za posredovanje tega znanja drugim planincem, prijateljem, 
znancem in svojim najbližjim. 
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URNIK 21. 10. 2019: od 8.30 do 14.30, Dovžanova soteska, RIS Dolina; predavata dr. Irena Mrak, univ. dipl. geol. in 
dr. Matevž Novak, univ. dipl. geol.  

− Kratek uvod: Načelnica MDO Gorenjske za VGN, Asja Štucin  

− Naravnogeografske značilnosti Karavank (geografija in geologija gorskega sveta, poudarek na Dovžanovi soteski)  

− Varstvo gorskega okolja Karavank (namen in naloge na področju varstva gorske narave, negativni vplivi in učinki 
obiskovanja gora, zavarovana območja in predpisi o varstvu gorske narave)  

URNIK 22. 10. 2019: od 8.00 do 14.30, Zelenica; predavajo Ana Dolenc, univ. dipl. biologinja, mag. Rok Pišek, univ. 
dipl. gozd. in dr. Irena Mrak, univ. dipl. geog.  

− Rastlinstvo Karavank in zavarovane rastlinske vrste  

− Živalstvo Karavank in zavarovane živalske vrste  

− Varstvo gorskega okolja Karavank (splošni ekološki pojmi)  

− Značilnosti gorskega gozda v Karavankah  Naravnogeografske značilnosti Karavank (poudarek na območju 
Zelenic 

Nerealizirane dejavnosti v letu 2019: 

− Organizacija predavanj. 

− Organizacija najmanj 2 srečanj vseh načelnikov. 

Asja Štucin, načelnica odbora za varstvo gorske narave 
 
Finančno poročilo za leto 2019    

     

Zap. št. Prihodki  realizacija 2018   realizacija 2019  2019/2018 

1 Otvoritveni saldo iz preteklega leta              802,71             1.557,82                   1,94      

2 Dotacije za redno delovanje            2.436,66             2.598,54                   1,07      

3 Prihodki od tečaja gorskih stražarjev                     -                  144,00                      -        

 Skupaj prihodki          3.239,37           4.300,36                   1,33      

     

Zap. št. Odhodki  realizacija 2018   realizacija 2019  2019/2018 

1 Srečanje planincev MDO-ja              285,70                224,50                   0,79      

2 Sestanki MDO-ja, kopiranje, poštnina, ...)              131,98                 93,70                   0,71      

3 Delo vodstva MDO-ja potni stroški              611,88                994,20                   1,62      

4 Stroški odborov              151,99                384,50                   2,53      

5 Dotacije PD              500,00                600,00                   1,20      

 Skupaj odhodki          1.681,55           2.296,90                   1,37      

 Prenos v naslednje leto          1.557,82           2.003,46                   1,29      

 
 
        France Benedik, predsednik MDO PD Gorenjske 
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POROČILO SAVINJSKEGA MDO PD ZA LETO 2019 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
  
 

 

1.  Osnovni statistični podatki MDO in primerjava preteklo leto/leto poročanja 
- število vključenih  55 društev in klubov (v statistiko ni vključena GRS) iz 31 občin:   

 
2. Opis bistvenih aktivnosti MDO: 
 
V MDO delujejo: 
- Odbor Mladinskih odsekov – Vodja   Jure Marko  
- Odbor Vodniških odsekov:  Vodja  Mateja Grat, 
- Odbor za pota: Vodja Marko Artič 
- Odbor za varstvo gorske narave: Vodja Marijan Denša 
 
V letu 2019  so bile tri plenarne seje. Število udeležencev je bilo povprečno 28, kar je glede na skupno število društev 
(55) lepa udeležba. Pri tem je potrebno upoštevati, da je 7 (sedem) športno plezalnih, alpinističnih klubov neaktivnih 
v meddruštvenem delu, prav tako so neaktivna manjša (družinska) planinska društva. V skupnem številu društev ni 
vključena ZGRS. Redkeje se sestankov udeležujejo društva, ki so bolj oddaljena od našega tradicionalnega mesta za 
sestanke (OŠ Žalec). Zaradi obsežnega terena našega MDO  poteka medsebojna komunikacija  preko elektronske 
pošte tako, da so vsa društva tekoče obveščena o vsem aktualnem. Prav tako na ta način prejemam predloge in 
pobude vodstev društev. 
Pomembnejše aktivnosti: 
Tradicionalno 10.  srečanje planincev S MDO 25. 5. 2019 je bilo v organizaciji PD  Velenje. Prehodili smo pot od 
Planinskega doma na Paškem Kozjaku do Graške Gore. Okrog 80 planincev iz planinskih društev Sloga Rogatec, 
Šentjur, Šmarje, Zabukovica, Šmartno ob Paki, Vinska Gora, Dramlje, Velenje, Dobrovlje Braslovče, Rečica ob Savinji, 
Dobrna, Žalec, Pošta- Telekom, Škale – Hrastovec. 
 

Na predlog društev smo  podprli podelitev najvišjih priznanj PZS: 

o Svečano listino sta prejela: Ciril Kunst, st., PD Rečica ob Savinji in Vinko Pejovnik, PD Šoštanj 

o Spominsko plaketo so prejeli ob osebnih jubilejih : Miran Cokan, 70 let,  PD Grmada, Radivoj Kot, 70 let, 

PD Zabukovica, Zinka Moškon, 75 let, PD Šoštanj 

Druge naloge: 

- seznanjanje z gradivom za odločanje na Upravnem odbor PZS, 
- zastopanje interesov v Planinski zvezi (udeležba na sejah UO ter posvetih) 
- strokovna pomoč  pri društvenem delu na vseh področjih delovanja, 
- spodbujanje povezovanja in sodelovanja med društvi na vseh področjih, 
- udeležba predsednice, in vodij posameznih odborov  na občnih  zborih (36 x) in praznovanjih društev, srečanju 

vodnikov in varuhov GN ter GS 
 
 
Pomembnejše aktivnosti posameznih Odborov: 
- Odbor Mladinskih odsekov:  
Odbor mladinskih odsekov je v letu 2019 organiziral in izvedel 36. tabor mladih planincev v Čezsoči 
Podatki o udeležencih 

Izmena Datum Planinsko društvo Udeleženci - otroci Vodstvo Skupaj 

1. 29. 6. – 6. 7. 2019 PD Zabukovica, PD 
Polzela 

72 30 102 

2. 6. 7. – 13. 7. 2019 PD »Dobrovlje« 
Braslovče, PD Vransko, 
PD 
Poljčane 

50 18 68 

3. 13. 7. – 20. 7. 2019 PD Slivnica pri Celju, PD 
Dramlje 

42 23 65 
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4. 20. 7. – 27. 7. 2019 Gornja Radgona 39 15 54 

5. 27. 7. – 3. 8. 2019 PD Žalec, PD Galicija, PD 
Prebold 

87  36 123 

6. 3. 8. – 10. 8.2019 PD Celje - Matica 54  20 74 

7. 10. 8. – 17. 8. 2019 PD Zagorje, PD Sloga 
Rogatec, PD Boč 
Kostrivnica 4 

41  19 60 

8. 17. 8. – 24. 8. 2019 PD Rečica ob Savinji, PD 
Podčetrtek, PD 
Šoštanj, mladinska 
izmena 

33  15 48 

 
Določeno opremo bo potrebno obnoviti oz. kupiti novo: pene, palete, kuhinjsko opremo, pipe v kopalnici 
 
- Odbor Vodniških odsekov: 

Odbor vodniških odsekov (OVO) Savinjske regije (MDO PD) povezuje vse prostovoljne vodnike PZS  v regiji. 
Odbor sestavljajo načelniki VO PD (48). Ožji odbor sestavlja 7 voljenih predstavnikov za 4-letni mandat, ki 
teče od novembra 2018 do novembra 2022. 
 

Organ Načelnik, namestnik, član 
 

2018-2022 

OVO SMDO PD 1.Mateja Grat, PD Šmarje – načelnica 
2.Franc Kropec, PD Vitanje - namestnik 

 Regija Obsotelje 
 Konjiška regija 

 

 
3.Martin Škoberne, PD PT Celje, član  Regija Celje 

 

 
4.Sandi Grudnik, PD Nazarje, član Zgornja Savinjska 

regija 
 

 
5. Miro Zupanc, PD Zabukovica, član Spodnja Savinjska reg  

 6.Tomaž Kralj, PD Vinska Gora, član Šaleška regija  

 7.Robert Antloga, PD Grmada, Član Celje okolica do 16. 11. 
2019 

 7.Marko Vodenik, PD Železničar Celje, 
član 

Celje okolica od 16.11. 2019 

 
 
OVO spodbuja organizirano delo VO PD, jih povezuje pri skupnih vodniških akcijah, sodeluje s strokovnimi 
kadri pri načrtovanih letnih licenčnih usposabljanjih in temeljnih tečajih vodnikov v Savinski regiji in izven nje 
(organizirane pri VK). Organizira dodatna strokovna usposabljanja vodnikov Savinske regije. Sodeluje pri 
izobraževanju planincev v planinskih šolah in tečajih posameznih PD. Oblikuje stališča do problemov v 
vodništvu. Obravnava pobude vodnikov in izvaja sprejete sklepe zbora vodnikov SMDO ter podeljuje soglasja 
k predlogom za najvišje vodniško priznanje. Sodeluje z VK ter spremlja delo VK. Sodeluje s sosednjimi OVO 
MDO. OVO skrbi tudi za promocijo prostovoljnega vodništva in prepoznavnost vodnikov. OVO skrbi za 
obveščanje vodnikov. 
 
OVO se je v letu 2019 sestal 5-krat, predstavniki so sodelovali na dveh sejah IO VK, na dveh plenarnih sejah 
SMDO PD in na zboru vodnikov na Igu. OVO je organiziral in izvedel regijsko usposabljanje za vodnike – Učni 
vodniški pohod (24 udeležencev iz 13 PD), Socka -Kozjak, dne 23.3.2019. Zbor vodnikov SMDO PD je bil 
izveden v Vitanju, 16.11.2019 (prisotnih je bilo 66 VPZS in trije vabljeni gostje). OVO Savinjske regije je prvi 
organiziral informativno predavanje za kandidate za prostovoljne vodnike – v Celju 26.11. 2019 ( 
udeležencev 26). Med 26.11. in 10. 12. 2019 smo zbirali naročila vodniških oblačil, nabava bo izvedena v letu 
2020 in bo pripomogla k urejeni zunanjosti in prepoznavnosti vodnikov. OVO aktivno dela na projektih, ki 
trajajo dlje kot zajema  čas poročila in zato še niso zaključeni: - Ureditev arhiva OVO SMDO od pričetka 
delovanja; - vzpostavitev spletnega obveščanja (spletna stran PZS/SMDO/OVO); - oblikovanje vodniškega 
priznanja za vodnike ob zaključku vodniškega dela; - priprava modulov usposabljanja vodnikov ( 1. obnova 
veščin vrvne tehnike in orientacije – » učno srečanje/pohod«; 2. tehnika gibanja v feratah; 3. tehnika varnega 
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gibanja po ledenikih). V okviru sodelovanja z sosednjimi MDO-ji smo se udeležili zbora vodnikov MDO 
Podravja v Ločah, 23.11.2019 ter korespondenčno izmenjali stališča z načelnikom OVO Koroškega MDO. OVO 
vzpodbuja in podpira sodelovanje vseh VO PD v regiji pri skupnih projektih: Pohod PD SMDO, ki se izvaja 
zadnjo soboto v mesecu maju. 

 

• PREGLEDNICA: izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Učni pohod 
VPZS SMDO 

23.3. 2019, 
KOZJAK 

24/24 Organizacijsko vodstvo: 
Mateja Grat,VPZS in 
Franc Kropec, VPZS 
teh. vodja: Mijo 
Kovačevič, IPV 

 
Martin Škoberne, 
VPZS 

 

• PREGLEDNICA: izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev  Namen 

Zbor VPZS SMDO 16.11.2019 
Vitanje 

66 (+3 vabljeni gostje) Pregled opravljenega dela, 
Načrt dela za 2020, sprejem 
sklepov zbora vodnikov 

 

• PREGLEDNICA: pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 

Naziv 
projekta/modula 

Namen 
Praktično usposabljanje VPZS 

Stanje 

Učno 
srečanje/pohod  

Obnova veščin vrvne tehnike, 
Obnova znanj orientacije 

Modul bo pripravljen 
januarja 2020, izvedba 
bo v letu 2020 

Tehnika gibanja v 
feratah 

Pridobitev veščin varnega 
gibanja v feratah 

Modul bo pripravljen 
januarja 2020, izvedba 
bo v letu 2020 

Tehnika varnega 
gibanja po ledenikih 

Pridobitev znanj varnega 
gibanja po ledenikih, 
seznanitev z nevarnostmi  

Modul bo pripravljen 
marca 2020, izvedba bo 
v letu 2020 

 
- Odbor za pota: 
 
Odbor za planinska pota je aktivno deloval na celotnem področju meddruštvenega odbora: 

- tradicionalno v januarju  izveden zbor markacistov, ki je vedno izjemno množično obiskan, 

- nudenje pomoči pri markiranju poti, 

- sodelovanje na tehnični akciji PZS 2 x 

- intervencijsko popravilo poti skoz Turski žleb, 

- skrb za obveščanje markacistov o pomembnih informacijah, 

- vodja OPP se je udeležil nekaterih občnih zborih planinskih društev, ki potrebujejo spodbudo za delo na 

področju planinskih poti, 

V sklopu Odbora za planinska poti dela Odbor za obnovo planinske poti XIV. divizije, ki ga vodi Ivan Šalamon. 
Markacisti 14  planinskih društev (PD »AT« Podčetrtek, Vinska Gora, »Grmada« Celje, »Železar« Štore, Šentjur, 
Dramlje, Vojnik, Slovenske Konjice, Zreče, Dobrna, Vitanje, Velenje, Šoštanj, Ljubno)  že od leta 2012 obnavljajo 
pot z markiranjem in postavljanjem novih smernih tabel. V letu 2019 je tako do konca, t.j. Ljubenskih Rastk 
označena pot. Manjka pa še določeno število smernih tabel, ki bodo nameščena v naslednjih letih, saj je  maj 
2022 mejnik za dokončanje te poti.  
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Sredstva za obnovo zagotavlja S MDO iz sredstev, ki jih dobi za svoje delo ter s sofinanciranjem PZS preko 
razpisov. 

 
- Odbor za varstvo gorske narave 
 
Naslednje srečanje varstva gorske narave Savinjskega MDO bo v nedeljo, 28. aprila, organiziralo ga bo PD 
Zabukovica. 

 
Odbor dela  kvalitetno  kar se odraža v  množični udeležbi na akcijah:  

- letni zbor v Planinskem domu na Paškem Kozjaku; Savinjski MDO ima razvejano mrežo odsekov in pestro 
naravovarstveno dejavnost v društvih; 

- na tem zboru je Marijan Denša odstopil, ker opravlja tudi funkcijo načelnika KVGN,vendar Odbor za VGN še 
nima novega vodje, 

- naravovarstveno srečanje, pohod na Kamnik in Hom s predstavitvijo Borisa Luke Lukanca, naloge s področja 
VGN: Tujerodne invazivne vrste v okolici Dragovega doma na Homu, 

- v začetku marca je bilo srečanje varuhov gorske narave in gorskih stražarjev na Gori Oljki v okviru akcije »po 
nagelj na Goro Oljko«, 

- v marcu je bil zbor predstavnikov odsekov varstva gorske narave PD PZS  v Nazarjah, 
- zagotovljeno je 1.200 kosov terenskega priročnika za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih. 

 
Povzetek: 
Savinjski MDO PD je glede na načrte delo  v letu 2019 zelo uspešno zaključil. Stalna naloga je spodbujanje društev za 
meddruštveno  povezovanje za vseh področjih, saj se nekatera društva preveč zapirajo, kar pa pri sedanji ureditvi 
(veliko malih občin) ni dobro za izvedbo pestre društvene dejavnosti. 

 
Manja Rajh, predsednica Savinjskega MDO PD 
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POROČILO MDO  PD NOTRANJSKE ZA LETO 2019 
 
1. Zemljevid Slovenije z obarvanim območjem MDO Vir: PZS. Občine: Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrova - 
Polhov Gradec, Horjul, Logatec, Log – Dragomer, Loška dolina, in Vrhnika.  
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 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. 
Klubi in manjša PD se redko ali sploh ne udeležujejo sej MDO. Pri teh PD število članov občutno vpada in so na robu 
izbrisa iz Registra PZS.  
Število članov: V letu 2019 se je število članov povečalo za 73 na skupno 2302 člana, v primerjavi z letom 2018, pa 
beležimo indeks 103%. Štiri PD so pod ravnijo iz leta 2018, kar gotovo vpliva da smo za dve točki pod povprečjem 
PZS. Delež mladih v članstvu se je rahlo povečal  in je v skladu s planiranim, namreč delo z mladimi in vključevanju le-
teh v društva je bila pomembna naloga. 
Število koč : na območju MDO Planinska društva  upravljajo štiri koče in sicer: PD Podpeč – Preserje,   PD Vrhnika, ki 
je letos odprlo prenovljeno kočo na Planini, PD  Rovte in PD Blagajana – Polhov Gradec.   
3. Vodstvo MDO: V letu 2019 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 podpredsednica sta se udeležila na občnih zborih 
večine PD. Udeležili smo se posvetov, katere je organizirala PZS. 
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 izvedla čistilne akcije planinskih poti 
in ob planinskih kočah. Na povabilo MDO Posočja smo se udeležili skupnega predavanja v Cerknem in izleta na 
Cerkljansko hribovje, ter sestanka Odbora VGN. 
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).  
Odbor za planinske poti: Skupna dolžina planinskih poti s katerimi upravljajo PD na območju MDO: 765 km, katero 
vzdržuje 12 Planinskih društev. Občni zbor markacistov je bil marca 2019 na Vrhniki. Markacisti tradicionalno 
sodelujejo v skupnih akcijah bodisi na ravni MDO ali na ravni PZS. Od 12 društev je bilo 9 aktivnih, v ostalih treh ni 
markacistov.  
Drugi dogodki: 
PD Logatec je nadaljevalo z urejanjem razglednika pod Srnjakom. S prizadevnim delom in razumevanjem občine so 
zgradili lepo urejen bivak.  
PD Vrhnika in PD Logatec tudi v letu 2019 sta nadaljevala tradicionalni pohod iz Logatca, oziroma Vrhnike na Triglav, 
letos pa še PD Šentjošt, Kurja vas – Triglav.   
Več planinskih društev ( PD Vrhnika, PD Blagajana, PD Podpeč-Preserje, PD Šentjošt) je organiziralo mladinske tabore 
na različnih lokacijah. 
PD Šentjošt  je 19.5.2019  uspešno organiziralo in izpeljalo tradicionalno srečanje planincev MDO PD Notranjske. 
Izleta na Lavrovec iz Suhega Dola, kljub slabim vremenskim razmeram se je udeležilo 130 planincev. Srečanje je bilo 
zaključeno v vaškem kozolcu, v prijetnem vzdušju s kulturnim programom in tradicionalnem planinskem druženju.  
 



 

96 
 

 
Na Lavrovcu – utrinek s srečanja Notranjskih planincev 

PD Cerknica je izdala prenovljen vodnik Cerkniške planinske poti in prvič v angleščini. Društvo je predstavilo svojo 
dejavnost na Bazarju OŠ Rakek za mlade s posebnimi potrebami, ter v Centru za socialno delo na temo počitniški 
program.  
PD Rega Log je mesečno izvajalo ustvarjalne delavnice z mladimi, ter dvakratno taborjenje. 
Mladi iz PD Borovnica na več ravneh tekmovanja v orientaciji osvojili zavidanja vredne rezultate – več prvih in drugih 
mest, na BMU pa drugo mesto v kategoriji juniorji. Ravno tako mladi člani PD Šentjošt so se udeležili državnega 
šolskega športnega tekmovanja Mladina in gore. 
 
V letu 2019 sta dva člana prejela zaslužena priznanja in sicer Franc Maček iz PD Podpeč- Preserje, Svečano listino PZS 
in Milan Jerman iz PD Vrhnika, Spominsko plaketo PZS. 
PD Blagajana, Polhov Gradec je v počastitev samostojnosti Slovenije organiziralo 28. tradicionalni nočni pohod na 
Polhograjsko Grmado 18. Januarja, ob polni luni z udeležbo iz Slovenije in Zamejstva. 
 

Miro Mlinar, predsednik MDO PD Notranjske  
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POROČILO MDO  PD LJUBLJANE ZA LETO 2019 
 

 
 
 
1. V MDO PD Ljubljane deluje 44 društev, od tega 35 planinskih društev in 9 plezalnih klubov ali športnih 
društev. V vseh 44 društvih je včlanjenih skupaj 9105 članov. Struktura članov je: 872 članov z A članarino, 5777 
odraslih članov z B članarino, 551 srednješolci in študentje, 1902 predšolskih in osnovnošolskih otrok in 2 člana IN. 
Samo na območju Mestne občine Ljubljana deluje 24 planinskih društev in 8 plezalnih klubov ali športnih društev.  
 13 PD v MDO upravlja 16 planinskih postojank, 1 zavetišče in 1 bivak. V 8 objektih je oskrbniška ekipa, 6 
objektov je danih v najem, v 3 dežurajo člani PD. 
 23 PD v MDO vzdržuje 577 odsekov planinskih poti v skupni dolžini 781,818 km. 
 
2. V letu 2019 so bile sklicane 3 plenarne seje (vabljena vsa PD v MDO) in 3 redne seje predsedstva (vabljeni 
predsednik, namestnik, tajnica in vodje odborov). Za hitrejši pretok informacij in odločanje smo veliko komunicirali 
po e.pošti. Razpravljali in usklajevali smo stališča do gradiv za skupščino in seje UO PZS, pripravili smo Bilten, glasilo 
MDO, in urejali spletno stran MDO, reševali smo kadrovske probleme MDO, z nasveti smo pomagali nekaterim PD pri 
izobraževanju planinskih kadrov in izobraževanju planinskih delavcev, zastopali smo PZS na občnih zborih in 
prireditvah PD po predhodnem pooblastilu, spremljali, usklajevali in pospeševali smo delo tistih PD, ki so izrazila željo 
po takem sodelovanju. 
 V okviru MDO delujejo vodniški odbor, odbor za planinska pota, odbor za varstvo gorske narave, odbor za 
informiranje in propagando ter nadzorni odbor. 
 Vodniški odbor je v dneh 5. - 6. 4. 2019 v koči pri Jelenovem studencu izvedel izpopolnjevanje VPZS v kopnih 
razmerah po programu Vodniške komisije pri PZS. V skupini  je bilo 26 vodnikov. V le 26 PD je delovalo 150 
registriranih vodnikov in 13 pripravnikov, od tega 69 vodnikov z osnovno UIAA kategorijo oziroma A,B,D 
kategorijami. 
 Odbor za planinska pota je sklical področni zbor markacistov.  
7 markacistov je sodelovalo na Dnevu slovenskih markacistov.  
V 23 PD deluje 56 registriranih markacistov z licenco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markacisti pri delu      Foto: Magdi Stritar     
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Odbor za varstvo gorske narave je skupaj s posameznimi PD organiziral več strokovnih ekskurzij in predavanj. V 15 PD 
deluje 39 varuhov gorske narave in v 8 PD 44 gorskih stražarjev. 
 Odbor za informiranje in propagando je skrbel za prepoznavnost akcij MDO in PD preko Biltena in spletne 
strani www.mdo-ljubljana.net. Bilten je izšel tokrat v 250 izvodih na 56 straneh. 
 Nadzorni odbor je s svojo prisotnostjo na plenarnih sejah in sejah predsedstva nadzoroval vsebinski in 
finančni del delovanja organov MDO. 
 Vsi odbori so izpolnili zadane naloge.  
 Število članov je v 19 PD naraslo, v 18 PD pa upadlo, v 4 PD je stanje neizpremenjeno. V MDO PD Ljubljane se 
je povečalo število članov za 3,0%. 
 
3. Plenarne seje: 
 19. 3. 2019 v prostorih Športne zveze Ljubljana, prisotnih 20. Glavna vsebina: informiranje s seje UO PZS, 
vabilo na skupščino PZS, razprava o zakonodaji, ki ni naklonjena prostovoljnemu delu v društvih. 
 20. 5. 2019 v prostorih Športne zveze Ljubljana, prisotnih 14. Glavna vsebina: informiranje s skupščine PZS, o 
biltenu, ki je tik pred izidom, o pripravah na 49. Tabor ljubljanskih planincev, o razpisu za sofinanciranje prireditev, o 
visokih stroških izobraževanja vodnikov PZS itd. 
 29. 11. 2019 v prostorih Športne zveze Ljubljana, prisotnih 12. Glavna vsebina:  informiranje s seje UO PZS, o 
članarini, o pripravah na 50. Tabor ljubljanskih planincev itd.  
 
4. Predsedstvo MDO: 
 Predsednica MDO: Marinka Koželj Stepic - PD LPP, namestnik predsednice: Ernest Gradišar - PD Vevče, 
tajnica Jelka Kresnik - PD Saturnus, vodja vodniškega odbora Tomaž Šarc - PD Rašica, vodja odbora za planinska pota: 
Magdi Stritar - PD Velike Lašče, vodja odbora za varstvo gorske narave: Nevenka Rajhman - PD Mercator, vodja 
odbora za informiranje in propagando: Marinka Koželj Stepic - PD LPP in vodja nadzornega odbora: Silva Huč - PD 
Polž 
 
Dosežki: 
 - sooragnizacija jubilejnega 26. Jurčičevega pohoda 
 - sooragnizacija 49. Tabora ljubljanskih planincev 
 - izdaja Biltena in urejanje spletne strani 
 - organizacija in izvedba izpopolnjevanja VPZS v kopnih razmerah  
 - organizacija pohodov in predavanj z naravovarstveno vsebino 
 - organizacija in pomoč posameznim društvom pri vzdrževanju planinskih poti 
Za to je bilo vloženo ogromno truda vseh članov predsedstva in članov posameznih  odborov. 
 
Izvedeno usposabljanje v MDO: 
Izpopolnjevanje VPZS v kopnih razmerah, 5. - 6. 4. 2019 v koči pri Jelenovem studencu.  V skupini je bilo 26 
udeležencev. Vodja Matej Ogorevc ter člani vodstva: Bojan Pollak, Izabel Vadnal, Bojan Rotovnik, Iztok Bokavšek in 
Sandra Cerar. 
 
Strokovni kadri v MDO: 
- vodnik PZS    150 in 13 pripravnikov 
- gorski stražar    44 
- varuh gorske narave   39  
- markacist    56 
 
Izvedene aktivnosti v MDO: 
 - v soorganizaciji MDO in PD Polž je bil 2. 3. 2019 organiziran jubilejni 26. Jurčičev pohod s 6800 udeleženci.  
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Na cilju Jurčičevega pohoda na Muljavi  Foto: Marjan Klančar 
 
 
- v soorganizaciji MDO in PD Železničar Ljubljana je bil 25. 5. 2019 organiziran tradicionalni 49. Tabor ljubljanskih 
planincev pri Kosijevem domu na Vogarju. Organiziran je bil prevoz z vlakom v Bohinjsko Bistrico in nato z avtobusi v 
Staro Fužino. Bilo je 420 udeležencev iz 15 PD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. tabor na Vogarju 
 Foto: Milan Kontraček 

 
Podeljena priznanja posameznikom v MDO: 
- pisna pohvala    18 
- bronasti častni znak PZS  36 
- srebrni častni znak PZS    9 
- zlati častni znak PZS     4 
 
5. Predsedstvo MDO ocenjuje, da je bilo delo organov MDO uspešno. Posamezni člani predsedstva so opravili 
veliko nalog, a odziv s strani posameznih PD je bil včasih slab. Zato so bili rezultati kljub velikemu trudu skromnejši.  
  

Marinka Koželj Stepic, predsednica MDO PD Ljubljane 
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POROČILO MDO  PD PODRAVJA  ZA LETO 2019 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Foto: Marjan Mally                                                                                                                  

Srečanje zaslužnih veteranov-seniorjev MDO PD Podravja na Domu na Boču 2019 
 

     MDO PD Podravja (v nadaljevanju: MDO) je organ v sestavi Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS). MDO 
je oblika dela planinske organizacije na regionalnem nivoju in forum za izmenjavo mnenj med PZS in društvi. MDO je 
deloval v letu 2019 v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD Podravja ter v okviru finančnega načrta.  
 
V začetku leta 2019 se je v PZS vključilo PD Kozorog, tako je MDO sestavljalo 35 PD in 2 alpinistično-plezalna kluba in 
sicer: APD Kozjak, PD Brezje Maribor, PD Cirkulane, PD Donačka gora-Stoperce, PD Drava Maribor, PD Fram, PD 
Haloze, KPD Hej, gremo naprej, PD Jakoba Aljaža, PD Lovrenc na Pohorju, PD Majšperk, PD Maks Meško Ormož, PD 
Makole, PD Maribor Matica, PD Miklavž, PD Naveza, PD Občine Kidričevo, PD Oplotnica, PD Paloma Sladki vrh, PD 
Piramida Maribor-Ptuj, PD Planika Maribor, PD Pohorje, PD Poljčane, PD Pošte in telekoma, PD Ptuj, PD Ruše, PD 
Skalca Hoče-Slivnica, Alpsko društvo Stratus, PD Slovenska Bistrica, PD TAM Maribor, PD Tisa Maribor, PD Večer 
Maribor, PD Žetale, PD Železničar Maribor, PD Kozorog, AK Slovenska Bistrica in Plezalni klub 6b Ptuj. 
 
MDO PD Podravja je v letu 2019 vodilo predsedstvo v sestavi: 
 

- Predsednik: Igor Oprešnik 
- Namestnik: Rastko Vrečko 
- Tajnik: Andrej Kaučič 
- Načelnica Odbora za vodništvo: Stanka Čoh 
- Načelnik Odbora za pl. poti: Marjan Mally 
- Načelnik Odbora za varstvo gorske narave: Rastko Vrečko 
- Načelnik Odbora mladinskih odsekov: Aljaž Zidanšek 
- Načelnik Odbora za pl. veterane: Franc Kocbek 
- Načelnik Odbora za pl. orientacijo: Jože Dajnko 
- Načelnik Odbora za gospodarstvo: Anton Klinc 

 
MDO je v letu 2019 izvedel 5 rednih sej, na katerih se je obravnavala aktualna tematika: 
 

datum seje kraj seje št. prisotnih glavne vsebine 

23.1.2019 
 

Redna seja 

Makole 26 - poročila odborov MDO PD Podravja 
- korespondence z Luko Ciglarjem 
- občni zbori MDO-ja 
- obravnava gradiva PZS za 4. sejo UO 
- sprejeti so bili 4 sklepi 
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6.3.2019 
 

Redna seja 

Zg. Hajdina  20 - sprejem PD Kozorog v PZS 
- poročanje z OZ PD-jev MDO-ja 
- Skupščina PZS 2019 
- obravnava gradiva PZS za 5. sejo UO 
- sprejeti so bili 3 sklepi 

4.6.2019 
 

Redna seja 

Dom na Boču 22 - aktivnosti odborov MDO-ja v prvem    
  polletju 2019 
- Srečanje planincev Podravja 2019 
- Dan slovenskih pl. doživetij 2019 
- obravnava gradiva PZS za 6. sejo UO 
- sprejeti so bili 3 sklepi  

17.9.2019 
 

Redna seja 

Maribor 19 - gobarjenje kot znanost in strast 
- predloga za navišja priznanja PZS 2019 
- aktivnosti odborov MDO-ja 
- občni zbori 2019 
- obravnava gradiva PZS za 7. sejo UO 
- sprejeti so bili 4 sklepi 

13.11.2019 
 
 
Redna seja 

Malečnik 24 - spletna poročila društev za leto 2018 
- srečanje vodnikov Podravja 
- srečanje zaslužnih veteranov Podravja 
- obravnava gradiva PZS za 8. sejo UO 
- sprejetih je bilo 8 sklepov 
- gost seje podpredsednik PZS Roman  
  Ponebšek  

 
Predsednik MDO je aktivno sodeloval z vsemi načelniki in predstavniki društev ter sproti reševal nejasnosti in z njimi 
vodil korekten dialog. Redno se je udeleževal sej UO PZS, se aktivno vključeval v debate in zastopal interese MDO-ja.  
 
MDO je v letu 2019 ponovno zelo skrbno ravnal s sredstvi, skupaj s posameznimi odbori in kljub izvedenim akcijam, 
smo prihranili kar nekaj sredstev, ki nam bodo v letu 2020 v veliko pomoč, pri nemotenem delovanju MDO-ja, 
odborov in izvedbo raznih delavnic in tečajev v okviru le teh. 
 
Odbori MDO so bili v letu 2019 zelo aktivni in izvedli v okviru svojih aktivnosti veliko akcij in najbolj odmevna so 
prikazana v tabelah: 
 
ODBOR ZA VODNIŠTVO  
 
Iz PD na območju MDO PD Podravja je bilo v letu 2019 kategoriziranih 479, registriranih pa 229 planinskih vodnikov.  
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija                 Vodja namen 

Srečanje vodnikov 
MDO PD Podravja 

23.11.2019 
Draža vas 

    56          Stanka Čoh druženje vodnikov MDO PD 
Podravja 

 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev namen 

4 kopna 
izpopolnjevanja 

Maj 2018 
Dom na Boču  

52 Obnovitev licence za kat. A in B 

 
ODBOR ZA PLANINSKE POTI 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev namen 

Zbor  markacistov Štatenberg  PD 

Makole;  10. 3. 2019 

42 Srečanje markacistov Podravja in 
podelitev priznanj 

Markiranje   Bistriški Vintgar 1 Skupna akcija  
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Pregled pl. poti Pregled urejenosti pl. 
poti opravil načelnik 
OPP s sodelavcem od 
maja do oktobra 2019 

2 Pohorje, Kozjak, Haloze, Slovenske 
gorice 

Ureditev poti Bajgot – Osankarica 
(Obrulovo) oktober 
2019 

6 Prestavitev dela poti na staro traso 
na območju PD Ruše 

Srečanje MDO 
Podravja 

Pesek – Lovrenška 
jezera;   21.9.2019 

7 Sodelovanje markacistov in ureditev 
poti na jezerih s PD Lovrenc na 
Pohorju 

Sestanek Poljčane  
25.10.2019 

15 Obravnava tekočih zadev 

Sestanek Zg, Polskava 
 21.11.2019 

23 Plan srečanja 2020 

Objave v medijih Skozi vse leto v 
lokalnem časopisu 
Panorama objavljal 
načelnik OPP 

 1 Obveščanje javnosti o planinskih 
poteh in delu markacistov 

 
ODBOR ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev namen 

Pohod RAMSAR Februar 2019 
Radkersburg 

12 Dan mokrišč 

Zbor komisije VGN Marec 2019, Nazarje 13 Letni zbor komisije  

Delovna akcija Marec,   Blaguško j. 3 Zaščita dvoživk 

Varovanje 
velikonočnice  

Marec 2018, 21 dni     
Boč 

31 Pomoč PD Poljčane 

Delovna akcija April 2019 
Ruško Pohorje 

30  Čiščenje Ruškega Pohorja in Kalvarije  

Delovna akcija  April 2019 
MB Pohorje 

3 Čiščenje pl. poti Radvanje-Bolfenk-
MB koča 

3 dnevna ekskurzija Maj 2019;   Kozjak 8 Ozaveščanje podneb. sprememb 

Festival alpskega 
cvetja 

Maj 2019 
Boh. Bistrica  

3 Udeležba na fetivalu 

Naravovarstveni 
pohod 

Maj 2019 
Sv. Lovrenc  

5 Udeležba na pohodu 

Eko teden ob 
svetovnem dnevu 
okolja 

Junij 2019 14 Zasaditev lipe na prvem počivališču 
SPP 

Predavanje Planinstvo 
in odnos do narave 

Junij 2019 
Slovenj Gradec 

2 Udeležba na predavanju 

Tečaj VGN September 2019 
Planina Razor  

3 Zaključek tečaja 

Naravovarstvena 
akcija 

September 2019 
Rogla 

2 Čiščenje pohorskih planj  

Teden mobilnosti  September 2019 
Maribor 

63 Udeležba na pohodih, turah in 
predavanjih 

Dan planincev 
Podravja 

Pesek, 21.9. 2019 12 Naravovarstveni pohod 

Očistimo Pohorje  Oktober 2019 4 Sodelovanje v akciji 

Predavanje Invazivke 
na poti  

November 2019 
Ravne  

2 Sodelobanje na predavanju  
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Obnova koče na 
Okrešlju  

November 2019 2 Pomoč pri akciji 
obnove  

Naravovarstevni izlet  December 2018,   
Na večih lokacijah 

20 Dan gora 

 
ODBOR ZA PLANINSKE VETERANE 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev namen 

Pohodi in izleti na 
območju MDO PD 
Podravja 

27.2.; 17.4., 14.5., 
12.6., 10.7., 11.9., 
15.10., 19.11., 10.12. 

341 Druženje, ohranjanje kondicije 

Srečanje zaslužni 
veterani MDO PD 

14.12.2019 
Dom na Boču 

19 Zahvala za minulo delo v društvih 

 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Spominska plaketa PZS 
 
 

Dopolnjena starost vsaj 65 let 
Že pridobljeni zlati častni znak 
PZS 

- 5 prejemnikov 
 
 

 
ODBOR ZA PLANINSKO ORIENTACIJO 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in 
organizator 

namen 

Tekma POT 30.3.2019;  Sv. Duh na 
Ostrem vrhu 

PD Ruše 
23 ekip; 92 tekmovalcev-
odtega 41 osnovnošolcev 

Tekmovanje 

Tekma SPOT 18. – 19.5.2019 
 

MK PZS, 
PD Šoštanj 

Tekmovanje 

Tekma POT 28.9.2019;  Fram  PD Fram 
28 ekip; 115 tekmovalcev-
odtega 50 osnovnošolcev 

Tekmovanje  

4. IMOC 2019 13. – 15.10.2019 
Igman, BiH 

BiH Mednarodno tekmovanje 

Tekma POT 19.10.2019 
Boč 

PD Poljčane 
23 ekip; 79 tekmovalcev-
odtega 48 osnovnošolcev 

Tekmovanje 

 
ODBOR MLADINSKEGA ODSEKA 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in 
organizator 

namen 

Seja odbora MO 7.2.2019 
Miklavž na D. polju 

5 
Igor Oprešnik 

Izvolitev novega načelnika MO 

 
 
MDO je v letu 2019 realiziral veliko alinei plana dela, ki si jih je zadal v letu 2018. Na svojih sejah se je opredeljeval do 
vseh pomembnih vprašanj, ki se navezujejo tako na delo posameznih društev v okviru MDO-ja, kakor na delo celotne 
planinske organizacije.  
Čeprav je predsednik navezal stike z novim načelnikom MO MDO PD Podravja in v začetku leta 2019 tudi sklical 
sestanek Odbora za mlade, pa je bila še vedno velika vrzel na področju Odbora za mlade. Namreč odbor ni bil v 
nadaljevanju leta, pod vodstvom novega načelnika, aktiven, pa čeprav je na uvodnem sestanku padlo kar veliko idej.  
Tudi Odbor za gospodarstvo pod vodstvom novega načelnika ni bil aktiven.   
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Pred nami je še veliko odprtih zadev, kot so:  
- odnos društev do MDO-ja  
- še večja odzivnost društev na sejah MDO-ja,  
- pridobiti več mladih v planinske vrste,  
- planince navdušiti, da se bodo v večjem številu udeleževali Srečanja planincev Slovenije in na vseh ostalih akcijah v 
okviru PZS,  
- starejšim planincem se zahvaliti za njihovo nesebično delo, skozi vsa leta njihovega delovanja na področju 
planinstva, z raznimi priznanji.  

 
                                                                                                   Igor Oprešnik, predsednik MDO PD Podravja 
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POROČILO MDO PD ZASAVJA  ZA LETO 2019 
 

MDO Zasavje tvori 17 društev, PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE, PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU, 
PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK, PLANINSKO DRUŠTVO KUM TRBOVLJE, PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO, PLANINSKO 
DRUŠTVO LISCA SEVNICA, PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA, PLANINSKO DRUŠTVO RADEČE, PLANINSKO DRUŠTVO 
RIMSKE TOPLICE, PLANINSKO DRUŠTVO TRBOVLJE, PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM  KRŠKO, PLANINSKO DRUŠTVO 
ZAGORJE OB SAVI, PLEZALNI KLUB LAŠKO (ni član MDO), PLEZALNI KLUB RIMSKE TOPLICE (ni član MDO), DRUŠTVO 
PROSTI ČAS ŠMARTNO (ni član MDO), KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA, z okoli 3500 člani. 
 
Vsako planinsko društvo ima svoj markacijski odsek, ki skrbi za planinske poti in v   MDO Zasavje imamo okoli 800 km 
za katere skrbi nekaj več kot 50 markacistov. Vsi so prostovoljci in imajo enkrat letno svoje srečanje, preteklo leto je 
bilo na Kopitniku. V letu 2019 je bilo tudi osrednje srečanje slovenskih planinskih markacistov v Radečah, kjer se je 
zbralo skoraj 200 njih in so družno markirali na Zasavski planinski poti. PZS organizira vsako leto natečaj za naj 
planinsko pot in ta prestižni naslov je prejela pot v MDO Zasavje, v PD Laško, Rečiška planinska krožna pot, ki vodi po 
vrhovih vzhodnega dela Posavskega hribovja in je v letu 2019 doživela popolno obnovo, tudi s pomočjo denarja od 
naslova za naj planinsko pot v letu 2019. Zmagovalna Rečiška planinska krožna pot pohodnika pelje po vrhovih 
vzhodnega dela Posavskega hribovja in obkroži Rečiško dolino, poimenovano po potoku Rečica, ki je bila vse od 19. 
stoletja znana po rudarstvu. Pot obhodi deset vrhov, in sicer Govško brdo, Zavrate, Babo, Ostri vrh, Kal, Mrzlico, 
Gozdnik, Šmohor, Tolsto in Malič, dolga 35 km, za 12 okoli 12 ur hoje.   
Posebno povezovalnost nam pomeni Zasavska planinska pot, z 200 km, kjer smo za njeno popestritev vpeljali skupno 
promocijo v smislu skupnih pohodov in vzdrževanja, ter foto natečaj.  
MDO skrbi za dve obhodnici, kot že rečeno za Zasavsko planinsko pot, ki jo je prehodilo 120 planincev iz različnih 
planinskih društev, obhodnico Križem kražem po Posavskem hribovju pa 15 pohodnikov   iz 13 društev na leto 
(povprečje).   
Z veljavno licenco imamo v MDO Zasavje okoli  100. Vsa naša društva nimajo svojih vodnikov z licenco, zato je še 
toliko bolj pomembno sodelovanje med društvi, da lahko organizirajo skupne planinske ture, izlete, pohode itd. V 
MDO Zasavje imamo vodniški odsek, ki se sreča enkrat letno in še posebej skupaj s Planinsko zvezo pripravi nabor 
izobraževanj tako za planinske vodnike kot planince. Planinska društva organizirajo mesečno, dnevno itd svoje 
planinske ture, sprehode, prireditve… Delujejo planinske skupine, ki enostavno živijo vsakodnevno planinsko 
življenje. 
Krona dejavnosti so planinski tabori tako doma kot v tujini. V MDO Zasavje jih je bilo kar 15, kjer so tako družinski kot 
za mlade ali starejše že čista tradicija.  Niso nam tuji tudi skupni planinski izleti, kot npr, odprtje poletne planinske 
visokogorske sezone , 26. junija na Prehodavce. Ali tradicionalen planinski maraton po obronkih Lisce. Pa tudi turno 
kolesarjenje prihaja v naše vrste. 
PD sodelujejo v akciji Slovenija hodi. Delo z mladimi predstavlja eno glavnih garancij za kvalitetno PZS, zato imamo 
po društvih organizirane mladinske odseke, ki organizirajo svoje planinske izlete, planinske šole, sodelujejo v  
tekmovanju Mladina in gore (PD Litija). Zasavska planinska mladina se sreča enkrat letno, v letu 2019 skoraj 300 na 
Lisc.  
 V MDO Zasavje imamo planinske domove, kar 14 in dva planinska bivaka. Dve od koč sta tudi v visokogorju. In 
ponosni smo, da je Naj visokogorska planinska koča, Zasavska koča ne Prehodavcih, ter  med petimi naj planinskimi 
kočami v nižje ležečih predelih, ja bilo med prve pet nominirane kar tri iz MDO Zasavje ,Planinski dom na Kalu, 
Planinski dom na Kumu in Planinski dom na Mrzlici.  
Srečanja slovenskih planincev imajo svoj čar, in kar štirikrat so bila v MDO Zasavje. V preteklem letu, kot Planinska 
doživetja na Lisci, naslednje leto pa pod imenom Srečanje planincev. Ob tem dogodku je bilo tudi srečanje planincev 
MDO Zasavje.  
Starejšim planincem želimo podati posebno pozornost, zato se skupno srečamo enkrat letno, v letu 2019 je bilo na 
Kalu.   
V letu 2019 je bilo 29. srečanje citrarjev na Kopitniku, prvega avgusta. Predvsem želim izpostaviti, da planinstvo 
vidimo tudi v kulturi, kot npr. v delovanju Planinske pevske skupine Encijan, ali beremo v gorah in podobno.   

       Vsako planinsko društvo pa ima tudi odsek za varstvo narave in svoje varuhe narave. Organizirajo skupne strokovne 

izlete in izpopolnjevanja ter dajejo poudarek na osveščenosti tako planincev kot ostalih udeležencih ob varovanju 

gora. Še posebej so aktivna ob različnih akcijah npr. na Kumljanskem, Lovrencu, ali Bohorju.  
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     Tudi založništvo in promocija ter obveščanje nam ni tuje. Vsako društvo izda enkrat letno vsaj en svoj bilten, imajo 

spletne strani itd. V letu 2019 so v PD Litija izdali vodnik  Po Badjurovi krožni poti in v PD Lisca Sevnica planinsko 

karto Lisca in Sevnica  z okolico. 

     Sodelovanje društev MDO Zasavje vidimo predvsem v skupnih nastopih, akcijah in promociji našega delovanja 

(Sestanki MDO potekajo po društvih, Na takem sestanku društvo gostitelj vsakokrat predstavijo svoje delo, 

Predstavitev nekaj svojih primerov dobre prakse, Vsak sestanek bi posebej posvetili tudi delu enega izmed odborov, 

Skupna spletna stran, Skupno druženje starejših planincev, Skupni dan zasavskih planincev, Skupna delovna akcija na 

planinskih poteh, Zlet mladih planincev, Meddruštveni izlet Prehodavci, Meddruštveni tabori  in izleti, Skupna 

izobraževanja, Skupni koledar, Dan zasavskih markacistov, Dan vodnikov Zasavja, Foto natečaj, itd) in delovanju 

stalnih odborov MDO (Odbor mladinskih odsekov, Odbor vodnikov, Odbor za planinske poti, Odbor za gospodarstvo, 

Odbor za varstvo gorske narave, Odbor za zasavsko planinsko pot) . 

    MDO Zasavje deluje na treh regionalnih področjih (Zasavje, Posavje, Savinjska regija). Aktivno smo se vključiti v 

razvojne projekte kot partnerji. MDO Zasavje deluje na območju štirih Lasov (Las raznolikost podeželja, Srce 

Slovenije, Las Zasavje, Las Posavje). V projektih Lasov, ki so močno raznoliki, tako po velikosti kot vsebini, smo PD 

tudi našla svoj izziv. Tudi Svečana podelitev najvišjih planinski priznanj se je odvila v MDO Zasavje , v Laškem, kjer je 

ob Marjan Perger ob 80. letnici prejel spominsko plaketo.  

 

Jože Prah, predsednik MDO PD Zasavja 
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POROČILO MDO PD POSOČJA  ZA LETO 2019 
 
V MDO PD Posočja so vključena PD Ajdovščina, PD Bovec, PD Brda, PD Cerkno, PD Idrija, PD Javornik-Črni vrh nad 

Idrijo, PD Kobarid, PD Križna gora, PD Nova Gorica, PD Podbrdo, PD Tolmin, PD Valentin Stanič Kanal, ter Planinska 

družina Benečije, Slovensko planinsko društvo Gorica, Društvo ekstremnih športov, Plezalni klub Idrija in Postaja 

Gorske reševalne službe Bovec. 

V letu 2019  smo se predsedniki, oziroma njihovi namestniki ter vodje odborov sestali petkrat, vedno pred sejo UO 

PZS. Udeležba na sejah je vedno nad 75%, kar pomeni, da se predsedniki redno udeležujemo, s tem pa svoje 

''poslanstvo'' jemljemo zelo resno. 

Planinci MDO PD Posočja smo se udeležili dneva slovenskih planinskih doživetij, 15.6. na Lisci. V organizaciji različnih 

društev je bilo organiziranih kar nekaj planinskih srečanj(Koča pod Golaki, Čaven, Porezen, Planina Razor, Črna prst, 

Dom pod Ježo, Javornik….). 

PD Tolmin je bilo ob soorganizaciji PZS, gostitelj tokratnega srečanja treh dežel, ki je bilo zadnji septembrski vikend 

na Planini Razor. Vsi udeleženci smo pohvalili odlično organizacijo, čeprav nam je vreme močno ponagajalo. 

Pomagali smo tudi pri izvedbi proslave ob 100-letnici konca 1.svetovne vojne, pri Krnskih jezerih, 9.11., za kar gre 

posebna zahvala PD Nova Gorica. 

V MDO PD Posočja delujejo naslednji odbori: odbor mladinskih odsekov, vodniški odbor, odbor za planinske poti, 

odbor za varstvo gorske narave in gospodarski odbor. 

Vodniški odbor: 

Na področju vodništva v MDO PD Posočja smo dogovorjeni, da se sestajamo z načelniki oziroma predstavniki društev 

2 krat letno. Enkrat v spomladanskem obdobju in enkrat v jeseni, vsekakor pred srečanjem vodnikov. Srečanje 

vodnikov je običajno v sredini oktobra. Vsako leto ga organizira drugo društvo. Načelnica se običajno udeleži 

sestanka na PZS, srečanja vodnikov MDO in zbora vodnikov na IGU ter seveda sej MDO PD Posočja. Letošnjega zbora 

se načelnica žal ni mogla udeležiti. 

Na 1. sestanku VO MDO PD Posočja, ki je bil 7.5.2019, smo govorili o: 

- skupnih načrtovanih akcijah v MDO-ju in njihovih izvedbah 
- sodelovanju med društvi 
- srečanju vodnikov MDO 2019 
- tečajih in izpopolnjevanjih za vodnike 
- pohodu ''družne planinske poti'', ki ga je ob 70-letnici organiziralo PD Nova Gorica 
- problematiki vodniških odsekov po posameznih društvih 
- vodenju oseb s posebnimi potrebami 
- nabavi enotnih T-majic za vodnike v MDO 
- zadevah, ki so vezane na PZS 

Na 2. sestanku VO MDO PD Posočja, ki je bil 18.9.2019, smo govorili o: 

- pripravi na srečanje vodnikov MDO PD Posočja, 12.10.2019, v organizaciji PD Križna gora in določitvi glavne 
teme pogovora(predlog novosti v vezi izobraževanja—nov zakon o športu). 

- predlogih za skupne pohode in srečanja v letu 2020 
Zaradi lažje priprave pohodov za leto 2020, je bilo dogovorjeno, da si društva izmenjajo datume tradicionalnih 

pohodov. Prisotni so bili seznanjeni s predvidenimi datumi za vodniška izpopolnjevanja ter o sprejemnih izpitih za 

kandidate za vodnike. Za slednje je bilo predlagano, da bi z inštruktorji pripravili kratek tečaj, kjer bi se kandidati 

seznanili z načinom priprav za sprejemni izpit. 
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Srečanje vodnikov MDO PD Posočja je bilo 12.10.2019  v organizaciji PD Križna gora. Prisotnih je bilo 23 vodnikov, 

pridružili so se nam  tudi član VK PZS Jože Bobovnik, dolgoletni predsednik MDO Gregor Rupnik in častni vodnik PZS 

Rudi Rauch iz PD Tolmin. Naša skupna tura je potekala po SPP iz Podkraja do Pirnatove koče na Javorniku, povratek 

pa preko Suhega vrha do Cola. Vreme nam sicer ni bilo ravno naklonjeno. Na uradnem delu je načelnica povedala, da 

je v letu 2019 77 registriranih vodnikov. Vsem vodnikom se je zahvalila za trud, ki ga kot volonterji vlagajo in se 

razdajajo pri vodenju mladih in odraslih. Poudarila je, da se ji ne zdi prav, da vodniki lahko dobijo priznanje šele po 

30-letnem vodenju, to je častni vodnik PZS. Apelirala je na PD-je, oz.načelnike, da v svojem okolju poskrbijo za 

vodnike in jim na internih občnih zborih podelijo društvena priznanja za trud. 

O novem zakonu o športu nas je seznanil Jože Bobovnik. Povedal je, da so nova merila glede vodniških kategorij. 

Dosedanji vodnik A kategorije je po novem športni delavec 1, ki bi po novem ne smel načrtovati in izvajati ture, lahko 

pa sodeluje. Vodnik, ki ima vse kategorije, A, B, D, pa je športni delavec 2. Da bi vodnikom, ki imajo le A kategorijo 

omogočili samostojno delovanje kot doslej, bodo morali opraviti dodatni 20-urni tečaj, oz.seminar. Tako bo vodnik iz 

športnega delavca 1, prešel v naziv športni delavec 2(takih vodnikov je okrog 500). Cilj je, da bi vsem vodnikom 

ohranili status, kot so ga imeli do sedaj. PD bodo dobila obvestila, kako in kje bodo seminarji potekali.  

Na srečanju smo določili datum srečanja 2020, to je sobota 10.10. v organizaciji PD Cerkno. Načelnica je preko e-p 

med letom PD-je obveščala o novostih in aktualnostih. 

Ob vsem tem je treba napisati, da planinska društva iz MDO PD Posočja organizirajo veliko število raznih 

tradicionalnih pohodov, srečanj in prireditev, ki se jih udeleži ogromno pohodnikov in ostalih obiskovalcev. Žal pa je v 

tem poročilu nemogoče navesti vse te prireditve. 

Odbor za planinske poti: 

Aktivnosti, ki smo jih izvajali, so bile načrtovane v programu dela za leto 2019. 

Skupne naloge, ki smo jih opravili: 

- V soboto 5. Januarja 2019 so markacisti PD Ajdovščina gostili Zbor OPP MDO PD Posočja v športnem parku 
Pale v Ajdovščini. Prisotnih je bilo 38 markacistov iz 11 od skupno 12 planinskih društev. Najprej so nas 
vodniki in markacisti domačega društva peljali do izvira Hublja. Ob 11. uri smo pričeli z uradnim delom, kjer 
smo pregledali zapisnik preteklega zbora. Ker ni bilo pripomb, je bil soglasno potrjen. Vodja OPP MDO PD 
Posočja je podal poročilo, seznanjeni pa smo bili tudi z delom markacijskih odsekov po PD v OPP. Poudarili 
smo pomen oddaje poročil PD in markacistov za registracijo v naslednjem letu. Sprejeli smo program dela v 
letu 2019 z možnostjo spreminjanja programa v dogovoru z načelniki med letom. 

- Udeležba na vseh sejah MDO PD Posočja in KPP 
- Dva sestanka OPP 
- Polnoštevilni smo bili na zboru markacistov PZS na Igu 
- V soboto 6.julija 2019 smo se udeležili Dneva slovenskih markacistov v Radečah 
- Akcijo OPP Posočja smo izvedli na planinskih poteh v skrbništvu PD Kanal. Akcije se je udeležilo kar 25 

markacistov iz 8-ih PD v OPP 
- DSMP je opravil en sestanek in eno akcijo označevanja 

  

Tehnična skupina OPP Posočja je v letu 2019 izvajala naslednje naloge: 

- Vodenje projekta in nadelava nove Otmarjeve zelo zahtevne planinske poti, do otvoritve 19.5., kjer smo 
vodilno vlogo odigrali člani TS OPP Posočja s petimi člani, PD Vipava z društvenimi nosači in dvema članoma 
TS. KPP z dvema članoma OTV je bila prisotna le dva dni. Skupno je bilo opravljenih 48 delovnih dni od zore 
do trdne teme. Dodatno pa smo popravili še 50 let staro Furlanovo pot(4 dni). 

- Popravilo poti na Jerebico in Svinjak so markacisti PD Bovec-člani TS OPP opravili sami. 
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- Generalno obnovo poti na Mangrt, ki je bila v planu KPP, smo izvedli izključno člani TS OPP Posočja, vodenje 
in glavnina del pa je bila zopet na plečih markacistov PD Bovec. Skupno je sodelovalo 10 markacistov A, B, C 
in inštruktorjev, v skupnem seštevku 29 dni. Za zavarovanje pa sta v ključnem delu izvedbe poskrbela 
policista gorske enote Policije. 

- Pripravniki in inštruktorji markacisti so sodelovali 23 dni na tečajih, ki jih organizira KPP 
- Tečaj za markaciste A, pod Ježo, smo v glavnem pokrili z inštruktorji markacisti Posočja ob vodstvu načelnika 

KPP.  
 

Trenutno imamo v OPP Posočja sledečo sestavo kadra markacistov: 

- markacist inštruktor A, B, C: 1 
- pripravnik markacist inštruktor A,B: 2 
- pripravnik markacist inštruktor A,B,C: 1 
- markacist kategorije C: 1 
- markacist kategorije B: 40 
- markacist kategorije A: 17 
- dva markacista B sta zaradi starosti neaktivna 
- brez markacistov je PD Podbrdo, kar pomeni, da PD nima izpolnjenih osnovnih zahtev za skrbništvo skladno z 

Z-Planom-p. 
- skupno imamo trenutno registriranih 62 markacistov 
- trije markacisti morajo letos opraviti dopolnilno usposabljanje, ki je pogoj za registracijo 

 

Odbor mladinskih odsekov: 

Vsako leto poteka spomladansko in jesensko srečanje mladih planincev. 

V letu 2019 sta obe srečanji zaradi različnih razlogov odpadli. Zelo dobro pa delujejo MO v nekaterih društvih, čeprav 

bomo imeli na področju dela z mladimi v prihodnje še največ dela. 

So se pa v letu 2019 ekipe nekaterih MO udeleževale tekmovanja Mladina in gore. 

30.državno tekmovanje je potekalo 26.1.2019 v Podnanosu. Iz MDO Posočja so se tekmovanja udeležile tri ekipe: 

- ekipa Pr'farski štruklevci iz MO PD Idrija je zasedla 1.mesto in so postali     

  državni prvaki 

 -ekipa Bergmandlci iz MO PD Idriaj je zasedla 7.mesto 

-ekipa Sočne Markacije iz PD Javornik Črni vrh pa je zasedla 24.mesto 

Srednješolskega tekmovanja pa so se udeležile štiri dvojice iz MO PD Idrija in so zasedle prva štiri mesta 

V Izoli pa je 9.11.2019 potekalo 31.regijsko tekmovanje MIG. Tekmovanja se je udeležilo 6 ekip iz MDO PD Posočja. 

Ekipe iz MO PD Idrija so zasedle 2., 3., 14. In 41.mesto 

Ekipi iz PD Javornik Črni vrh pa 11. In 25.mesto 

Ostale dejavnosti pa mladinski odseki izvajajo v okviru svojih programov. 
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Odbor za varstvo gorske narave: 

V letu 2019 je ponovno zaživel Odbor za varstvo gorske narave. V zvezi z dogovorom na 4.seji MDO PD Posočja, sem 

kot predsednik v mesecu maju sklical sestanek varuhov gorske narave(VGN). Sestanka se je udeležilo 6 varuhov 

goorske narave iz petih društev. Ob odsotnosti trenutno še aktualnega vodje odbora za VGN, Mirota Strosarja, je 

nekaj o delovanju odbora v preteklih letih povedal njegov predhodnik Miro Soban. Miro Strosar je še pred sestankom 

zaradi osebnih razlogov(pomanjkanje časa) po elektronski pošti podal odstopno izjavo.  

Pogovarjali smo se o sezanmu varuhov gorske narave in ugotovili, da so seznami tudi na PZS pomanjkljivi. Novi vodja 

odbora bo poskušal to urediti. Kot predsednik MDO sem za novega vodjo predlagal Anico Podobnik iz PD Cerkno in je 

bila tudi soglasno izvoljena. Dogovorili smo se, da bomo organizirali srečanje VGN, predvidoma v novembru v 

organizaciji PD Cerkno. V nadaljevanju smo se pogovarjali o problematiki v društvih in o problemih z gorskimi 

kolesarji in celo motoristi na planinskih poteh. 

Srečanje in sestanek varuhov gorske narave je potekalo 23.novembra 2019 v odlični organizaciji PD Cerkno. Zbralo se 

nas je 20 VGN iz MDO Posočja in MDO Notranjske, s katerim sodelujemo. 

Najprej smo prisluhnili predstavitvi odseka za VGN PD Cerkno ter naravovarstvenemu predavanju z naslovom Živalski 

svet Cerkljanske, potem pa smo se podali na naravovarstveni pohod v okolici Cerknega.  

Sledil je sestanek, na katerem je nova vodja odbora za VGN poročala o dogajanju v letu 2019. &.julija se je udeležila 

in si ogledala organizacijo promocijskega dne umirjanja prometa na Mangrtski cesti, ki ga je organiziral TNP v 

sodelovanju z lokalnimi organizacijami. Odsek za VGN PD Nova Gorica je organiziral 4.naravovarstveni tabor v 

Radencih ob Kolpi. 21.-22.9. je bil na Planini Razor zaključek letošnjega tečaja za VGN. Tudi v našem MDO imamo 

novo VGN(Irena Lesjak iz PD Tolmin). V jesenskem času so se v odseku za VGN PD Cerkno pripravljali na srečanje VGN 

Posočja. 

Članica komisije za VGN pri PZS, Franka Zega, je poročala o delu komisije in predstavila analizo letošnjega tečaja za 

VGN. Dogovorili smo se tudi, da bo srečanje VGN v letu 2020 organiziral MDO Notranjske. 

 

Gospodarski odbor: 

Tudi gospodarski odbor je po več letih neaktivnosti ponovno zaživel in sicer na pobudo predsednika PD Cerkno in 

člana izvršnega odbora GK pri PZS, Ivana Rupnika. Prvi sestanek je potekal 8.5.2019 v Tolminu. Prisotnih je bilo osem 

gospodarjev oz.predstavnikov PD. Na sestanku je bila izvoljena nova vodja GO in sicer Nadja Leban iz PD Tolmin. Na 

sestanku so se dotaknili aktualnih tem(zaračunavanje pogrinjkov, prisotnost psov v planinskih kočah, pridobivanje 

ustreznih kadrov,….).Sklenili so, da bo treba v bodoče izmenjevati izkušnje in informacije o rešitvah problemov, ki 

nastajajo v kočah, o raznih razpisih ter možnostih skupnega izobraževanja v okviru našega MDO. 

Ob vsem tem je potrebno poudariti, da v tem poročilu ni zajeta dejavnost postaj GRS, posameznih gospodarskih 

odsekov v društvih, alpinističnih odsekov, jamarske sekcije in fotografske skupine(PD Tolmin), turnokolesarskih 

odsekov in še in še bi lahko našteval. 

O tem delovanju naših PD in še o marsičem bomo lahko izvedeli na občnih zborih društev. 

 
Dušan Plesničar, predsednik MDO PD Posočja 
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POROČILO MDO PD DOLENJSKE IN BELE KRAJINE  ZA LETO 2019 
 

• Za uresničevanje skupnih ciljev, nalog in potreb po medsebojnem sodelovanju v  dolenjski in belokranjski regiji, 
se planinska društva tega območja povezana v Meddruštveni odbor  planinskih društev Dolenjske in Bele krajine 
(MDO PD). 

• MDO PD  sestavljajo predsedniki PD oz. od njih pooblaščeni predstavniki vodstva PD in predsednik MDO. MDO 
PD deluje v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD; novega je MDO PD sprejel in potrdil na seji 13. 
11. 2013 v Metliki. 

• Temeljna naloga MDO PD pri uresničevanju nalog iz 20. člena Statuta PZS, ki se izvajajo na območju MDO PD, je 
usklajevanje stališč in mnenj, ki so skupnega  pomena za napredek PD v tej regiji in PZS kot celoti. S svojim delom 
spodbuja članice k aktivnemu sodelovanju, uresničevanju skupnih ciljev, določenih s programi in k povezovanju v 
organizirano celoto regije.  

• V MDO PD  so vključena planinska društva: Krka Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Semič, Trebnje, Polom 
Kostanjevica na Krki, Polet Šentrupert, Šentjernej, Pohodnik Novo mesto, Pohodniško društvo Novo mesto ter 
Plezalni klub Novo mesto. V letu 2019 je članstvo naraslo za 9 % in šteje v MDO PD 2.621 članov. 

• MDO PD delujejo na območju 19 občin in sicer: Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, 
Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke 
Toplice, Trebnje, Žužemberk, Kočevje, Kostel in Osilnica, s skupno površino 2.393,64 km² oz. 11,80 % slovenskega 
ozemlja. 

PREGLEDNICA: sestava MDO PD v letu 2019 

Organ vodja in namestnik člani datumi sej 

MDO PD 
Dolenjske in Bele 
krajine 

Rudolf E. Skobe, PD Krka 
Novo mesto - predsednik 
 
Franc Janež - PD Kočevje, 
namestnik predsednika 

Branko Brodarič -  PD Metlika 
Milan Mlakar – PD Kočevje 
Rafael Križman - PD Krka Novo mesto 
Dušan Kukman - PD Semič 
Franc Štokar - PD Polom Kos. na Krki 
Borut Mežnarčič - PD Trebnje 
Peter Dichlberger - PD Črnomelj 
Jože Krhin - PD Šentjernej 
Marko Rems - PD Pohodnik 
Daniel Pejovič - PD Polet Šentrupert 
Anton Markovič - Pohodniško društvo 
Novo mesto 
Tomaž Erpič - Plezalni klub Novo 
mesto 

2 redni seji: 
12.02.2019 
12.11.2019 

in 
5 dopisnih sej: 

23.01.2019 
06.03.2019 
18.09.2019 
23.09.2019 
28.10.2019  

      Člani, izpisani v poševnem tisku, so bili na novo izvoljeni v letu 2019 

• Pomembno je, da je znotraj MDO PD še vedno zelo aktiven Odbor za varstvo gorske narave, ki ga že 21 let vodi 
Rozalija Skobe iz PD Krka Novo mesto. Ta je uspel že 12 leto zapored organizirati tečaj za gorsko stražo. Tečaja se 
je udeležilo 27 planincev iz 10 društev našega MDO-ja. Zelo obiskan je bil tudi letni zbor VGN in GS, v organizaciji 
PD Krka Novo mesto. Odbor jo organiziral tečaj za gorsko stražo tudi za 44 udeležencev Kmetijske šole Grm in 
biotehniško gimnazijo Novo mesto, smer naravovarstveni tehnik, z zaključno ekskurzijo do Slapa Peričnik, 
obiskom Zelencev v Podkorenu in obiskom Slovenskega planinskega muzeja. 

 
Letnega zbora OVGN se je udeležilo kar 61 gorskih stražarjev in varuhov gorske narave, od skupno 330 kolikor jih 
premore naš MDO PD, od tega tudi 5 predsednikov PD in predsednik MDO PD. Odbor je organiziral dve 
naravovarstveni ekskurziji; Kobjeglava – Pot devetih kalov s kar 74 udeleženci in Smrekovec 48 udeležencev; 
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skupno 122 udeležencev.  

  
      Razstava NARAVA V GORSKEM SVETU, VČERAJ, DANES, JUTRI, dne 18. 10. 2019, foto: Zdravko Damjanovič 

 
Odbor je 18. oktobra organiziral v Šolskem centru Novo mesto (3.130 dijakov) postavitev razstave NARAVA V 

GORSKEM SVETU, VČERAJ, DANES, JUTRI, ko se je otvoritve udeležilo kar 71 planincev, razstava pa je bila odprta do 4. 
novembra. 
 

 
Podelitev značk 44 novim GS v SPM v Mojstrani, 30.maja 2019,  foto: Rudolf E. Skobe 

• Odbor mladinskih odsekov vodi Majda Markovič iz Pohodniškega društva Novo mesto. Uspešno je bil 
organizirala kostanjev piknik za mlade na Smuku v Beli krajini v sodelovanju s PD Semič, katerega se je udeležilo 
150 mladih planincev ter skupno srečanje mentorjev in vodnikov v Črmošnjicah z ogledom učne poti Divjega 
potoka pri Črmošnjicah ter vzponom na izjemno razgledišče nad dolino Črmošnjice; 19 udeležencev. 
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Črmošnjiška dolina ob skupnem srečanju MPS in VPZS 16. 5. 2019, foto: Rudolf E. Skobe 

• Zelo dobro deluje odbor za planinske poti, ki ga vodi Mladen Živković iz PD Krka Novo mesto. Svoj zbor so izvedli 
1. marca v CŠOD Črmošnjice s kar 58 udeleženci iz vseh PD. Prisotna sta bila je bil tudi predsednik PZS dr. Jože 
Rovan in predsednik MDO PD. Tudi v tem letu, so poleg številnih delovnih akcij, ki jih imajo markacisti na poteh 
znotraj svojih društev, organizirali 11. maja skupno delovno akcijo, tokrat na poteh na območju PD Krka  Novo 
mesto (Novo mesto - Gorjanci, Prečna in Trška Gora; (39/8 PD/273 

ur).  

Udeleženci zbora odbora za PP MDO PD v CŠOD Črmošnjice 1. 3. 2019,  foto: Rudolf E. Skobe 

• Odbor vodnikov PZS, ki ga vodi Matej Kocbek iz PD Krka Novo mesto, tudi član IO VK PZS. Organiziral je srečanje 
vodnikov 16. februarja, srečanje 22. 11. 2019 na Mirni Gori in vzpon na  Begunjščico v zimskih razmerah. 

• MDO PD je 25. maja v organizaciji PD Trebnje izvedel že 5. Srečanje planincev Dolenjske in Bele krajine, tokrat na 
547 visokem Debencu nad Mirensko dolino. Udeležili so se ga številni planinci iz vseh naših PD, med drugimi pa 
tudi župana Občine Trebnje in Občine Mirna ter seveda predsednik MDO PD in večina predsednikov PD. Ob 
lepem vremenu in bogatem kulturnem programu se je na srečanju družilo in uživalo preko 250 planincev. 
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Udeleženci srečanja na Debencu so plesali še do poznega popoldneva. Foto: Rudolf E. skobe 
 

• PREGLEDNICA: izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija 
Št. udelež. 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Usposabljanje za 
gorske stražarje 
za dijake 
Kmetijske šole 
Grm Novo 
mesto 

10.1.2019 v 
Novem mestu, 
Peričnik, Zelenci 
in SPM 

44/44 
vodja: Rozi Skobe, 
vodja odbora za 
VGN pri MDO  

prof. Rozi Skobe 
prof. Dušan 
Klenovšek in 
prof. Jože  Perše 

Usposabljanje za 
gorske stražarje 

23.02.2018 
Novo mesto in 
12.05.2018 
Kobjeglava 

27/27 
iz 10 PD 

vodja: Rozi Skobe, 
vodja odbora za 
VGN pri MDO  

prof. Rozi Skobe 
prof. Dušan 
Klenovšek in 
prof. Jože  Perše 

     

• PREGLEDNICA: strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2015 

Naziv  
Skupno 
število 

Št. z licenco Št. pripravnikov  

IPV 2 0 -  

vodnik PZS (vsi) 153 94 -  

vaditelj orienta. 2 2 -  

VGN 31 31 -  

markacist PZS 78 78 -  

inštruktor mark. 0 0 -  

MPS 2 2 -  

mlad. voditelj 7 7 - (ni st. kader) 

GS 330 - - (ni st. kader) 

 

• PREGLEDNICA: izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv aktivnosti 
Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Srečanje planincev 
Dolenjske in Bele 
krajine  na Debencu 

25. 05. 2019 
Preko 250 planincev iz 
vseh društev MDO PD, 
Vodja:Borut Mežnarčič 

Druženje in krepitev planinskih 
vezi ter odnosov znotraj MDO 
PD 
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Praznovanje 20. 
letnice PD 
Kostanjevica na Krki 
s pohodom na 
Šembuh 

22. 6. 2019 
Okrog 100 planincev 
vseh PD MDO PD 

Dogovorjena skupna akcija v 
podporo uspešnemu društvu 
PD Polom! 

Praznovanje 20. 
Steklasove 
pohodne poti dolge 
cca 20 km. 

12. 10. 2019 

Cca 500 planincev iz 
vse Slovenije in 
društev našega MDO 
PD 
Vodja: Daniel Pejovič 

Dogovorjena skupna akcija v 
podporo uspešnemu društvu 
PD Polet Šentrupert! 

Naravovarstveni 
izlet – ekskurzija  

23.03.2019 
Pot devetih 
kalov v 
Kobjeglavi  

Odbor VGN, 74 
udeležencev  (10 PD) 
vodja: Rozi Skobe  

Naravovarstveno 
izobraževanje in zaključek 
tečaja za GS 
 

Naravovarstvena 
ekskurzija v 
Smrekovško 
pogorje 

18. 05.2019 
Odbor VGN, 48 
udeležencev  (9 PD) 
vodja: Rozi Skobe  

Naravovarstveni izobraževanje 
– prisoten predavatelj načelnik 
KVGN PZS Marijan Denša 

Delovna akcija 
markacistov PZS iz 
MDO PD 

11. 05. 2019, 
Gorjanci 

39 markacistov iz 8 PD 
MDO PD (273 ur), 
vod.: Mladen Živković  

Obsežna akcija na širšem 
območju Gorjancev in Novega 
mesta 

 

• PREGLEDNICA: podeljena priznanja  

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Pohvala PZS 
za uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu 
POP PZS 

8 

Bronasti častni znak PZS 
vsaj petletno, uspešno delo na področjih 
opisanih v 2. členu POP PZS 

9 

Srebrni častni znak PZS 
za dolgoletno uspešno delo na področjih 
opisanih v 2. členu POP PZS 

16 

Zlati častni znak PZS 
za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo 
na področjih opisanih v 2. členu POP PZS 

9 

 

• Na območju MDO PD se nahajajo tri planinske koče (Planinski dom Gospodična – PD Krka Novo mesto, Dom na 
Mirni gori – PD Črnomelj in Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje) ter zavetišče na Sv. Petru – PS Dvor pa 
tudi PD Metlika še naprej uspešno ureja svojo planinsko postojanko na Krašnjem vrhu, kjer sta prijetna brunarica 
in razgledni stolp. Razgledna stolpa sta tudi na vrhu Velikega Roga (1099 m) in Sv. Petra (888 m) – PD Krka Novo 
mesto. PD Polom Kostanjevica na Krki ima dokončano brunarico, ki se nahaja na območju imenovanem Štembuh 
na Gorjancih.  

• Na območju MDO PD so krožne poti: Trdinova planinska pot (150 km), s 15 točkami, Kočevska planinska pot (130 
km) s 13 točkami in Trimčkova pot Kočevje (12 km) s 5 točkami in številne druge planinske in pohodniške poti na 
Kočevskem ter na Dolenjskem in v Beli krajini, saj je vpisanih v kataster planinskih poti skupno kar 830 km poti. 

• Potek Slovenske turno-kolesarske poti so markacisti našega odbora za planinske poti  na območju MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine, kot prvi v celoti markirali in uredili, sedaj pa jo redno vzdržujejo. 

• Program dela MDO PD Dolenjske in Bele krajine je bil v celoti realiziran. V MDO PD skrbno razporejamo sredstva 
namenjena za delo MDO PD in njegovih odborov. Ta so za ta namen vodena na posebnem kontu našega MDO PD 
pri PZS, skladno s finančnim načrtom PZS, delno pa tudi še na posebnem kontu pri PD Krka Novo mesto. To je 
razvidno tudi iz finančnega poročila MDO PD za leto 2019. Posebej je MDO PD z donacijami finančnega načrta in 
v skladu s sklepom MDO PD z dne 3. 4. 2013,  pomagal: 
- PD Trebnje 300 €, kot donacijo za srečanje planincev Dolenjske in Bele krajine 25. 5. 2019 na Debencu, 
- s 100 € smo podprli srečanje markacistov februarja v Črmošnjicah, 
- s 100 € smo podprli srečanje VGN IN GS oktobra v ŠC Novo mesto, 
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- s 100 € smo podprli srečanje vodnikov PZS novembra na Mirni gori,  
- s 100 € smo podprli PD Polet Šentrupert za organizacijo 20. Steklasove pohodne poti 
- z 255 € smo podprli že 12. tečaj za gorsko stražo, na katerega se je prijavilo 27 udeležencev in ga tudi 

zaključilo, 
- s 150 € smo podprli PD Semič za organizacijo srečanje mladih planincev in kostanjev piknik v oktobru na 

Smuku, 
- itd. (podrobneje finančno poročilo). 

 

In tako so pri nas na Dolenjskem, Beli krajini in Kočevskem obiskane seje MDO PD. 

 

Seja MDO PD v prostorih PD Kočevje, 12. 11. 2019. Foto: Rudolf E. skobe 
 
V letu 2019 smo že drugič zapored zagotovili 100 % prisotnost naših PD na sejah Skupščine PZS, edini smo zagotovili 
100 % izvedbo ankete vseh naših PD in smo tudi v vseh letih, kar se izvaja na 1. mestu, naš MDO PD pa je na prvem 
mestu tudi po indeksu  (+ 9 %) povečanja članstva v letu 2019. Samo čestitamo lahko našim planinskim društvom! 

 
Podatki v tem poročilu v kratkem povzemajo delo MDO PD Dolenjske in Bele krajine, nekatere podatke in 
informacije. 

 
 Rudolf Skobe, predsednik MDO PD Dolenjske in Bele krajine 
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POROČILO MDO PD POMURJA ZA LETO 2019 
 
Meddruštveni odbor planinskih društev na območju Pomurske regije združuje sedem društev  ( PD Matica Murska 

Sobota , PD Gornja Radgona , PD Lenart , PD Hakl Sveta Trojica , PD Ljutomer , PD Lendava , PD Goričko Tromeja ) , 

od katerih predsedniki in vodje odborov ter zapisnikar sestavljajo Meddruštveni odbor Pomurja . Skupni cilji in 

naloge so na pridobivanju članstva, pridobivanje ustreznega kadra predvsem vodnikov , markacistov in mentorjev 

mladinskih skupin , spodbujanje mladega kadra, uvajanje planinske šole v društvih, srečanja in izobraževanja 

strokovnega kadra, kakor tudi sodelovanje s planinskimi organizacijami Hrvaške in Madžarske . Planinska društva na 

območju MDO Pomurja vzdržujejo in upravljajo s 342 km dolgo Pomursko planinsko potjo in ostale planinske poti kot 

so : Pot kurirjev in vezistov , Martinova pot , ter poti ki so na področjih Planinskih društev MDO Pomurja .  

                      

 Srečanje predšolskih in osnovnošolskih otrok MDO PD Pomurja.                                                                                                                                                                 

Aktivnosti , ki so bila v MDO PD Pomurju 2019  :   

-  V letu 2019 se je MDO PD Pomurja sestal na štirih seja , ter ena dopisna seja . Udeleževanje na sejah UO PZS in 

planinskih društev MDO , ter ostalih  sestankih v okviru planinske organizacije , kakor tudi skupščine PZS .      

-  Zbor markacistov OPP MDO PD Pomurja 15.03.2019 .                                                                              

-  Srečanje predšolskih in osnovnošolskih otrok MO MDO Pomurja  06.04.2019 .                         

-  Srečanje planincev MDO PD Pomurja . 18.05.2019 .                                                                         

-  Izobraževanje strokovnega kadra MDO PD Pomurja 01.06.2019 .                                                 

-  Dan planinskih doživetij PZS  16.06.2019 .                                                                                              

-  Dan  slovenskih markacistov KPP 01.07.2019 .                                                                                  

-  Tabor MO MDO PD Pomurja  22-23-24.08.2019 .                                                                             

-  Srečanje srednješolcev in študentov MO MDO PD Pomurja .                                                            

-  Planinski ples MDO PD Pomurja 07.12.2019 .                                                                                    

-  Izobraževanja , usposabljanja ter posvetovanja na področju PZS .                                                                          

-  Zbor vodnikov MDO PD Pomurja 18.01.2019 .                                                                             

-  Sejem Natura – sejem zelenega turizma in bivanja 12.-14.04.2019 Gornja Radgona 
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• PREGLEDNICA: Število članov in strokovnega kadra MDO PD Pomurja  
 

Naziv  Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov 

Število članov   MDO Pomurja         

Vodniki MDO PD Pomurja A,B,D          49       49             

32,Markacisti MDO PD Pomurja A,B          28       28  

Mentorji MO  MDO Pomurja          16        2  

 

• PREGLEDNICA: izvedene aktivnosti MDO PD Pomurja (srečanja, tekmovanja, tabori ) 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja 

Srečanje Pomurskih planincev 
MDO PD Pomurja 

18.05.2019 , ob reki Muri 110 udeležencev 

 
Srečanje predšolskih in 
osnovnošolskih otrok MO 
MDO 

 
 
Bogojina – Bukovniško jezero 
PPP 

220 otrok   
mentorjev in 
spremljevalcev  

 
46 planinski tabor za mlade 

 40 otrok in 10  
spremljevalcev 

Izobraževanje strokovnega 
kadra MDO PD Pomurja 

01.06.2019 na Donački gori  28 udeležencev MDO PD 
Pomurja 
inštruktor PZS   

Delovno srečanje 
Markacistov PZS 

Organizator MDO Zasavje 8 markacistov MDO PD Pomurja 

Področno tekmovanje 
 

Planinsko orientacijsko 
tekmovanje kategorije 
G - odrasli 

Tri ekipe  

Regijsko in državno 
tekmovanje 

Planinsko orientacijsko 
tekmovanje kategorije A-
otroci vključno 6. razred  

Dve ekipi 

 

• PREGLEDNICA: podeljena priznanja v MDO PD Pomurju 
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Bronasti, srebrni, zlati častni 
znak PZS 

5-letna aktivnost in predano 
delo v društvih  

  
7 posamezniki 

Svečana listina PZS Za obsežno in predano delo , 
ter vodenje društva 

Franc Meke PD Lenart 

Bronasti znak Mladi planinec Izpolnitev pogojev akcije 
Mladi planinec 

                                                                                  
 

 

Aktivnosti MDO PD Pomurja  za tekoče leto 2019 so bile  uspešne . Želja nam je , da bi načrtovane naloge , zastavljeni 
program in delo za leto 2020 uspešno izvedli . 

Štefan Kozak, predsednik MDO PD Pomurja 
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POROČILO MDO PD KOROŠKE  ZA LETO 2019 
 

Osnovni podatki MDO in primerjava z letom 2018 

- Število vključenih društev in klubov: 12 planinskih društev in 4 klubi, število v letu 2018 2947. Končno število 

za leto 2019 v času priprave poročila še ni povsem točno, vendar podatki kažejo, da se je število članstva 

povečalo. V letu 2018 je prenehalo z delovanjem društvo Dolga pot Dravograd, vendar to ni povzročilo upad 

članstva, saj so se člani tega društva včlanili v ostala društva v Koroški regiji. Po zadnjih statističnih podatkih 

je v članstvo PZD na Koroškem vključenih cca 4,3 % prebivalstva, ki sicer predstavljajo 5 % članstva v PZS. 

- Število koč in drugih objektov v lastni društev: 11 planinskih koč s pomožnimi objekti in 1 bivak na Pohorju. 

- Skupna dolžina planinskih poti, ki jih vzdržujejo planinska društva 514 km, od tega del Slovenske planinske 

poti, E-6 in Koroško planinsko pot.  

Aktivnosti v letu 2019: 

MDO PD Koroške se je v letu 2019 sestal na 5 rednih sejah. Delo odbora je bilo namenjeno pretežno reševanju 

problematike delovanja planinskih društev na našem terenu, pred vsako sejo UO PZS pa smo se sestajali in 

obravnavali problematiko delovanja PZS, ki je bila na dnevnem redu UO PZS. Na sejah smo se dogovarjali o izvedbi 

aktivnosti, ki so bile skupnega pomena za vsa društva na našem območju, še posebej tiste, ki so se nanašale na delo 

markacistov in skupno organiziranih aktivnosti na področju organizacije in izvedbe organiziranih pohodov v gore.  

V okviru MDO-ja deluje 5 aktivnih odborov: Območni vodniški odbor (OVO), Odbor za planinske poti Koroške (OPP), 

Odbor za varstvo narave in gorska straža 8VGN), Odbor za turno kolesarjenje (OTK) in Odbor za obhodnice in Koroško 

planinsko pot . Med najbolj aktivnimi odbori so bili  vsekakor Odbor za varstvo narave, Odbor za planinske poti in 

Območni vodniški odbor.  

Območni vodniški odbor za Koroško (OVO) 

V letu 2019 so se vodje vodniških odsekov posameznih društev, ki delujejo v okviru MDO PD Koroške sestali na štirih 

sejah. Na sejah je odbor obravnaval problematiko delovanja planinskih vodnikov, še posebej z vidika sprememb 

Zakona o športu in registracije strokovnih kadrov, ki delujejo na področju vodenja organiziranih skupin v gore. 

Izvedena so bila izpopolnjevanja, za letne razmere 3. do 5. 5. 2019 in za zimske razmere od 8. 3 do 10. 3. 2019 na 

Koči Grohot pod Raduho. Vodniki so preko odbora organizirali pohode na srečanje Koroških planincev na Uršlji gori in 

na Dnevu planinskih doživetij.  

V letu 2019 je v okviru MDO PD Koroške registriranih 82 vodnikov, kar je 16 manj kot v letu 2018.  

Tudi za leto 2019 so v okviru odbora pripravili celovit program pohodov vseh društev na Koroškem, za kar je poskrbel 

njihov član Ivan Cigale.  

Odbor za planinske poti 

Odbor se je med letom sestal na 3 rednih sejah. Svoje delo so pričeli z vsakoletnim tradicionalnim druženje in 

pohodom markacistov po poteh nad Bistriškim jarkom. Lanskoletni področni zbor markacistov je bil v prostorih 

gostišča Rifel v Prevaljah. Ker je v letu 2019 Odbor za Koroško planinsko pot izdal nov, prenovljen vodnik in dnevnik, 

so pri izdaji zemljevida in opisa poti sodelovali tudi markacisti vseh planinskih društev, koder poteka ta planinska pot. 

Med letom so se predstavniki našega odbora udeležili zbora markacistov Slovenije na Igu in Dneva markacistov v 

Radečah.  Urejena je bila evidenca markacistov po društvih, evidenca obnovitvenega usposabljanja in evidenca 

planinskih poti na območju OPP Koroške. 21 markacistov se je udeležilo obnovitvenega usposabljanja, ki je bilo 24. 8. 

v planinskem domu na Košenjaku. Za vsa opravila v odsekih in redna vzdrževalna dela na koroških planinskih poteh 

so markacisti opravili 2526 prostovoljnih ur.  

Odbor za varstvo narave 
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Pri MDO PD Koroške je evidentiranih 62 gorskih stražarjev in 13 varuhov gorske narave (7 novih). Po društvih ima 10 

društev organizirane tudi odseke za varstvo narave, le v dveh društvih še niso uspeli organizirati takšnih odsekov, 

vendar računamo, da se bo to zgodilo v letu 2020.  

Odbor za varstvo narave je bil v celotnem obdobju leta 2019 zelo aktiven. Sodeloval je na tradicionalnem 

naravovarstvenem pohodu Ohranimo Muro, predstavniki so se udeležili zbora delegatov KVGN Nazarje, izvedli 

naravovarstveni pohod Huda luknja, naravovarstveni pohod na območju Vojnika, obiskali center za ravnanje z 

odpadki Kocerod, izvedli tradicionalno srečanje gorskih stražarjev in varuhov gorske narave na Košenjaku, obiskali 

sedež Geoparka Karavanke v Železni Kapli, se udeležili pohoda po delu Rimske poti, izvedli odmevno 

naravovarstveno predavanje Marjete Keršič-Svetel, sodelovali na Dnevu slovenskih planinskih doživetij, se udeležili 

pohoda na Zelenico z naravovarstvenim predavanjem Rastlinstvo Karavank, se udeležili noči nočnih metuljev v 

sodelovanju z društvom Narava Pohorja, se udeležili akcije čiščenja alg iz jezera na Planini Jezero, se udeležili 

prireditve Košnja in spravilo sena po starem na Rogli, sodelovali v akciji čiščenja pohorskih planj na Rogli, sodelovali 

na tretjem dnevu Smrekovca, bili prisotni na predstavitvi seminarskih nalog generacije VGN 2019 na planini Razor, 

skupaj s PD Črna se udeležili naravovarstvenega pohoda na Križevnik in naravovarstvenega pohoda za gorske 

stražarje na Ajdino in  se udeležili predavanja in ogleda razstave Invazivke na poti na Ravnah. Vsekakor je bil odbor 

uspešen tudi na področju izobraževanja: Izveden je bil tretji tečaj VGN za 7 tečajnikov  iz MDO Koroške, uspešno je 

bilo licenčno izobraževanje za 1 našega kandidata, izvedeno je bilo osveščanje otrok v okviru projekta Ciciban 

planinec, sodelovali pa smo tudi pri taboru mladih planincev planinske skupine OŠ Črna na Koroškem ter Kavke iz 

Centra za usposabljanje in delo Črna na Bavščici od 20. do 22. 6. 2019. 

Odbor za turno kolesarjenje 

Turno kolesarski odseki PD Koroške so v letu 2019 delovali v skladu z zastavljenimi cilji. Aktivnosti odsekov glede 

pridobivanja novih članov so še vedno na prvem mestu. V okviru PD-jev so odseki organizirali in izvedli različne turno 

kolesarske izlete za svoje člane in izven na območju Slovenije in deloma Avstrije. Člani so se udeleževali tudi 

organiziranih izletov, ki so jih organizirali odseki drugih društev, tudi izven MDO Koroške. Še vedno se izvaja 

označevanje in urejanje TK transverzale, kjer so TK odseki sodelovali pri pregledu in označevanju tras. 

V letu 2019 je odbor organiziral in izvedel strokovno delavnico urejanja kolesarskih poti in predavanje o varni vožnji s 

kolesi v naravi.  

Odbor za obhodnice in Koroško planinsko pot 

Leto 2019 je bilo v znamenju priprave in izvedbe ponatisa obnovljenega dnevnika in vodnikov Koroške planinske poti. 

V mesecu aprilu je dokončno izšel obnovljen dnevnik in vodnik po Koroški planinski poti v nakladi 1000 izvodov. 

Izdajo vodnika in dnevnika so v celoti pokrile koroške občine in sponzorji. Člani odbora so pri obnovi planinskih poti, 

za katere skrbi Odbor za obhodnice in Koroško planinsko pot skupaj z markacisti društev opravil 185 prostovoljnih ur 

na terenu in 200 ur administrativnih storitev pri zbiranju podatkov pri obnovi Koroške planinske poti.  

       
 

Mirko Tovšak, predsednik MDO PD Koroške 
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POROČILO MDO PD KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA OBMOČJA  ZA LETO 2019 
 
Meddruštveni odbor planinskih društev kamniško bistriškega območja (MDO PD KBO) sestavlja 9 društev, Plezalni 
klub Kamnik (deseti klub) pa nas je zapustil in se je pridružil neposredno komisiji za športno plezanje. Društvo gorske 
reševalne službe Kamnik (DGRSK) pa je brez članstva.  
MDO PD KBO strmi k povečavi članstva v vseh društvih, istočasno pa podpira varovanje narave, varno hojo, 
medgeneracijsko sodelovanje, sprejemanje drugačnosti/različnosti, usposabljanje strokovnega kadra … 
 

 Namen 
Z medsebojnim obveščanjem in sodelovanjem izboljšati delovanja društev, povezovati območje in razvijati planinsko 
dejavnost. 
 

 Cilji 
o Sodelovanje 
o Skupne aktivnosti 
o Lokalno udejstvovanje 
o Povečati št. članstva 
o Povečati št. strokovnega kadra v društvih  
o Spodbujanje prostovoljstva 
o Posredovanje dobri praks in tistih, ki jih ni za ponavljati 
o S pogovorom iskati najprimernejše rešitve na izzive, ki se pojavljajo: članstvo, podmladek, markacisti, skrb za 

naravo (smeti, varovanje narave),  

o MDO PD KBO s povezovanjem in sodelovanjem dejavno prispeva k ciljem trajnostnega razvoja. 
  
Članstvo MDO PD KBO 

PD Bajtar 88 

PD Blagovica 151 

PD Domžale 703 

PD Janez Trdina Mengeš 280 

PD Kamnik 1305 

PD Komenda 404 

PD Moravče 302 

PD Onger Trzin 95 

DGRS Kamnik 0 

članstvo skupaj 3328 

 

o MDO PD KBO se razprostira v občinah: Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin  
 

o V MDO PD KBO imamo 6 planinskih koč in 2 bivaka 

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 Kamniškem sedlu 

Cojzova koča na Kokrškem 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 

   6 2 

http://www.pzs.si/drustva.php?pid=241
http://www.pzs.si/drustva.php?pid=45
http://www.pzs.si/drustva.php?pid=73
http://www.pzs.si/drustva.php?pid=80
http://www.pzs.si/drustva.php?pid=83
http://www.pzs.si/drustva.php?pid=115
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o Imeli smo 5 sej (ki so bile na ponedeljek pred UO PZS) in eno dopisno sejo. Podprli smo par projektov v MDO 
PD KBO in zaključili leto z veliko pričakovanji in vnemo za leto 2020. Na 5 sklepčnih sejah in eni dopisni smo sprejeli 
21 sklepov in začrtali plan dela za leto 2020. Seje smo namenili vprašanjem in izmenjavi mnenj o aktualnih temah, ki 
jih je obravnaval UO PZS. Na sejah smo tvorno iskali rešitve in delili dobre prakse in prakse, ki jih ni za ponovit. Sej se 
udeležujejo predsedniki društev, včasih tudi njihovi namestniki, ter vodje odborov ali njihovi namestniki. 
 

o Odbori so v letu 2019 delali po dosedanji praksi in bomo z manjšimi popravki izvajali tudi v letu 2020. 
 

o Odbor markacistov 
Srečanje markacistov KB OPP-ja 25.1.2019 Pri planinskem orlu v Stahovici. Podrobnosti srečanja so spisane v 

zapisniku srečanja. 

Izvedena akcija KB PD MDO na trasi Jezerca-Pl.Koren-Pl.Košutna-Košutna- Kompotela-Jezerca pod okriljem PD 
Komenda. Podrobnosti akcija so zapisane v poročilu izvedene akcije. Na sami akciji je bilo udeleženih 19 markacistov 
iz kar 6 društev od 8 v našem MDO. Na terenu so se opravljala dela na označevanju in požagovanju – čiščenje poti. V 
sklopu akcije pa so štirje člani tehnične ekipe zamenjali 32 m jeklenice in dodatno vgradili 12 klinov in posanirali 
stope. MDO je finančno v višini 400 € podprl akcijo nosilcu akcije PD Komenda, s sredstvi odobrenimi za akcijo v letu 
2018, ki so se prenesla v leto 2019. 
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 merodajna, ker je opravljeno delo na 
prostovoljni bazi. 
Markacijski odseki KBO MDO 2019 planinsko društvo: št. opravljenih ur porabljenih sredstev PD 
 

1.) PD Bajtar    50   250,00 € 
2.) PD Blagovica   352   160,00 € 
3.) PD Domžale    432   4.128,00 € 
4.) PD Ongar Trzin   213   313,84 € 
5.) PD Janez Trdina Mengeš  290   1720,00 € 
6.) PD Kamnik    835   6.036,00 € 
7.) PD Komenda   306   1.406,00 € 
8.) PD Moravče    200   400,00 € 
SKUPAJ     2678 ur  14.413,84 € 
 

                   
 

Vodja odbora za planinske poti KB MDO Alojz PIRNAT 
 

o Odbor VK in MK 
Odbor je opravljal in nadaljuje svoje delo po smernicah, ki jih je sprejela gospodarska komisija na PZS in MDO PD 

KBO. PD Kamnik je organiziral druženje in pohode po Kamniški Bistrici in okolici. 
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o Odbor VGN 
Odbor je opravljal in nadaljuje svoje delo po smernicah, ki jih je sprejela gospodarska komisija na PZS in MDO PD 
KBO. PD Blagovica je organiziral pohod v Škocjanski zatok, kjer se je udeležil en avtobus pohodnikov. 
 

o Odbor gospodarja 
Odbor je opravljal in nadaljuje svoje delo po smernicah, ki jih je sprejela gospodarska komisija na PZS in MDO PD 
KBO. 
 

o Turno kolesarski odbor 
Odbor je opravljal in nadaljuje svoje delo po smernicah, ki jih je sprejela gospodarska komisija na PZS in MDO PD 
KBO. 

 

o Podprli smo otroško pot na Mali planini, ki jo pripravlja PD Domžale in PD Bajtar pri praznovanju 90 letnice 
bajtarstva. 
 

o Spominsko plaketo je prijel Aleksander ČIČEROV (PD Onger Trzin), Franc OBREZA in Matej KOŠIR (PD Kamnik), 
častni znak vodniške komisije pa je prijela Ana KEŠNAR - (PD Janez Trdina)  

 

o Predlagali smo Toneta Škarjo za častnega člana PZS in v predlogu tudi uspeli. 
 

o S svojim delom smo opravili 579:30 prostovoljnih ur. 
 

78:00:00 106:00:00 395:30:00 579:30:00 

priprava prihod/odhod aktivnost Skupaj 

 

 

MDO PD KBO je MDO PD, ki ima vizijo in ji tudi sledi.  

 
 

Jurček Nowakk, predsednik MDO PD Kamniško-Bistriškega območja 
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POROČILO STROKOVNE SLUŽBE PZS  ZA LETO 2019 
 
Strokovna služba je organizirana na osnovi 60. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in opravlja strokovno, 
administrativno in tehnično delo za Planinsko zvezo Slovenije. Organizirana je na podlagi Pravilnika o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi. 
 
Strokovna služba opravlja strokovno, administrativno in tehnično delo za organe PZS - predsedstvo, upravni odbor, 
nadzorni odbor ter vse komisije in odbore, ki so imenovani v skladu s statutom PZS. Strokovna služba PZS dela v 
skladu s programom dela, ki ga je sprejel UO PZS ter posamezne komisije in odbore, za katere delajo zaposleni v 
strokovni službi. 
Rezultat našega dela skupaj s člani organov PZS so realizirani programi vseh organov v okviru Planinske zveze 
Slovenije. 
 
V strokovni službi so zaposleni naslednji strokovni kadri: generalni sekretar, poslovni sekretar, dva samostojna 
strokovna delavca, pet samostojnih strokovnih delavec v učnem središču, dva samostojna strokovna delavca za 
založniško dejavnost, samostojni strokovni delavec za finance in računovodstvo ter referent. V letu 2019 smo izvajali 
dva večja projekta, to sta VrhJulijcev in Alpe Adria regija doživetij, zato imamo zaposleno dodatno pomoč. 
 
 
1. INFORMIRANJE 
 
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI JAVNOSTMI 
PZS sodeluje in komunicira z več različnimi javnosti, torej: 
- splošna javnost – njej so namenjeni Planinski vestnik (PV) in spletna stran PZS, Facebook (FB), Youtube, 
Twitter, Spletna trgovina PZS,  
- planinska javnost (člani planinskih društev in uporabniki spletne strani) – PV in spletna stran PZS, Facebook, 
Youtube, Twitter in E-novice PZS, Forum PZS,  
- obiskovalci gora, ki niso člani PD,  
- mladi (otroci, mladostniki in mladi),  
- člani organov PZS, MDO PD in PD + oskrbniki koč – poleg zgoraj naštetih medijev PZS pridejo za njih še 
Obvestila PZS.  
- novinarji – sporočila/vabila za medije,  
- tujci – obiskovalci gora in obiskovalci spletne strani PZS iz tujine – zanje imamo angleško spletno stran PZS z 
vsemi najpomembnejšimi podatki za obiskovalca slovenskih gora (poti, koče …), http://en.pzs.si/.  
 
SODELOVANJE Z MEDIJI  
Delo predstavnice PZS za odnose z javnostmi opravlja Manca Ogrin.  
Pripravljanje objav, besedil in vsebin za tiskane, spletne, radijske in TV-medije. Informiranje in sodelovanje ob 
različnih priložnostih, predvsem ob najpomembnejših dogodkih PZS in o aktualnem dogajanju. Odgovarjanje na 
novinarska vprašanja, dogovarjanje za intervjuje, iskanje gostov za radijske, TV-oddaje, svetovanje za različne teme, 
predlaganje določenih vsebin, priprava člankov in fotografij za medijske objave in objave poslovnih partnerjev. 
Planinska zveza Slovenije se pojavlja v vseh pomembnejših slovenskih medijih, ki o njenem dogajanju redno 
poročajo. Priprava angleških novic o dogajanju v PZS za CAA in BMU. 
 
Poleg poročanja, pošiljanja sporočil za medije, sodelujemo še tesneje: 
a. STA – Slovenska tiskovna agencija. 
b. Tiskani mediji: Objave v Večeru, Dnevniku, Slovenskih novicah, Nedelu, Primorske novice, Ekipa, Šolski 
razgledi, Gorenjski glas … 
c. Spletni mediji: gore-ljudje.net, friko.si, hribi.net, mmc rtv slo, siol.net, sportal.net, dnevnik.si, delo.si, 
ekipa.org, primorske novice … 
a. Radijske postaje: Radio Slovenija 1. program, Radio Slovenija 2. program – Val 202, Radio Ognjišče, Radio 
Primorski val  
b. TV: nacionalna RTV SLO, Gorenjska TV, Planet TV, različne oddaje, prispevki, sodelovanja. 
Predstavniki PZS so bili gostje v številnih televizijskih in radijskih oddajah.  

http://en.pzs.si/
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SPOROČILA ZA MEDIJE 
Pripravila sem 77 sporočil in vabil za medije, povezanih z aktualnim dogajanjem v PZS in planinstvu. Nadaljujemo z 
novinarskimi konferencami na terenu, v letu 2019 smo tako izpeljali štiri (predstavitev reprezentance v plezalnem 
centru Bolder scena, napotki pred poletno sezono in gibanje po zelo zahtevni poti na Lisci, vstop Luč med Gorniške 
vasi v muzeju na prostem v Lučah, napotki pred zimsko sezono na Krvavcu s praktičnim prikazom), saj je to dobro 
sprejeto in zelo odmevno v medijih. Tudi v preteklem letu smo dali večji poudarek dosežkom športnih plezalk in 
plezalcev, varnejšemu obiskovanju gora (tudi skozi prizmo zahtevnosti planinskih poti) ter promociji planinskih koč – 
vse te teme mediji močno podpirajo, seveda nismo zanemarili drugih vsebin.  
 
Najzahtevnejši zalogaj je bilo poročanje s svetovnega prvenstva v športnem plezanju na Japonskem – pripravljala 
sem novice in sporočila za medije, slovenskim medijem sem ažurno zagotavljala videovsebine, zvočne izjave in 
fotografije, zato je bilo ob izjemnih uspehih naše reprezentance tudi medijsko poročanje zelo odmevno, četudi v 
Hačiodžiju ni bilo drugih slovenskih novinarjev (razen TV in Radio Slovenija za finale kombinacije). 
 
Na spletni strani redno in ažurno objavljam aktualne novice in dogodke, prav tako na družbenih omrežjih, ki so 
odlično promocijsko sredstvo, kljub temu da Facebook omejuje doseg neplačanih objav. Zelo velik domet imajo tudi 
nagradne igre na FB. 
 
NOVINARSKE KONFERENCE  
V letu 2019 smo uspešno organizirali 11 novinarskih konferenc: 
- 6. 3. 2019: varstvo narave – plenjenje velikonočnice in encijana, 
- 1. 4. 2019: pred začetkom tekmovalne sezone v šp. plezanju, 
- 11. 6. 2019: pred začetkom poletne planinske sezone, 
- 1. 8. 2019: pred svetovnim prvenstvom v šp. plezanju Hačiodži 2019, 
- 8. 8. 2019: predstavitev novosti Planinske založbe PZS, 
- 23. 8. 2019: po svetovnem prvenstvu v šp. plezanju Hačiodži 2019, 
- 24. 9. 2019: pred tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju Kranj 2019, 
- 26. 9. 2019: pred vstopom občine Luče v mrežo Gorniške vasi, 
- 9. 10. 2019: po evropskem prvenstvu v šp. plezanju 2019, 
- 4. 12. 2019: po kvalifikacijski tekmi za olimpijske igre, 
- 11. 12. 2019: mednarodni dan gora – pred začetkom zimske planinske sezone. 
 
SPLOŠNA PROMOCIJA 
Sodelovanje pri promociji izdelkov Planinske založbe PZS – prodajne akcije, knjižni sejem, dogodki. Promocija 
Planinskega vestnika. Pomoč pri organizaciji dogodkov PZS (večji: alpinistično-plezalni večer, Dan slovenskih 
planinskih doživetij, SP Kranj 2019), sodelovanje pri projektih STKP v 1 dnevu, Gorniške vasi, Brati gore in drugih 
projektih partnerjev (Planinska srečka, Migimigi, Očistimo naše gore, Naj planinska koča). Zbiranje gradiva in 
uredniško delo za Letopis PZS, sodelovanje pri pripravi promocijskih zgibank in plakatov, na sejah UO PZS in drugih 
dogodkih. Medijsko partnerstvo: Val 202, TV Slovenija in Siol.net, novoletno voščilo PZS. Lektoriranje različnih gradiv, 
vabil, poročil, promocijskih vsebin. Aktivnost na družbenih omrežjih (Facebook in Twitter) PZS in njenih komisij. 
Fotografiranje dogajanja PZS in v gorah za potrebe spletnih in medijskih objav. 
 



 

126 
 

 

SPLETNA STRAN PZS 
 
Delo urednika spletne strani opravlja Matej Ogorevc. 
Urejanje in skrb za vsebine ter izgled spletne strani www.pzs.si. Glavni nameni spletne strani PZS so: 

• informiranje in osveščanje splošne in planinske javnosti o planinski dejavnosti, dejavnosti PZS ter njenih 
članov, društev in klubov ter o preventivi za varnejše obiskovanje gora; 

• spletna trgovina PZS: dodajanje novih artiklov, skrb za pravilnost podatkov (cene, vsebina, ...), vodenje 
projekta nove spletne trgovine 

• dokumentacijski sistem: dostop do pravilnikov, obrazcev, različnih seznamov, ... 
 
Glavnina dela se nanaša na spletno stran www.pzs.si, deloma pa tudi na objave spletnih strani komisij PZS (KA, GK, 
KVGN, VK, MK, KTK in KPP) ter ostalih samostojnejših vsebin (planinska obhodnice, Planinski vestnik, … ). Pri 
nekaterih komisijah so v pomoč posamezni administratorji, pooblaščeni s strani komisij, a bi si želel, da je tega več. S 
tem bi razširili pozornost na dogajanje, deloma pa bi bilo razbremenjeno tudi moje delo oz. bi ta čas lahko nemenil 
ostalim zadevam. 
 
V prvi polovici leta je bila sprejeta odločitev za izdelavo nove spletne trgovine. Povpraševanje je bilo poslano šestim 
podjetjem, specializiranim za izdelavo spletnih trgovin – izbrano je bilo podjetje 8000plus d.o.o.. Grafiko je pripravila 
Andreja Aljančič Povirk, dodatno se je fotografiralo tudi tekstilne izdelke (aktualne fotografije niso bile primerne 
zaradi slabe kvalitete). Delo na spletni strani se je začelo konec septembra in bi naj bilo predvidoma zaključeno 
januarja 2020. Sprva načrtovani trije meseci so se razpotegnili zaradi daljšega pridobivanja določenih tehničnih 
dovoljenj in povezav. 
 
Število prispevkov 
Število posameznih objavljenih prispevkov je v letu 2019 naraslo na 873 (iz 759 ve letu 2018). Razporeditev po 
tematikah je bila podobna kot v preteklem letu, kar je rezultat dobrega in utečenega sodelovanja z Manco Ogrin 
(prej Čujež). Precej težavno ostaja pridobivanje gradiv oz. poročil z dejavnosti nekaterih komisij. Poročanje o 
tekmovalnih dogodkih (KŠP, KGŠ, MK) je dobro, enako tudi poročanje o dogodkih, ki jih organizira PZS, o katerih 
poroča Manca v sklopu rednega dela. KA poroča o izvedenih taborih, akcijah SMAR in podprtih odpravah v obliki 
poročil članov akcij, medtem ko poročila/prispevki iz ostalih dejavnosti komisij (usposabljanja) manjkajo. KVGN in GK 
prav tako redno poročata o svojih dejavnostih, medtem ko o dejavnostih KPP in VK skoraj ni prispevkov/poročil. 
 
Glede na branost posameznih vsebin lahko ocenim, da so najbolj brani prispevki o alpinizmu, planinskih kočah, 
planinskih poteh in športnem plezanju. 
 
V rubriki Dogodki in aktivnosti je bilo v letu 2019 objavljenih precej več dogodkov (1450). V začetku leta je bila 
izvedena precej uspešna kampanja za posredovanje akcij med društvi. Redno objavljam tudi razpise in najave 
dogodkov ostalih organizacij, če gre za dogodek, ki se nanaša na planinsko dejavnost. Sicer pa se večina objavljenih 
dogodkov nanaša na dejavnosti planinskih društev, komisij PZS in PZS same. 
 
Tabela 1: Število prispevkov na spletni strani www.pzs.si 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Št. prispevkov 592 1124 1190 1282 914 849 920 794 759 873 

 
Tabela 2: Število dogodkov in aktivnosti na spletni strani www.pzs.si 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Št. prispevkov 896 1098 1058 1034 830 971 1450 

 
Obisk spletne strani 
Spodaj pripenjam analizo obiska spletne strani. Komentarji so pod posameznim sklopom slik. 
 
Slika 1: Grafični in številčni prikaz obiska spletne strani www.pzs.si po mesecih v letu 2019 

http://www.pzs.si/
http://www.pzs.si/
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Tabela 3: Primerjava parametrov obiskanosti spletne strani www.pzs.si 

www.pzs.si 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
faktor 
18/19 

posamezni obiskovalci 431.020 504.780 813.437 1.000.451 899.052 809.871 0,90 

število vseh obiskov 811.392 995.074 1.608.173 1.920.360 1.767.671 1.560.478 0,88 

št. vseh klikov 199.130.399 229.675.367 241.656.494 266.375.598 277.223.040 301.557.213 1,09 

št. vseh obiskanih 
strani 101.534.900 100.121.147 104.701.634 123.333.378 147.421.669 151.287.763 1,03 

 
Glede na leto 2017 sta se povečala zgolj parametra št. klikov in obiskanih strani. Faktorja povečanja nam pove, da se 

povprečno št. obiskanih strani na posameznega uporabnika povečuje – tako lahko sklepamo, da uporabnik. Podoben 
trend, glede na pretekla leta, opazimo tudi pri razmerju »posamezni obiskovalci/število obiskov«. Številke med Sliko 
1 in Tabelo 3 se nekoliko razlikujejo, zaradi različnih zajemov podatkov. 
 
V letu 2019 se je, verjetno na račun več objavljenih prispevkov, zmanjšal padec obiskanosti spletnih strani PZS. V 
primerjavi z letom 2018, pa je bila v mesecu novembru in decembru ponovno zabeležena občutna rast aktivnosti 
(faktor 1,47 v novembru in 1,32 v decembru). 
 
Viri obiska spletnih strani PZS so razvidni iz Slike 2. V primerjavi z lankoletnimi podatki se je zmanjšal delež direktnih 
obiskov (s pomočjo zavihkov, klikov na povezave v elektronskih sporočilih, …), močno pa se je povečal obisk preko 
iskalnikov (prevladuje Google) in socialnih omrežij, kar nakazuje na trend usmerjenega iskanja točno določenih 
informacij.  
 

http://www.pzs.si/
http://www.pzs.si/
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Slika 2: Viri obiska spletnih strani PZS 

 
 
Vizija povečanja števila obiskov na uporabnika, torej pripraviti vsebine, zaradi katerih bi se obiskovalci pogosteje 
vračali se uresničuje. To potrjuje tudi rast deleža ljudi, ki na straneh PZS preživijo več časa (sliki 3 in 4). Povečal se je 
tudi povprečen čas seje in sicer iz 382 s v letu 2018 na 452 s v letu 2019 (faktor 1,18). Tako lahko zaključimo, da so 
vsebine spletnih strani PZS v letu 2019 bile aktualne in zanimive za obiskovalce. 
 
Slika 3: Čas obiska spletne strani v letu 2018 

 
Slika 4: Čas obiska spletne strani v letu 2019 

 
Kaj obiskovalci iščejo, nam povejo ključne besede, s katerimi obiskovalci, preko iskalnikov, pridejo do vsebin na 
spletni strani www.pzs.si. Slika je spodaj, razširjena seznama pa najdemo za kategorijo Keyphrases tukaj, za 
Keywords pa tukaj. 
 
Slika 5: Ključne besede in besedne zveze s katerimi obiskovalci preko iskalnikov dostopajo do vsebin spletne strani 
www.pzs.si 

 

http://www.pzs.si/
https://www.pzs.si/admin/awstat.php?month=all&year=2019&output=main&config=planinska-zveza-si.pzs.inv&ssl=1&framename=index
https://www.pzs.si/admin/awstat.php?month=all&year=2019&output=main&config=planinska-zveza-si.pzs.inv&ssl=1&framename=index
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Spletno komuniciranje z javnostmi 
 
E-novice PZS 
V letu 2019 je izšlo 48 številk elektronskih novic. Redno, vsak četrtek, so bile poslane na cca. 19.000  elektronskih 
naslovov (podatek za zadnjo izdajo), tekom leta pa se je njihovo število spreminjalo (prijave, odjave, stalno zavrnjeni 
naslovi ...). Analize kažejo, da E-novice prebere približno 20 % prejemnikov. 
 
Praviloma bi morale biti poslane še tri številke E-novic, a je bilo zaradi napake na programu za masovno 
posredovanje to nemogoče. S ponudnikom storitve sem v kontaktu, napaka se odpravlja. Hkrati preučujem tudi 
nekaj drugih alternativnih možnosti. 
 
Ločeno je bilo na spletne naslove društev poslanih tudi 15 številk društvenih E-novic, ki so vsebovale vsebine 
pomembne predvsem za delovanje planinskih društev (razpisi, javne obravnave, novosti na PZS, ...). 
 
Komercialna obvestila PZS 
Komercialna obvestila PZS so v letu 2019 praviloma izhajala na tri tedne z nekaj prekinitvami. Skupaj je bilo poslanih 
13 komercialnih obvestil, v katerih smo vabili k nakupu novih edicij PZS ali drugih artiklov Planinske trgovine.  
 
Komercialna obvestila pošiljam na približno 17.600 elektronskih naslovov (podatek za december 2019), sporočilo pa 
odpre med 20 in 40 % prejemnikov, odvisno od posamezne številke. 
 
Facebook profil PZS 
Facebook profil PZS je dragocen predvsem z vidika sprotnega obveščanja ljudi o dejavnostih. Večinoma gre za objavo 
prispevkov objavljenih na spletnih straneh PZS, deloma pa tudi za objave drugih sorodnih organizacij. 
 
Facebook je priljubljen in enostaven kanal za neposredno in enostavno komuniciranje. Večino sporočil, ki jih dobimo 
se nanaša na informacije o kočah, poteh, razmerah, zemljevidih, vodnikih, članarini ...). Priljubljen kanal za 
komuniciranje je tudi med tujci. 
 
Da je Facebook med ljudmi dobro sprejet kaže stalna rast všečkov, kar dokazuje tudi spodnja tabela. 
 
Tabela 4: Socialna omrežja PZS v letu 2019 

 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

FB 
všečki 

22.113 22.178 22.246 22.436 22.714 22.714 23.638 23.996 24.494 24.762 24.904 25.040 

Twetter 
sledilci 

937 945 951 964 979 1.044 1.005 1.072 1.091 1.100 1.112 1.132 

 
Tweeter PZS 
Tweeter za spremembo od Facebooka omogoča obojestransko komunikacijo. Facebook profil PZS zaradi svoje oblike 
(stran ljudje všečkajo) ne omogoča sledenja drugim, medtem ko preko Tweeterja tudi mi lahko sledimo drugim. 
Slednje je z našega vidika koristno predvsem zato, ker tako hitro in aktualno lahko pridemo do informacij drugih 
sorodnih organizacij, seveda pa tudi obratno. Deljenje oz. širjenje informacij je v primerjavi s Facebookom nekoliko 
lažje a je potrebno sporočilo sestaviti v največ 280 znakih. 
 
Vedno pogosteje se pojavljamo tudi v objavah drugih. Razna vprašanja, citiranje ali pa zgolj kot dodatek za večji 
doseg objav so najpogostejši razlog navedbe naše organizacije drugih posameznikov oz. organizacij. Navedeno lahko 
razumemo kot pozitiven znak, saj z vsem zgoraj naštetim pridobivamo na prepoznavnosti profila tudi mi sami. 
 
V slabem letu smo tako povečali št. sledilcev iz 929 na 1.132. Podatki po mesecih so v tabeli 5. 



 

130 
 

 
Obvestila PZS 
V letu 2019 sta izšli dve številki Obvestil PZS. Prva (letnik 45, številka 1) je bila posvečena Skupščini PZS (sklic, 
gradiva), druga številka (letnik 45, številka 2) pa je bila posvečena rednim zadevam (zapisniki Zborov komisij PZS, 
pravilniki ter podobna tehnična besedila). 
 
Na dan 8. januar 2020 je bilo na seznamu prejemnikov elektronskih Obvestil PZS 45, seznam prejemnikov tiskanih 
Obvestil pa je sestavljen iz 317 prejemnikov, naročenih na 361 izvodov. 
 
Letaki planinskih koč 
V marcu so bili prenovljeni vsi štirje letaki planinskih koč. In sicer za območja Julijskih Alp (SLO + EN), Kamniško-
Savinjskih alp s Karavankami (SLO + EN), Južne Slovenije (SLO + EN) ter Severovzhodne slovenije (SLO + EN). 
  
Letaki so bili po pošti poslani na vse planinske koče z območja posameznega letaka, planinskim društvom, ki 
gospodarijo z njimi ter večjim turističnim informacijskim centrom oz. podobnim organizacijam.  
 
Prenova spletnih strani PZS 
V letu 2019 za zaključili posnetek stanja spletišč PZS in pripravili osnutek projekta za objavo razpisa za izvajalce 
prenove spletišč PZS. 
 
Neodvisno od tega smo se lotili prenove spletne trgovine PZS, ki je trenutno v fazi testiranja. Nova spletna trgovina 
bo povezana z računovodskim programom in bo omogočala izmenjavo informacij. Prav tako bo faze priprav 
dokumentov za odpremo avtomatizirane.  
 
LETOPIS PZS 2018 
Izdan je bil tudi drugi Letopis PZS, v katerem je predstavljeno delo Planinske zveze Slovenije v letu 2018.  
 
Večji oz. odmevnejši projekti: 
- 30. tekmovanje Mladina in gore Podnanos 2019 – obveščanje o obletnici in širšem pomenu tekmovanja, sporočilo 
za medije (SZM), 
- alpinistično-plezalni večer, priznanja najuspešnejšim za 2018 – pomoč pri organizaciji, vodenje dogodka, SZM, 
lektoriranje brošure,  
- mednarodni posvet o planinski infrastrukturi na sejmu Alpe-Adria – SZM in novica v ang, 
- PZS na Festivalu gorniškega filma – napovedi in vodenje dogodkov: ob 40. obletnici odprave na Everest in ob izidu 
knjige Rada Kočevarja,  
- plenjenje velikonočnice in encijana – predstavitev problematike na NK, SZM, 
- svetovno prvenstvo v turnem smučanju – SZM,   
- #SlovenijaPleza – predstavitev reprezentance v šp. plezanju pred začetkom nove sezone, pomoč pri organizaciji, 
vodenje, SZM, novice, promocija prenosov tekem na TV, intervjuji s plezalci,  
- Letopis PZS 2018 – lektoriranje, urejanje, 
- skupščina PZS – PP-predstavitev dejavnosti PZS, pomoč pri organizaciji, SZM,  
- 40. obletnica odprave Everest 1979 – SZM, pomoč pri organizaciji, intervjuji, 
- alpinistična odprava Aljaska – obveščanje, SZM, intervjuji + spremljanje ostalih alp. odprav, 
- Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 2019 in slo. uspehi na balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji – 
SZM, 
- Slovenska turnokolesarska pot v 1 dnevu – pomoč pri organizaciji in izvedbi, promocija dogodka, SZM, dogovarjanje 
za snemanje in intervjuje, 
- PZS pred začetkom poletne planinske sezone – nov. konferenca, pomoč pri vodenju, SZM, gradiva,  
- Dan slovenskih planinskih doživetij na Lisci 2019 – napoved, Val 202 medijsko sponzorstvo, SZM,  
- Gluhi strežejo v planinskih kočah – obveščanje, SZM,  
- varneje v gore v različnih letnih časih: pomoč pri pripravi zgibanke v slovenščini in angleščini, sodelovanje z mediji, 
opozarjanje na zahtevnost planinskih poti, potrebna oprema in veščine, vodnik V zasnežene gore z napotki, poletna 
planinska sezona, odprtost koč jeseni + napotki za varnejši obisk gora, več SZM, 
- Planinska srečka – promocija, nagradne igre, sodelovanje z mediji in priprava člankov za objavo, 

https://www.pzs.si/dokument.php?pid=147
https://www.pzs.si/dokument.php?pid=148
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- obvestilo za javnost o smrti Janeza Svoljšaka in Dava Karničarja, zlati cepin Česnu in Stražarju – SZM,  
- novosti Planinske založbe – nov. konferenca, predstavitev novosti skozi SZM, promocija na Slovenskem knjižnem 
sejmu: pogovor z ustvarjalci vodnikov ter s Kočevarjem in Miheličem, 
- svetovno prvenstvo v paraplezanju – napoved, SZM po SP, 
- športno plezanje: svetovno in evropsko prvenstvo, tekme svetovnega pokala, mladinsko svetovno prvenstvo, 
olimpijske kvalifikacije – več nov. konferenc, sp. za medije, napovedi, ažurne novice, poročanje s SP Hačiodži,  
- Naj planinska koča 2019 – projekt s Siol.net, pomoč pri planinskih vsebinah, ideje, promocija po naših kanalih, 
nagradne igre, novice, SZM,  
- odprtje turnokolesarske poti Trans Karavanke – SZM,  
- odkritje spomenika dr. Mihi Potočniku in obletnica prvih jugoslovanskih alpinističnih himalajskih odprav – vabilo, 
SZM, novica, 
- Gorniške vasi: Luče – nov. konferenca, oglašanje v živo na TV in Radio Slovenija, SZM, promocija, 
- požar uničil Frischaufov dom na Okrešlju – SZM, sodelovanje s policijo in PD, obveščanje o pomoči, 
- svečana podelitev najvišjih priznanj PZS v Laškem – SZM, intervjuji s Škarjo, 
- mednarodni dan gora – poslanica PZS, 
- pred začetkom zimske planinske sezone – nov. konferenca, gradiva, SZM, opozarjanje na sporne, nestrokovne in 
nevarne promocijske objave o planinski opremi v medijih, 
- Brati gore – pomoč pri promociji in dogodkih, novice in napovedi. 
 
PLANINSKI VESTNIK 
V letu 2019 je bilo izdanih 11 številk Planinskega vestnika, od tega ena dvojna (7-8). Izšlo je 10 številk na 80 straneh 
(plus platnice), julijska številka pa na 96 (plus platnice).  
 
Planinski vestnik je v sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem in podjetjem CEWE razpisal fotonatečaj 
#LjubimGore, na katerem je sodelovalo 175 avtorjev z več kot 200 fotografijami. 
 
Januarja 2019 je bilo 3.569 naročenih izvodov revije, decembra 2019 pa 3.584 naročenih izvodov. V tujino smo 
pošiljali od 34 - 40 izvodov na izdano številko. Med letom smo prejemali tako nova naročila kot tudi odpovedi. Največ 
odjav in novih naročil je bilo v decembru 2019 in januarju 2020.  
 
Februarja 2019 so bile poslane položnice za letno naročnino za leto 2019, kjer se je avtomatsko upošteval 25 % 
članski popust tistim naročnikom, ki so do konca januarja 2019 podaljšali planinsko članarino. Ker se je veliko 
naročnikov pritožilo, da položnice ne vsebujejo obljubljenega popusta (glavni razlog za to je bilo neredno vpisovanje 
članarin s strani PD, pa tudi dvojni zapisi v Navezi – šifra člana in druga šifra naročnika), smo jim ročno pripravili 
dobropise za razliko. Med partnerji smo tudi čez celo leto urejali in združevali člane in naročnike, da se letos popust 
obračuna brez večjih odstopanj.  
V maju 2019 smo pregledali plačila in poslali opomine. V juniju 2019 smo ponovno poslali opomine vsem, ki se niso 
odzvali in jim prekinili naročnino. 
 
V prosti prodaji (Delo prodaje) smo obdržali posredovano količino na Pošte, trafike in bencinske servise. Povprečna 
prodaja preko Delo prodaje je 286 izvodov posamezne številke Planinskega vestnika, kar je malenkost več kot lani. 
Planinski vestnik tržimo tudi preko komisijske prodaje (Avrora, PD Ljubljana Matica, SPM, UPC,…) 
 
Vrednost oglaševanja v reviji je bil 18.271 €. 
 
Vsak izid Planinskega vestnika predstavimo v več medijih: na radiu Ognjišče, radiu Univox (Kočevje), radiu Kranj, 
radiu Primorski val in Odmev (Tolmin, Cerkno), predvajanje telopov na kabelski Gorenjski TV ter na več spletnih 
portalih (Gore-ljudje, Rekreacija ...). Aktivni smo tudi na Facebook profilu PV in med e-novicami PZS. PV sodeluje tudi 
na sejmih (Knjižni sejem, Sejem Alpe-Adria, Slovenski dnevi knjige,…), večjih dogodkih kot so Svetovni pokal v 
športnem plezanju, na Dnevu slovenskih planinskih doživetij, Skupščina PZS, Gorniški filmski festival, na dogodkih 
katere organizirajo različna PD in komisije PZS. 
Stare številke Planinskega vestnika smo uporabili za promocijo na različnih sejmih, predstavitvah, dogodkih ipd. 
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PV se financira iz sredstev naročnin, proste prodaje, subvencij in dotacij ter članarine (25-odstotni popust pri 
naročnini za člane).  
Povprečna naklada leta 2019 je bila 4.582 izvodov revije. 
 
V novembrsko št. PV 2019 smo v sredico objavili anketo in naročilnico na Planinski vestnik z darilom – planinski 
vodnik po izbiri (Karavanke, Po gorah SV Slovenije in Polhograjsko hribovje).  
Moj predlog za povišanje stalnih naročnikov je, da se revijo bolj aktivno promovira po vseh PD (in tudi kočah) in na 
vseh sedežih, kjer se sklepa članarina, saj bi tako dosegli bralce, ki jih teme, katere zajema PV najbolj zanimajo. 
 
KOLEDAR 2019 
 
Za leto 2020 je Planinska zveza Slovenije izdala planinski koledar, natisnjen v nakladi 14.000 kos.  
Slikovite avtorske fotografije so bile izbrane na razpisu PZS na začetku leta 2019. Na razpis se je odzvalo 30 
fotografov in ponudilo preko 450 izjemnih fotografij slovenskega gorskega sveta v različnih letnih časih in delih 
dneva. Uporabili smo tudi fotografije, ki so prispele na natečaj #LjubimGore 2019. Zaradi dobrih izkušenj in odličnega 
sodelovanja smo se zopet odločili za oblikovalko Katjo Korinšek Šumrada, ki je ponudila pregledno in atraktivno 
oblikovan koledar.  Oblikovna zasnova koledarja je v kar največji meri upoštevala odzive kupcev na koledar s 
prejšnjih let in s tem koledar PZS še bolj približala kupcem. Novost in posebnost koledarja PZS 2020 je ta, da je vsak 
mesec natisnjen na daljšem papirju, kar daje boljši pregled celotnega koledarja. 
Še vedno smo obdržali preglednost in dovolj velik prostor za zapisovanje. 
Koledar 2020 smo natisnili v celotni nakladi 14.000 kom v enem delu, kjer smo se izognili ponatisu in s tem povezane 
težave (spremenjene barve, večji odstopi od prve verzije, čakanje na izvedbo, …). Cena koledarja je ostala enaka, 
4,90 €, katero smo po novem letu zmanjšali za 50%, kar je še dodatno pospešilo prodajo, ki po novem letu upada. 
Koledarje 2020 je tako kot leto prej tiskala tiskarna Grafika Soča iz Nove Gorice, ki je svoje delo opravila korektno. 
 
Planinski koledar Planinske zveze Slovenije 2020 je namenjen širšemu krogu ljubiteljev slovenskih gora. Zanimiv tako 
za planinska društva kot posameznike in prav tako tudi za podjetja in druge organizacije. Pozitivne lastnosti, ki ga 
odlikujejo: 

• Klasičen format z velikim in preglednim koledarskim delom. 

• Odlične fotografije fotografov, ki so izbrani na razpisu in predstavljajo del gorske narave v različnih letnih časih in 
koncih Slovenije. 

• Edinstveno oblikovan koledar, ki tako s fotografijo in barvo, kot tudi s koledarskim delom deluje enotno in 
dovršeno. 

Količina prodanih koledarjev Planinske zveze Slovenije 2020, je na dan 1. 2. 2020, 11.700 kom. 
Od tega smo na 6206 koledarjev natisnili dotiske, ki nam jih tako kot vsa leta natisne Janez Lončarič, s katerim redno 
sodelujemo in svoje delo zelo korektno opravlja.  
Razlika koledarjev:  nekaj jih je še v prodaji po konsignacijah, vzorci, brezplačno razdeljen koledar, količina ki po 
dogovoru pripada Lončariču. Koledarja je ostalo le še manjša količina in je še v prodaji. 
Odziv kupcev na koledarja za leto 2020 je dober, veliko zadovoljstva in pohval. Zanimanje in prodaja koledarja na 
splošno je bilo primerljivo z lanskim. V povprečju so redni kupci naročali enako količino koledarjev kot lani, prav tako 
smo pridobili nekaj novih kupcev, nekaj pa se jih letos ni odločilo kupiti. S prodajo koledarja je sodeloval tudi g. 
Thaler, ki je bil zadovoljen z odzivom strank na koledar, prav tako s prodajo. Veliko koledarjev se je prodalo tudi 
preko distribucije Avrora. Na splošno prodaja koledarja iz leta v leto upada.  
V bodoče pri pripravi koledarjev za naslednje leto je po odzivu in izkušnjah vredno upoštevati naslednje: 

• Cena. Koledar naj bo pripravljen s čim manj stroški, da lahko dosežemo čim nižjo prodajno ceno, v kateri pa mora 
biti dovolj manevra za popuste, s katerimi še najbolj privabimo in obdržimo kupce. Popust je velikokrat stranki 
pomembnejši od cene. 

• Kvaliteta. Kljub nižanju stroškov, mora kvaliteta ostati na istem nivoju.  

• Promocija. S promocijo in z iskanjem novih kupcev moramo začeti dovolj zgodaj (novi kupci naj se iščejo celo 
leto) in dovolj agresivno, pospešeno pa konec avgusta, septembra in začetek oktobra. Zadnji del leta pa naj se 
glede na količinsko stanje prilagodi ponudba – če koledarji ostajajo, naj se kupce dodatno vzpodbudi (osebni 
kontakt, maili, telefoni, dodatni popusti, akcije,..).   
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• Dodana vrednost. Predlogi za izlete, razglednice, seznami koč,… ideja, da bi vsako leto z nečem popestrili 
koledar, ga s tem naredili unikatnega in posebnega (recepti, oprema, igre, pesmi, zanimivosti, živali, osebe, 
zgodovina, popusti na izdelke s Planinske trgovine, …)  

• Fotografije z nabora fotonatečaja #LjubimGore.  Za nabor kvalitetnih fotografij bomo tudi v bodoče uporabili 
tudi fotografije, ki so prispele na fotonatečaj #LjubimGore. Tako bomo dobili večji spekter fotografij in poskusili 
izdelati atraktiven koledar 2021. 

 
2. RAZPISI 

Pomembnejša naloga strokovne službe je pregled zakonodaje in objav v Uradnih listih ter seznanjanje z novostmi in 
objavami organe PZS in društva. Na podlagi teh informacij je strokovna služba pripravila razpisno dokumentacijo za 
prijavo na javne razpise. V letu 2019 smo sodelovali na že klasičnih razpisih Ministrstva za šolstvo in šport, Fundacije 
za šport, Urada RS za mladino, Zavoda Planica in Eko sklada. Sodelovali smo tudi na novih razpisih: ERAZMUS+, LIFE, 
INTERREG SLO AUT, FIHO, EU razpisi (ESS, Skladi ESI). Na vse navedene razpise smo prijavili 55 različnih programov in 
projektov. Za nekatere prijave na razpise še čakamo na rezultate. 

   
Nosilec razpisa Zadeva Naslov prijave 

Ministrstvo za šolstvo 
za šport 

Letni program 
športa 

Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez 

Mednarodna dejavnost nacionalnih panožnih športnih zvez - 
članstvo 

PRIPRAVE IN NASTOPI DRŽAVNIH ČLANSKIH 
REPREZENTANCPLANINSTVO - ALPINIZEM 

PRIPRAVE IN NASTOPI DRŽAVNIH ČLANSKIH 
REPREZENTANCPILANINSTVO 
- ŠPORTNO PLEZANJE 

PRIPRAVE IN NASTOPI DRŽAVNIH ČLANSKIH 
REPREZENTANCPLANINSTVO 
- TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE 

PRIPRAVE IN NASTOPI DRŽAVNIH ČLANSKIH 
REPREZENTANCPLANINSTVO 
- TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE 

PRIPRAVE IN NASTOPI DRŽAVNIH REPREZENTANC OTROK IN 
MLADINE-PLANINSTVO - ALPINIZEM 

PRIPRAVE IN NASTOPI DRŽAVNIH REPREZENTANC OTROK IN 
MLADINE-PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE 

CELOLETNI ŠPORTNO REKREATIVNI ROGRAMI, KI IMAJO VISOKO 
POZITIVEN ZDRAVSTVENI UČINEK-Vseslovenski program 
planinstva 

 
Teden 
vseživljenjskega 
učenja 

Programi in dejavnosti izobraževanja odraslih 

Fundacija  za šport – 
24 različnih programov 

D1 
programi nacionalnih reprezentanc KA 

programi nacionalnih reprezentanc KŠP 

D 2 
programi nacionalnih reprezentanc KA 

programi nacionalnih reprezentanc KŠP 

D3 

PLANINSKA TABORJENJA IN VEČDNEVNA BIVANJA MLADIH V 
GORSKEM SVETU 2019 

OSNOVNI IN DODATNI PROGRAM PLANINSKE DEJAVNOSTI 
MLADIH V LETU 2019 

PLANINSKA ŠOLA - OSNOVA ZA VARNO HOJO V GORE 2019 

Planinstvo za invalide 

Slovenija pleza 
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Planinstvo za tretje življenjsko obdobje 

Slovenija planinari 

Skupaj se srečujmo na planinskih poteh 

D4 

Športno plezalni živ žav 

Oživimo slovenska naravna plezališča 

Srečanje alpinistov ob 40. letnici prvega slovenskega vzpona na 
Everest 

Dan slovenskih planinskih doživetij 

Slovenska turno kolesarska pot v enem dnevu 

 Objekti 

OBNOVA PLANINSKIH POTI V SLOVENIJI V LETU 2019 

OPREMLJANJE IZHODIŠČ IN KRIŽIŠČ PLANINSKIH POTI Z 
USMERJEVALNIMI IN OPOZORILNIMI TABLAMI V LETU ... 

Označitev slovenske turno kolesarske poti - II. faza 

OBNOVA SLOVENSKE PLANINSKE POTI IN RAZŠIRJENE SLOVENSKE 
PLANINSKE POTI V LETU 2018 

Obnova slovenskih plezališč za leto 2019 

Založništvo  

Planinski vestnik 

TISTA LEPA LETA 

DOLOMITI 

JULIJSKE ALPE: OSREDNJI DEL 

RR Modul tekmovanja v športni panogi planinstvo 

Zavod za zaposlovanje  Usposabljanje na delovnem mestu 

Zavod Planica 
Program šolskih 
športnih 
tekmovanj 

Za tekmovanje Mladina in Gore, šolsko prvenstvo OŠ in SŠ v 
športnem plezanju, 

Eko sklad   Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov 

Agencija RS za 
raziskovalno dejavnost 

  Planinski vestnik 

ERAZMUS +   
EUMA – improvement of good governance of climbing  and 
mountaineering in Europe                                 

LIFE    Sustainhuts 

INTERREG    Alpe Adria regija doživetij 

Urad za mladino   
Zaposlitev na področju mladinskega dela 

Programi mladinskega dela 

Občinski razpisi  Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah, inkluzijski pohodi 

Evropski strukturni in 
investicijski sklad 

 VrH Julijcev 

Ministrstvo za javno 
upravo 

 
Sofinanciranje projektov, ki so izbrani na EU razpisih (Sustainhuts) 

NVO Navigator 

Ministrstvo za okolje 
in prostor 

 Alpska konvencija – Gorniške vasi 

Ministrstvo za zdravje  

Planinstvo za invalide 
 

Gibanje v naravi za zdravje 

Fundacija za 
financiranje invalidskih 
in humanitarnih 

 Planinstvo za invalide 
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organizacij 

MIZŠ, ESS  Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018 - 2022 

Prijave na razpise in zahtevana poročila so iz leto v leto zahtevnejša in zahtevajo večjo mero strokovnosti. Odobrena 
sredstva iz razpisov smo pridobili šele po oddanih poročilih.  
 
3. INFORMATIZACIJA 
Strokovna služba se vseskozi trudi za posodabljanje organizacije dela, predvsem na informacijskem področju. V letu 
2011 smo po obsežnem zbiranju ponudb in različnih tehnoloških rešitev izbrali ponudnika informacijskega sistema 
PZS, ki smo ga poimenovali Naveza.  
Ves čas se izvajajo tudi manjše nadgradnje obstoječega informacijskega sistema. V letu 2019 je bil poudarek na 
urejanju evidenc strokovnih kadrov, ki je bila tudi osnova za vpis v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih 
delavcev v športu.  
 
V letu 2019 so vsa društva uporabljala informacijski sistem Naveza. V njem so bili zabeleženi tudi vsi član PZS, ki jih je 
bilo 61.523. Bilo je nekaj izboljšav in novosti, ki olajšajo delo društvenim administratorjem.  
 

4. POMOČ DRUŠTVOM IN ČLANOV PZS Z INFORMACIJAMI S PODROČJA ČLANARINE IN PORTALA NAVEZA 
 
V letu 2019 smo organiziral en posvetov v zvezi s planinskim informacijskim sistemom Naveza, da smo društvenim 
delavcem predstavili novosti v živo. Drugače novosti predstavljamo s pošiljanjem navodil administratorjem po 
društvih. Informacije o dopolnitvah smo vključili v jesenske posvete za planinska društva. 
Za pomoč društvenim administratorjem pri uporabi informacijskega sistema Naveza je bil na voljo e-naslov 
portal@pzs.si in dve mobilni telefonski številki, ki sta načeloma dosegljivi vsak dan med 8. in 20. uro. Pomoč sta 
nudila Matjaž Šerkezi in Damjan Omerzu. Največja potreba po pomoči in svetovanju je bila v začetku leta, ko se je 
vključevalo veliko število novih društev in na koncu leta, ko se oddaja obračun.  
Čez celo leto poteka tudi pomoč planinskim društvom za vnos podatkov v portal Naveza, ki smo ga nadgradili in v 
določenih stvareh poenostavili. Pomoč poteka 24/7.  
Poleg svetovanja in pomoči o informacijskem sistemu Naveza se je društvom in članom tudi svetovalo in odgovarjalo 
na področju ugodnosti članstva in zavarovanja. Na spletni strani smo objavljali in zbiral vsa pogosta vprašanje in 
pripravljali ustrezne odgovore na njih.  
Tekom leta je največ dela na portalu Naveza, ki ga ves čas posodabljamo in prilagajamo uporabnikom v smeri 
poenostavitve delovanja in zanesljivosti. Veliko energije je bilo vloženo v pripravo spletne članarine in vzpostavitvi 
web servisov. Enako velja za celoten računovodski del.  
 
5. OPTIMIRANJE STROŠKOV 
Na nabavnem poslovanju smo se z vsemi večjimi ponudniki posebej dogovarjali in pogajali za cene. Redno smo tudi 
spremljali ponudbe novih paketov na področju mobilne telefonije in jih po potrebi spreminjali. Objavili smo razpis za 
izbor ponudnika prenove spletne trgovine.  
 
6. SODELOVANJE NA PRIREDITVAH 
Planinska zveza Slovenije je sodelovala na naslednjih sejmih in prireditvah, na teh dogodkih smo predstavljali našo 
dejavnost in prodajali edicije, izdane v Planinski založbi. 
Seznam prireditev: 
- sejem Alpe Adria Naturo, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, januar 2019, 
- 13. mednarodni festival gorniškega filma Domžale, Cankarjev dom, februar 2019, 
- Dan slovenskih planincev, Lisca, junij 2019, 
- tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti, Kranj, september 2019, 
- Knjižni sejem v Cankarjevem domu, november 2019. 
 
7. TRŽENJE 
 
V letu 2014 smo izbirali novega distributerja za prodajo naših izdelkov na terenu, to je podjetje Avrora AS. V letu 
2019 smo nadaljevali z izvajanjem programa trženje različnih skupin izdelkov pri različnih kupcih. V letu 2019 smo 
izvedli več prodajnih akcij pri DZS, MK, Pošti Slovenije, Petrolu in pri lokalnih turističnih organizacijah.  

mailto:%20portal@pzs.si
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Poleg navedenega smo izvali še več akcija za promocijo blagovne znamke Planinske založbe PZS. Prav tako smo 
izvedli promocijske akcije za spodbujanje večje prodaje Planinskega vestnika. 
 
Splošno 
- Pošiljanje komercialnih obvestil 
- Pošiljanje vlog za oglaševanje 
- Tesnejše sodelovanje z Uredniškim odborom (OZI) 
Prodajne akcije 
- Širitev baze za komercialna obvestila s pomočjo nagradnih kuponov na stojnicah 
- Nadaljevanje akcije Izdelek tedna in meseca, prilagojena stanju zalog 
- Priprava novih prodajnih akcij za izdelke, ki se slabše prodajajo 
 
Prodajna mesta 
- Iskanje novih prodajnih mest in pospeševanje prodaje na že obstoječih (TICi, športne trgovine, knjigarne, 
planinske koče …) 
- Seznam prodajnih mest 
- Vzpostavitev mailing liste prodajnih mest 
- Redno obveščanje prodajnih mest o novostih in drugih akcijah (mesečno) 
- Pospeševanje prodaje na terenu (obiski prodajnih mest, usklajevanje …) 
- Dogovarjanja o nadgradnji sodelovanja z društvi s kočami 
- Priprava obvestila za društva s kočami o prvi pomoči in spalnih rjuhah 
 
Sodelovanje na prireditvah, sejmih, stojnicah 
- Sejem Alpe Adria Naturo Gospodarsko razstavišče, Skupščina PZS v Mariboru, Slovenski dnevi knjige, Dan 
Slovenskih planincev na Lisci, Slovenski knjižni sejem Cankarjev dom,  
- Priprava in izvedba enostavnejšega sistema prejema in vračanja edicij in drugih izdelkov s prireditev, sejmov 
in stojnic 
 
Spletna trgovina 
- Priprava predloga sprememb spletne trgovine 
- Izbor izvajalca za novo spletno trgovino 
- Prva testiranje spletne trgovine 
 
Planinski vestnik 
- Promocija na stojnicah, prireditvah, sejmih 
- Preverjanje možnosti širitve prodajne mreže po kioskih in drugih prodajnih mestih 
- Redna mesečna priprava seznama oglaševalcev za PV, urejanje oglasov, kontaktiranje z oglaševalci, zbiranje 
in posredovanje oglasov tehničnemu uredniku 
- Iskanje oglaševalcev za Planinski vestnik 
 
 
8. RAČUNOVODSKO IN ADMINISTRATIVNO DELO 
 
ČLANARINA 
Društvom so bile na osnovi števila članov leta 2018 poslane članske znamkice za leto 2019. Zaradi povečanega 
članstva so društva znamkice naročala tudi med letom. Račune za članarino smo društvom pošiljali enkrat mesečno, 
in sicer za vpisane člane v Navezo v predhodnem mesecu. Število včlanjenih oseb preko spleta, Petrola in na sedežu 
PZS se je povečalo v primerjavi s preteklimi leti. Zaradi hitrejšega in predvsem sprotnega obveščanja društev o 
plačanih članarinah preko prodajnih poti PZS smo se odločili za nov način obračuna članarine. Ta naloga se je izkazala 
za tehnično zelo zahtevno, zato je trajalo precej časa, da smo prišli do rešitve. Prvi obračun po novem načinu je 
narejen za mesec avgust. Članom društev je bila tako kot v preteklih letih omogočena sklenitev dodatnega 
zavarovanja »tujina AS«, zato smo nadaljevali evidentiranje plačil in usklajevanje z zavarovalnico. Na osnovi 
zavedenih članov v Navezi in vrnjenih znamkic je bil narejen zaključni obračun članarine. Izdelano je bilo tudi 
vsakoletno poročilo o članstvu in statistika v primerjavi s preteklim obdobjem.  
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BLAGAJNIŠKI IN PLAČILNI PROMET 
Redno se je izvajalo blagajniško poslovanje in knjiženje izpiskov transakcijskih računov. Računovodska služba je 
zadolžena tudi za evidentiranje najemov službenega vozila in obračunavanje stroškov, povezanih z njim. Prav tako so 
se kontrolirali in izplačevali potni stroški po potnih nalogih zaposlencev in prostovoljcev. Za posamezne komisije so 
bili po nalogih strokovnih sodelavcev izdani računi (razen za planinsko trgovino), likvidirani in kontirani vsi prejeti 
računi, opravljena plačila računov (tudi medsebojne poravnave, če so bile možne), obračunani in izplačani so bili 
avtorski honorarji, za nove avtorje prispevkov v Planinskem vestniku so bile pripravljene pogodbe. V skladu z 
računovodskimi pravili so bili novembra partnerjem poslani izpisi odprtih postavk na zadnji dan oktobra, da so se 
uskladile terjatve in obveznosti. 
 
RAČUNOVODSTVO 
V skladu z računovodskimi pravili so bili novembra partnerjem poslani izpisi odprtih postavk na zadnji dan oktobra, 
da so se uskladile terjatve in obveznosti. 
Samo knjiženje računov, blagajne in evidenco osnovnih sredstev po pogodbi ureja računovodski servis, prav tako tudi 
obračun plač in obračun DDV. V sodelovanju z računovodskim servisom je bilo izdelano končno poročilo po 
stroškovnih nosilcih z obrazložitvami in analizami za upravni odbor in skupščino. Pripravljeno je bilo obsežno poročilo 
za revizijo, AJPES in FURS.  
 
USTANOVA SKLAD OKREŠELJ 
Za Sklad Okrešelj je računovodska služba tako kot prejšnja leta opravljala plačilni promet in knjigovodstvo ter izdelala  
finančne podatke za AJPES in FURS, prav tako tudi medletna poročila.  
 
DRUGO 
V sodelovanju s strokovnimi sodelavci so bila pripravljena finančna poročila za odobrena sredstva Fundacije za šport, 
sredstva iz letnega programa športa, sredstva Urada za mladino. Računovodstvo je sodelovalo pri pripravi finančnih 
poročil za projekte (Alpe Adria regija doživetij, Life Sustainhuts, Vrh Julijcev). Začeli smo tudi črpati evropska sredstva 
za usposabljanje strokovnih delavcev. 
 
FINANČNI NAČRTI 
V skladu z internimi akti je bil z vodstvom in strokovnimi sodelavci  pripravljen rebalans finančnega načrta za leto 
2019, ki ga je potrdil upravni odbor. Do  skupščine je bil pripravljen okvirni finančni načrt za leto 2020. Podrobni 
finančni načrt za leto 2020 smo pripravili skupaj s strokovnimi sodelavci in  je bil  potrjen na januarski seji upravnega 
odbora.  
 
FINANČNA POROČILA 
Izdelano je bilo končno poročilo z obrazložitvami in analizami za upravni odbor in skupščino. Pripravljeno je bilo 
obsežno poročilo za revizijo, AJPES in FURS. Izkaz uspeha in bilanca stanja sta bila narejena po standardih in skrbnosti 
dobrega gospodarjenja s prikazom pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
 
REVIZIJA 
Po zakonu o društvih smo zavezani za vsakoletni revizijski pregled, katerega opravi zunanja revizija. Za revidiranje 
računovodskih izkazov smo podpisali triletno pogodbo z revizijsko hišo BDO revizija. Računovodska služba pri 
pregledu tesno sodeluje, skupaj z računovodskim servisom pripravlja dokumentacijo, pojasnjuje ter informira  o 
posebnostih. Računovodska služba je skupaj s strokovnimi sodelavci sodelovala z nadzornim odborom, pripravila 
gradiva in pojasnila. 
 
FINANČNO PODROČJE DELA 
Na finančnem področju smo skrbeli za likvidnost poslovanja (prilivi, odlivi, vezava sredstev), usklajevali in sprotno 
seznanjali posamezne komisije o prilivih in možnostih porabe v okviru prejetih sredstev.  
Še posebno pomembna je vsakodnevna skrb za likvidnost in tekoč dotok sredstev. Po potrebi je pripravljen pregled 
odprtih postavk pri izdanih in prejetih računih, izdaja opominov neplačnikom, telefonski kontakti ter usklajevanje in 
prijava izvršb za neplačane račune preko sodišča.  
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DELO V GLAVNI PISARNI 
 
V glavni pisarni je bilo sprejetih, pregledanih, vpisanih v program Naveza, natisnjenih ter posredovanih planinskim 
društvom 700 priznanj PZS (pisnih pohval, častnih znakov, jubilejnih listin, spominskih plaket in svečanih listin). 
Izdanih je bilo 270 potnih nalogov in 35 naročilnic. Sprejete so bile vse stranke, ki dnevno prihajajo na PZS 
(povprečno preko 30 dnevno) in vsi telefonski klici (povprečno dnevno preko 90). V Navezo je bilo vpisane 7972 
vhodne pošte ter 1582 izhodne pošte. Izdani in obračunani so bili potni nalogi za predsedstvo, MDO-PD je, Upravni 
odbor, Nadzorni odbor, Raziskovalno skupino in za zaposlene. Izdane so bile naročilnice in potni nalogi po nalogu 
predsednikov Meddruštvenih odborov PD. Redno je bilo vsakodnevno usklajevanje dela za predsednika, 
podpredsednike in generalnega sekretarja glede na aktualno planinsko tematiko. Preko glavne pisarne poteka 
naročanje pisarniškega materiala ter nekaterih drugih stvari za PZS (vzdrževanje objekta, značke za priznanja…). 
Pripravljena in izdana je bila priložnostna brošura ob svečani podelitvi najvišjih priznanj PZS v letu 2019. Pripravljena 
so bila vsa gradiva in operativno delo za 5 sej Upravnega odbora PZS, 5 sej Nadzornega odbora ter 1 skupščino PZS. 
Za vse so bili izdelani zapisniki in posredovani sklepi notranjim in zunanjim institucijam. Preko glavne pisarne je 
potekala tudi pomoč pri so-organizaciji Skupščine PZS v Mariboru in Svečane podelitve najvišjih priznanj PZS za leto 
2019 v Laškem. Prav tako je bil napisan zapisnik skupščine. Na Dnevu slovenskih planinskih doživetij 2019, ki je 
potekal na Lisci so bili moja skrb praporščaki, prav tako pa je bil napisan zapisnik zbora praporščakov. V letu 2019 sta 
bila izvedena dva sestanka koordinacije Meddruštvenih odborov, pri katerih sem sodelovala.  
Pregledanih, izpolnjenih in odposlanih je bilo 31 zahtevkov za prijavo nezgode, 1 za povračilo stroškov  in 6 za prijavo 
smrti. Zahtevki so bili za zavarovalnico Adriatic Slovenica. Urejene so bile vse potrebne kadrovske zadeve, izdani 
sklepi o dopustih, letni plan dela, izdane napotnice za zdravniške preglede… 
Uspešno sem sodelovala pri projektu Zdravju prijazna organizacija. 
 
9. DELO STROKOVNIH DELAVCEV  
 
Poročilo za komisije, ki jih pokriva Dušan Prašnikar.  
 
Gospodarska komisija 
Delo je bilo usmerjeno v nudenje strokovne in administrativne pomoči izvršnemu odboru GK (v letu 2019 so bile 
izvedene tri redne seje) in Strokovnemu odboru za visokogorske koče, tehnično-administrativna pomoč Svetovalni 
pisarni ter ostalo strokovno in organizacijsko delo področja dela gospodarske komisije. 

• Izdelava zapisnikov sej (skupno 3).  

• Organizacija in izvedba Konference o planinskem gospodarstvu in Zbora gospodarjev, vključno s poročilom in 
zapisnikom, 2.2.2019. 

• Družinam prijazna planinska koča: izvedba razpisa; 3 vloge za nov certifikat, 13 vlog za podaljšanje, ogled koč, 
preverjanje dokazil, poročilo, izvedba certifikatov. 

• Okolju prijazna planinska koča: izvedba razpisa, 2 vlogi za nov certifikat, 3 vloge za podaljšanje, ogled koč, 
preverjanje dokazil, poročilo, izvedba certifikatov. 

• Vzorčenje odtočne vode iz malih čistilnih naprav v planinskih kočah (4x), sestanki s partnerji. 

• Stalna podpora delovanju Svetovalne pisarne PZS za planinske koče.  

• Sodelovanje s Slovensko vojsko; helikopterski naleti: izvedba razpisa, prijave za 12 koč in dodatno 2, izbor 
vlog, koordinacija izpeljave naletov; Civilno-vojaško sodelovanje: vloge, poročila, izvajanje spanja vojakov na 
kočah. 

• Sodelovanje pri pripravi pripomb in predlogov PZS na zakonodajo, ki posega v delovanje GK.  

• Usposabljanje oskrbnikov planinskih koč (23.-24. 4. 2019) in Usposabljanje za gospodarje planinskih koč (16. 
11. 2019), Ekskurzija za gospodarje koč (19. 10. 2019): izdelava programa, sestanki z izvajalci, razpis in 
izvedba. 

• Promocijske aktivnosti za planinske koče: sejem Natour Alpe Adria, Ljubljana, 30. 1. - 2. 2. 2019; sejem 
Naturo Gornja Radgona, 14. – 14. 4. 2019) – celotna organizacija in izpeljava predstavitve PZS; izvedba 
ponatisa in distribucije trgank o planinskih kočah; sodelovanje pri izvedbi sporočil za medije, vezana na 
planinsko gospodarstvo (6x), priprava člankov za medije, dajanje izjav za tv in radijske medije.  

• Naj planinska koča: sodelovanje pri izvedbi akcije v sodelovanju s Siolom. 
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• Specializacija planinskih koč za kolesarske nastanitvene objekte, izvedba razpisa, 1 vloga, izvedba. 

• Ocenitev projektov PD-jev (5) na razpis FŠO za področje planinskih objektov. 

• Urejanje podatkovne baze GK in planinskih koč. 

• Priprava podatkov za CAA (reciprociteta in ostalo), sestanek komisije CCA za koče in poti 25.-26.6.2019. 

• Pritožbe nad planinskimi kočami, odgovarjanje, komunikacija s PD-ji, analiza pritožb. 

• Sodelovanje pri aktivnostih pomoči PZS glede pogorelega Kocbekovega doma na Korošici in Frischaufovega 
doma na Okrešlju. 

• Sodelovanje pri dogovarjanjih za poslovno sodelovanje s podjetjem Meblo glede opremljanja planinskih koč z 
jogiji. 

• Sodelovanje pri pripravi podatkov in gradiv za objavo na spletni strani PZS in za medije.  

• Odgovarjanje in svetovanje, telefonsko in pismeno, glede informacij o planinskih kočah in poteh (preko 80). 

• Komunikacija s ponudniki storitev in opreme za planinske koče.  

• Udeležba na dogodkih, ki neposredno vplivajo na delovanje planinskih koč. 

• Izdelava arhiva dokumentov GK v PDF obliki. 
 
Komisija za varstvo gorske narave 
Osnovno delo je predstavljalo nudenje strokovne, administrativne in organizacijske pomoči izvršnemu odboru KVGN 
(v letu 2019 so bile izvedene štiri redne seje).  

• Priprava in pomoč pri izvedbi usposabljanj KVGN: seminar za VGN, 3 deli: 11.-12.5., 22.-23.5., 8.-9.6. in 
zaključek: 21.-22.9., licenčno izpopolnjevanje VGN (16.3.). 

• Administrativna pomoč pri izvedbi tečajev za gorsko stražo (4x).  

• Organizacijska pomoč izvedbe Zbora odsekov VGN (16.3.). 

• Organizacijska in tehnična pomoč izvedbe srečanja VGN in gorskih stražarjev (21.-22.9.). 

• Pomoč in koordinacija gostovanj razstave Narava gorskega sveta. 

• Pomoč pri predstavitvi KVGN na Dnevu slovenskih planinskih doživetij. 

• Pomoč pri odzivih KVGN glede nedovoljenih posegov v gorsko naravo. 

• Urejanje podatkovne baze KVGN. 

• Administracija prejemnikov značk za pot Karla in Žige Zoisa. 

• Logistična izpeljava razdelitve dveh strokovnih priročnikov. 

• Izvedba diplom dr. Angele Piskernik. 

• Sodelovanje pri izvedbi novinarske konference o varovanih vrstah in rastiščih.  

• Priprava podatkov in gradiv za objavo na spletni strani PZS in za medije.  

• Odgovarjanje in svetuje, telefonsko in pismeno, glede naravovarstvenih vsebin, vezanih na delovanje PZS. 

• Izdelava arhiva dokumentov KVGN v PDF obliki. 
 
Projekti in razpisi 

• LIFE Sustainhuts (program LIFE+): vodenje projekta s strani partnerja PZS, sestanki s partnerji v Sloveniji, 
redni telefonski sestanki s partnerji, koordinacija s planinskimi društvi, koordinacija aktivnosti za izvedbo 
investicije za Pogačnikov dom, dogovori in pregled tretje koče v Sloveniji za izvedbo investicije (Dom 
Valentina Staniča), aktivnosti diseminacije projekta, pomoč pri izvedbi konference, izdelava poročil in 
dokumentov za potrebe izvajanja projekta.  

• Alpe Adria Karavanke/Karawanken: vodenje projekta s strani partnerja PZS, sestanki s projektnimi partnerji v 
Sloveniji in Avstriji, aktivno delo pri izvajanju določenih aktivnosti: izvedba turnokolesarske poti Trans 
Karavanke, usposabljanje za oskrbnike koč, usposabljanja za vodnike in mlade o Karavankah, izboljšanje 
posameznih odsekov planinskih poti v Karavankah, izvedba turnokolesarskega in pohodniškega dogodka, 
sodelovanje pri izdelavi vmesnih poročil. 

• Gorniške vasi/Bergsteigerdörfer: sodelovanje pri dogovarjanjih za izvedbo projekta v Sloveniji, pomoč občini 
Luče pri splošnih aktivnostih za vstop v omrežje, izdelavi brošure in organizaciji slovesnosti ob vstopu, 
sodelovanje na skupščini in sestankih omrežja in partnerjev, tako v Sloveniji kot v Avstriji, sodelovanje v 
delovni skupini omrežja. Izdelava projektne naloge o gorniških vaseh v Sloveniji za MOP. 

• VrH Julijcev: vodenje projekta s strani partnerja PZS, sestanki s partnerji in v okviru Projektnega sveta, 
aktivno delo pri izvajanju določenih aktivnosti: sanacija delovanja čistilne naprave pri Koči pri Triglavskih 
jezerih (tudi član strokovne skupine), komunikacija o projektu znotraj članstva PZS in navzven, začetne 
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aktivnosti za izvedbo informacijskih točk v izbranih planinskih kočah, začetne aktivnosti pri usmerjanju obiska 
in urejanju planinskih poti, vezano na mirna območja, sodelovanje pri poročanju v projektu. 

• Sodelovanje pri aktivnostih za pripravo posebnega razpisa MGRT za ekološko in snovno sanacijo planinskih 
koč. 

Ostalo 

• Sodelovanje na sestankih (3x) in dogovarjanjih glede tromejnega planinskega sodelovanja Slovenija-Avstrija-
Italija in promociji pohodne poti Julijusa Kugyja. 

• Izdelava zgibanke Odgovorno in varno čez planinske pašnike, po predlogi avstrijske zgibanke. 

• Logistika izvedbe knjižice Vozni redi v Alpah 2019. 
 
Poročilo Katje Maček, ki je zaposlena na projektih. 
PROJEKT ALPE ADRIA KARAVANKE/KARAWANKEN (delež zaposlitve na projektu: 50 %) 

• Uvajanju v delo na projektu. 

• Poročanje o projektu – pripravljanje dokumentacije za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev. 

• Pripravljanje poročil in objav o dogodkih v okviru projekta. 

• Obveščanje o dogodkih. 

• Udeležba na sestankih partnerjev v zvezi z aktivnostmi v okviru projekta. 

• Priprave na sejem Naturo v Gornji Radgoni ter nato delo na stojnici PZS - predstavljanje splošnega dela PZS 
ter projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken.  

• Pomoč pri organizaciji usposabljanja za vodnike po Karavankah na temo rastlinstva v Karavankah. 

• Pomoč pri organizaciji pohodniškega dogodka na Golici. 

• Pomoč pri organizaciji dnevov kolesarskih doživetij – Vodenje po TK poti Trans Karavanke. 

• Organizacija usposabljanja za mlade o Karavankah na Zelenici. 

• Pripravljanje idejne zasnove ter koordinacija pri snemanju promocijskih filmov o pohodništvu in kolesarjenju 
v Karavankah. 

• Pripravljanje idejne zasnove in vsebine za promocijske brošure o pohodništvu, kolesarjenju in zimskih 
aktivnostih v Karavankah. 

• Sodelovanje pri pripravi turističnih produktov za območje Karavank. 
 
PROJEKT VrH JULIJCEV (delež zaposlitve na projektu 50 %) 

• Uvajanje v delo na projektu. 

• Poročanje o projektu – pripravljanje dokumentacije za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev. 

• Udeležba na sestankih partnerjev projekta. 

• Obveščanje o dogodkih v zvezi s projektom. 

• Aktivnosti v zvezi z vključevanjem varuhov gorske narave v aktivnosti projekta. 
 
OSTALE AKTIVNOSTI 

• Pomoč pri izvedbi licenčnega izpopolnjevanja za varuhe gorske narave ter zbora KVGN. 

• Vnašanje prostovoljskih aktivnosti za leto 2018 za KVGN in GK. 

• Udeležba na Dnevu slovenskih planinskih doživetij na Lisci. 

• Priprava slovenske zgibanke Varno čez planinske pašnike. 

• Pripravljanje vsebine za zgibanko Družinam prijazne planinske koče. 

• Udeležba na tekmovanju v športnem plezanju v Kranju. 

• Pomoč pri aktualni zadevah v zvezi z GK in KVGN. 
 
 
Mladinska komisija: nudenje strokovne in administrativne pomoči Izvršnemu odboru MK, Strokovnemu odboru za 
orientacijo, Strokovnemu odboru za delo z mladimi, Strokovnemu odboru za delo mladih - seminarji, 
izpopolnjevanja, posveti, programa Ciciban planinec in Mladi planinec, Planinska šola (v programih Ciciban planinec 
je bilo podeljenih 1457 markacij, 1020 apolonov, 685 sviščev ter 342 dnevnikov Mladi planinec 1 in diplom Ciciban 
planinec, v programu Mladi planinec pa je bilo razdeljenih 502 bronasta, 213 srebrnih in 100 zlatih znakov ter diplom 
Mladi planinec. Izvedene so bile 3 planinske šole z 89 udeleženci), pomoč in sodelovanje pri tekmovanju Mladina in 
gore (tri regijska in državno tekmovanje), realizacija razpisa in razdelitev sredstev Mladinske komisije za planinska 
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taborjenja in zimovanja, ki so bila pridobljena iz razpisov FŠO in Urada RS za mladino, realizacija razpisa za prevoze 
SV, administrativna pomoč pri upravljanju PUS Bavšica, pomoč pri izvedbi sej in Zbora mladinskih odsekov, 
registracija mentorjev PS, vodenje registra kadrov, nudenje pomoči Programskemu svetu PUS Bavšica, pomoč pri 
upravljanju s tabornim prostorom Mlačca, pomoč pri pripravi vlog na razpise (Fundacija za šport, Urad RS za mladino, 
Zavod za šport Planica) ter poročil, nudenje informacij. Obseg dela za Mladinsko komisijo se je v letu 2019 povečal, 
kajti delež dela, ki naj bi ga opravili prostovoljci, se je občutno zmanjšal. 
Delo na področju Vodniške komisije: sodelovanje s Strokovnim odborom za usposabljanje ter Strokovnim odborom 
za kategorizacijo in registracijo: pomoč pri izvedbi vseh usposabljanj (v letu 2019 so bili izvedeni 4  tečaji za VPZS s 68 
udeleženci, 8 izpopolnjevanj v snežnih razmerah z 202 udeležencema, 19 izpopolnjevanj v kopnih razmerah s 453 
udeleženci), registracija vodnikov PZS (registriranih 1431), pomoč pri izvedbi sej in Zbora predstavnikov vodniških 
odsekov PD, vodenje registra kadrov, pomoč pri pripravi priznanj VPZS, pomoč pri pripravi usklajevanja za 
inštruktorje planinske vzgoje, ki se ga je udeležilo 25 IPV in predavateljev, pomoč pri reševanju posebnih primerov, 
nudenje informacij vodnikom in društvom. Obseg dela za Vodniško komisijo se je v letu 2019 močno povečal; 
predvsem zaradi koriščenja evropskih sredstev. 
Drugo delo: pomoč pri izvedbi Skupščine PZS ter drugo delo po nalogu GS.  
 
Področje strokovnega dela, ki ga pokriva Matjaž Šerkezi, ki je zadolžen za komisije: 
 

• Komisija za alpinizem 

• Komisija za turno kolesarstvo 

• Odbor za usposabljanje in preventivo 

• Odbor gore in varnost 
Vodja učnega središča, katerega namen je v celoti pokriti strokovno delo na področju usposabljanj in preventive. 
Za vse komisije opravljam administrativna in strokovna dela.  
Obseg: pošiljanje pošte, priprava dopisov, urejane licenc, kategorizacija v aplikaciji Športniki, vnos podatkov v sistem 
ŠPAK za usposabljanje kadrov, priprava gradiva, svetovanje, zavarovanje, pisanje strokovnih člankov s področja 
alpinistične tehnike in gorništva, urejanje letalskih kart, potnih nalogov, naročilnic, priprava poročil za PZS; MIZŠ, 
Fundacijo za šport, vnos rezultatov s tekem v aplikacijo Športniki … 
Sodelovanje pri vsebini pri prijavah na razpise. 

• Priprava prijav za MIZŠ (LPŠ), FŠO. 

• Posodobitev brošure Slovenci v Himalaji in sodelovanje pri pripravi Zbornika Slovenski alpinizem. 

• IT PZS: od zbiranja ponudb, idej, posvetov… 

• Sodelovanje z vsemi komisijami, priprava predavanj zanje v zvezi z usposabljanji, sodelovanje na forumih, 
tujimi organizacijami (BMC, OEAV, DAV …), oblikovanje letakov, brošur v programu .ai, .cd, organizacija 
usposabljanj. 

• Pisanje strokovnih člankov iz planinstva in člankov na temo Varneje v gore.  
Sem član Mountaineering Commision pri UIAA in član skupine za tehnične standarde (Technical Standard panel) pri 
MC UIAA. V letu 2019 sem se udeležil seje na Cipru. 
Čez celo leto poteka pomoč planinskim društvom za vnos podatkov v portal Naveza, ki smo ga nadgradili in v 
določenih stvareh poenostavili. Pomoč poteka 24/7.  
 V okviru svojega dela ves čas sodelujem pri različnih projektih PZS kot so novele pravilnikov, smernice na področju 
športa in planinstva ... 
V letu 2019 smo izpeljali dve zelo obiskani tiskovni konferenci usmerjeni v področje preventive in varnejšega 
obiskovanja gora in obe v naravnem okolju. 
Leto 2019 je bilo tudi v celoti posvečeno pripravi in uskladitvi programov usposabljanja z novim Zakonom o športu, 
kar smo v sredi leta uspešno realizirali. V skladu s tem smo tudi uredili baze strokovnih kadrov (cca 10 000) iz 
celotnega obdobja delovanja PZS na področju usposabljanj in jih uvozili v Navezo. Pozvali planinska društva za 
potrditev in uskladitev podatkov in začeli z vpisi v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev 
v športu. 
16. 1. smo organizirali posvet v zvezi z usposabljanji in predstavili smernice in usmeritve vodstvom planinskih 
društev. 
29. 1. je bil organiziran sestanek z vsemi našimi športniki zaposlenimi v državni upravi, kjer smo jim predstavili naše 
usmeritve in težnje v prihodnosti. 
30. 1. smo organizirali uspešno podelitev priznanj najboljšim športnikom v panogi planinstvo. 
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30. 3. sem sodeloval pri seminarju Smučarske zveze Slovenije za področje preventive pred snežnimi plazovi in prve 
pomoči na Krvavcu. 
22. 5. je bil na PZS organiziran posvet za Navezo. 
1. 6. smo uspešno izpeljali projekt STKP1dan, ko smo v celoti po etapah prevozili celotno Slovensko turno kolesarsko 
pot. 
8. 10. smo s strokovno službo izvedli tečaj varnejšega gibanja po zavarovanih plezalnih poteh in prvo pomoč. 
11. in 12. 10. sva z Damjanom Omerzujem kot predavatelja sodelovala pri izvedbi seminarja za Mentorje planinskih 
skupin katerega program smo v letu 2019 prenovili in uspešno prijavili v sistem Katis. 
22. 10. sem sodeloval na okrogli mizi v Portorožu, ki jo je organiziral OKS, kjer sem predstavil programe usposabljanja 
PZS kot primer dobre prakse. 
19. 11. smo kot primer dobre prakse organizirali seminar za turistične delavce v Kamniku v sodelovanju s TIC Kamnik, 
kjer smo jim podali informacije kako prenesti na turiste čim več informacij v zvezi z varnejšim obiskovanjem gora.  
30. 11. smo organizirali dobro obiskan posvet Gore in varnost. 
Tekom celega leta sem bil ambasador pri projektu MigiMigi (Zavarovalnica AS). Posneli smo preventivne filmčke, 
objavljali preventivna besedila na spletu in družbenih omrežjih na temo varnejšega obiskovanja gora. Akcijo pa 
zaključili z dvodnevnim pohodom na Triglav vseh nagrajencev, ki je bil od 15. do 16. 9. 
Poleg rednega delovnega časa delo za PZS večkrat v mesecu poteka tudi v popoldanskih in večernih urah, kar pa v 
okolju, ki je trenutno na Planinski zvezi Slovenije ni nobena težava in hvala za podporo in možnost sodelovanja. 
 
Komisija za športno plezanje 
 

Vrsta dela Opis del opomba 

Organizacija – 
splošno 

-Priprava razpisa za registracijo klubov 
-Urejanje registra klubov 
-Urejanje registra dejavnosti 
-Ažuriranje baze podatkov za vsa področja 
(članstvo, vzgojni kader, sodniki, postavljalci, 
tekmovalci, klubi) 
-Obveščanje klubov z razpisi in ostalo 
-priprava seznama registriranih športnikov za 
OKS 
-sodelovanje na sejah IO KŠP 

 

MIZŠ in FŠO 
 

-Spremljanje razpisov 
-Priprava vlog in poročil 
-Ostalo potrebno sodelovanje 

 

Državno prvenstvo -priprava razpisa za tekmovalno sezono 
-tehnična priprava pravilnikov 
-priprava in uskladitev koledarjev, sestanki z 
organizatorji, komunikacija s sponzorji 
-urejanje tekmovalnih licenc in vnos v bazo 
podatkov 
-priprava razpisov za vsa tekmovanja DP, objava 
na spletni strani + obveščanje klubov 
-tekmovalne majice, diplome, kolajne (izvedba 
naročil, dobava, tisk) 
-organizacija zaključka DP 

V letu 2019 je bilo 37 
tekem  

Svetovni pokal Kranj -priprava in izvedba športnega dela tekme  

Članska 
reprezentanca 

-Urejanje tekmovalnih licenc  
-priprava akontacij in obračunov za tekme in 
treninge 
-Prijave tekmovalcev 
-Vodenje obračunov dela strokovne ekipe 

V letu 2019 je bilo 17 
tekem 

Mladinska 
reprezentanca 

-Urejanje tekmovalnih licenc  
-priprava akontacij in obračunov za tekme in 

V letu 2019 je bilo 11 
tekem 
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treninge 
-Prijave tekmovalcev 
-Vodenje obračunov dela strokovne ekipe 

Usposabljanje 
 

-Organizacija in administracija 
-Izpiti športni plezalci 
-seminar in izpiti sodniki 
-licenčni seminar sodniki 
-seminar in izpiti opremljevalci 
-prehodni licenčni seminarji za vaditelje, 
inštruktorje in trenerje šp.plezanja 
-seminar in izpiti za vaditelje po novem zakonu 

 

Kategorizacija 
 

-Priprava razpisov za posamezna obdobja 
-Pregled prijav in priprava predloga 
kategoriziranih za OKS 

 

Urejanje plezališč -nabava materiala v skladu s programom 
-vodenje evidence izdanega materiala 
-priprava poročila za Fundacijo 
-sodelovanje pri uvedbi Projekta OSP 

 

Razglasitev 
najuspešnejših 

-Priprava gradiva za izbor in za razglasitev, 
sodelovanje pri izvedbi 

 

Finance 
 

-mesečno vodenje finančnega stanja 
-Priprava vseh obračunov za računovodstvo 
-Vodenje obračunov dela za vse, ki sodelujejo 
pri izvajanju dejavnosti KŠP 
(selektorja, trenerji in njihovi pomočniki, 
postavljalci, sodniki, inštruktorji) 

 

Spletna stran 
 

Priprava gradiva za objavljanje uradnih razpisov, 
sodniških poročil in zapisnikov 

 

IFSC 
 

Sodelovanje in koordinacija z Mednarodno 
plezalsko zvezo 

 

Plezalna stena Kranj Priprava in usklajevanje plezalskih aktivnosti na 
steni (treningi, tekme, seminarji, urniki 
plezalskih aktivnosti klubov oziroma 
posameznih skupin) 

 

 
Komisija za gorske športe 

Vrsta dela Opis del opomba 

Organizacija – 
splošno 

-priprava seznama registriranih športnikov za 
OKS 

 

MIZŠ in FŠ 
 

-Spremljanje razpisov 
-Priprava vlog in poročil 

 

reprezentance -Urejanje tekmovalnih licenc  
-Prijave tekmovalcev 
-urejanje prenočišč 

 

Kategorizacija 
 

-Priprava razpisov za posamezna obdobja 
-Pregled prijav in priprava predloga 
kategoriziranih za OKS 

 

 
Plezalni stolp 
 

Vrsta dela Opis del opomba 

Organizacija – 
splošno 

-kontakt z najemniki in izvajalcem 
-vodenje terminov najema 
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Na področju strokovnega dela v Planinski založbi ki ga opravlja Anica Brancelj so bila opravljena sprotna 
administrativna dela, pripravljena vabila, zapisniki in gradiva za seje Odbora za založništvo in informiranje. Nudena je 
bila pomoč vodji OZI, uredniku kartografije ter uredniku Planinske založbe. Prijavili smo se na razpis Fundacije, kjer je 
bilo pripravljeno vsebinsko in finančno gradivo, konec leta pa poročilo o izdani publikaciji. Za spletne strani, Planinski 
vestnik, Obvestila so bila pripravljena obvestila o izidu novih edicij, o akcijskih ponudbah s povabilom za nakup.  
 
Z upoštevanjem koledarja je bilo izstavljenih preko 3.000 računov. Za nemoteno poslovanje planinske trgovine so bili 
opravljeni prejemi edicij. Sama prodaja se vrši tudi na sedežu PZS. Kot vsako leto smo bili tudi lani prisotni na sejmih 
in drugih prireditvah (Alpe-Adria, Slovenski dnevi knjige, Skupščina, Dan planincev, Športno plezanje, Knjižni sejem). 
Prejetih je bilo približno 36.000 izvodov edicij, izdanih pa približno 29.000 ter približno 3.000 dnevnikov Cici, 1 in 2. Iz 
leta v leto se povečujejo spletna naročila. 
 
Tudi v letu 2019 je bilo izvedeno ogromno akcij, da bi bile edicije čim bolj dosegljive kupcem. Želeli bi, da bi Planinska 
društva in koče prevzele edicije v prodajo. Kar veliko je primerov, ko kupci opozarjajo na to. 
 
Prejeti so bili naslednji novi planinski zemljevidi in edicije: Lisca in Sevnica z okolico 1:30 000, Jezersko 1:25 000, V 
zasnežene gore, Tista lepa leta, Pravljica o gamsku Viliju in gorskih rožicah, Dolomiti po dolgem in počez, Vprašaj 
goro, Vodnik SPP, izdan v angleškem jeziku, vodnik Julijske Alpe: osrednji del in Plezalna tehnika. 
 
Narejeni pa so bili tudi ponatisi: karta Notranjska s Snežnikom 1:50 000, Bohinj 1:25 000, Pravljičarija pod Triglavom, 
Tista lepa leta, Vprašaj goro, Vodnik SPP 1., 2. in 3. del,  Planinski zabavnik 1, Spomin s planin, Dnevnik s slovenske 
planinske poti, vpisna knjiga za vrhove, Planinski dnevnik in Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti. 
 
Kataster planinskih poti in delo za področje Komisije za planinske poti 
 
V letu 2014  smo za področje urejanja podatkov v Katastru planinskih poti zaposlili strokovno sodelavko Katarino 
Kotnik, v letu 2015 je prevzela tudi področje dela Komisije za planinske poti.  
V letu 2019 je moje delo zajemalo nudenje strokovne, organizacijske in administrativne podpore IO KPP, Odboru za 
tehnična vprašanja (OTV), Odboru za dokumentacijo in kataster planinskih poti (ODKP), ter Odbor za usposabljanje 
KPP (OU KPP). Urejanje digitalnega in fizičnega arhiva dokumentacije KPP. 
Nudenje koordinacijske, strokovne in administrativne podpore vodjem Tehnične skupine pri 14 delavnih akcijah 
izvedenih v visokogorju ter skladiščniku pri nabavi materiala in opreme in strojev. Nudenje organizacijske in 
administrativne podpore pri izvedbi 5 obnovitvenih usposabljanj (117 udeležencev, 3 tečajih za markaciste kategorije 
A po novem programu usposabljanja (74 udeležencev) in enem tečaju za varno delo z motorno žago (26 
udeležencev). Organizacijska podpora izvedbi Zbora markacistov (udeležilo 69 delegatov) in Dneva slovenskih 
markacistov (182 udeležencev). Vodenje evidenc Odbora za dokumentacijo in kataster, kjer je 178 planincev prejelo 
značko za prehojeno Slovensko planinsko pot in 106 značko za prehojeno Razširjeno Slovensko planinsko pot. 
Pregledovanje poročil in registracija markacistov (855). Pregledovanje poročil skrbnikov planinskih poti (144) in 
obdelava statistike ter priprava tabele za izplačila sredstev za vzdrževanje planinskih poti. Objavljanje zapor 
planinskih poti (15) in stanje na poteh (2). Preverjanje skrbništva nad divjimi potmi (4). Preverjanje in posredovanje 
(110) informacij s terena na skrbnike planinskih poti. Skrbnikom planinskih poti in markacistom sem nudila strokovno 
pomoč pri pripravi vlog povezanih z planskimi potmi (spremembe poti, nove/opuščene poti, predloge za smerne 
table, zapore planinskih poti, opremljanje planinskih poti) in pri pripravi vlog za razpis za sofinanciranje smernih tabel 
(48 društev). 
Pregledovanje vlog (18) povezanih s Katastrom planinskih poti in kot urednica katastra podajanje predlogov sklepov 
IO KPP. Urejanje Katastra planinskih poti je zaradi zelo slabega stanja in neodzivnosti platforme, na kateri še vedno 
deluje, za nedoločen čas okrnjeno na najnujnejše, kar je povezano s spletno stranjo. Po sklepu KPP čakam na 
vzpostavitev PlanGIS. V Sloveniji imamo trenutno 10.045 km planinskih poti, razdeljenih med 194 skrbnikov in PZS. 
Zahtevnih odsekov je 81,16 km, zelo zahtevnih pa 50,07 km. Ažuriranje seznama planinskih obhodnic (64 obhodnic). 
Preverjanje kategorizacije vrisanih odsekov. 
Priprava poročil vezanih na pogodbe in razpise. Sodelovanje na projektu Interreg z udeležbo na sestanku v Kranju in 
koordiniranjem društev pri pripravi dokumentacije povezane s povezovalnimi potmi. 
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Delo, ki ga kot strokovni sodelavec opravlja Damjan Omerzu pokriva naslednja področja: Strokovni sodelavec Odbora 
za članstvo: svetovanje društvom in posameznikom (članarina, zavarovanje), podpora uporabnikom informacijskemu 
sistemu Naveza, administrativna podpora odboru, izvajanje delavnic za društva, razpis za najvišja priznanja PZS. 
Strokovni sodelavec Odbora za pravne zadeve: sodelovanje pri delu odbora, sodelovanje in priprava internih aktiv 
PZS, svetovanje društvom glede raznih pravnih in organizacijskih vprašanj, koordiniranje postopkov sprejemanja 
novih društev, priprava dokumentacije za seje UO PZS in za Skupščino, spremljanje zakonodaje in vključevanje v 
zakonodajen postopke, sodelovanje z državnimi organi – zagovorništvo, priprava in pregled pogodb, urejanje pravnih 
postopkov pri nepremičninah. Strokovni sodelavec Volilne komisije PZS: podpora izvajanju volilnih postopkov, 
priprava gradiv in poročil. Strokovni sodelavec Odbora planinstvo za invalide/OPP: podpora pri prijavi in izvedbi 
projektov na razpisih, administrativna podpora. Strokovni sodelavec za projektno delo: Vodenje in izvajanje 
projektov Erasmus+, prijava in poročanja za nekatere projekte PZS sofinancirane iz Fundacije za šport, Letnega 
programa za šport, Ministrstva za zdravje, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, priprava 
prijave na razpise, priprava, poročanje in sodelovanje s partnerji na drugih razpisih.  
 
Daljša opredelitev  
Strokovni sodelavec Odbora za članstvo: 

- sprejemanje predlogov in pripomb, samoiniciativna priprava izboljšav sistema članarine, 
- usklajevanje, uvajanje in promocija novosti v članarini in članskem zavarovanju v novem zavarovalnem 

obdobju, 
- pomoč uporabnikom v sistemu Naveza, 
- podaja pojasnil in odgovorov članom in društvom na vprašanja po e-pošti in telefonu, 
- svetovanje in pojasnila glede članskega zavarovanja PZS, 
- usklajevanje članskega zavarovanja, priprava pojasnil, 
- priprava raznih dopisov in besedil za objavo v zvezi s članarino in članskim zavarovanjem, 
- priprava razpisa za najvišja priznanja PZS in sodelovanje pri delu pododbora, 
- izvajanje posvetov glede članarine in zavarovanje za društva, 
- svetovanje in pomoč novim društvom; 

 
Strokovni sodelavec Odbora za pravne zadeve: 

- sprejemanje zadev, 
- priprava izhodišč in osnutkov mnenj, 
- samostojna priprava pojasnil in odgovorov, 
- priprava osnutkov internih pravnih aktov PZS, 
- sodelovanje pri sprejemanju novih društev (svetovanje, pregled statuta, priprava gradiva za UO) 
- pošiljanje vabil na seje, pisanje zapisnika, pošiljanje odpravkov sklepov ipd., 
- sodelovanju pri izvedbi volitev v različnih organih PZS, 
- sodelovanje s komisijami pri pripravi internih aktov, 
- podaja pojasnil komisijam in odborom, 
- spremljanje zakonodaje; 

 
Strokovni sodelavec Odbor Planinstvo za invalide: 

- sodelovanje pri pripravi prijave na razpise, izvajanju razpisov in poročanje, 
- sodelovanje na sestankih odbora in aktivnostih, 
- organizacijska pomoč pri pripravi usposabljanj, 
- koordiniranje aktivnosti znotraj PZS, 
- usklajevanje s partnerji in zunanjimi organizacijami, 
- urejanje finančne dokumentacije odbora. 

 
Projektno delo: 

- spremljanje razpisov na državni in EU ravni, 
- preučitev besedil razpisov in ocena smotrnosti prijave, 
- priprava prijav na razne razpise (razpisna dokumentacija), 
- vodenje in sodelovanje pri aktivnostih projekta, priprava administrativnih in finančnih poročil, 
- izvajanje projektov v primeru odobritvi sredstev, 
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- usklajevanje partnerjev na projektih, 
- organizacija dogodkov in aktivnosti, 
- iskanje in dogovarjanje z različnimi izvajalci aktivnosti, 
- priprava vabil in poročil za spletno stran, 
- priprava poročil in zahtevkov za izplačilo in komunikacija s skrbnikom pogodbe, 
- iskanje novih partnerstev za bodoče projekte, vključevanje v sprejemanje strategij za bodoče razpise; 

 
Splošne zadeve: 

- Priprava gradiv in sklica seje UO PZS in Skupščine PZS, 
- urejanje dokumentacije v zvezi z nepremičninami v lasti PZS, 
- priprava pogodb za prenos nepremični, usklajevanje z društvi in koordiniranje vpisa v ZK, 
- sodelovanje ali organizacija različnih društvenih posvetov, 
- svetovanje društvom glede prostovoljstva (Zakon o prostovoljstvu), 
- zagovorništvo – preučevanje predlogov pravnih aktov, priprava pripomb in dopisov glede sprememb 

zakonodaje, 
- pravna podpora pri delu organom PZS in strokovne službe, 
- priprava pojasnil za društva v primeru spremembe zakonodaje, 
- sodelovanje z upravnimi organi in drugimi inštitucijami pri urejanju specifičnih planinskih zadev (tržni 

inšpektorat, inšpektorat za naravo, upravne enote…) 
- podaja pojasnil društvom v zvezi z zakonodajo glede vodenja, turizma, društvene dejavnosti in na drugih 

vsebinskih področjih, 
- priprava vzorčnih pravnih aktov, 
- pomoč in svetovanje članom v primeru zavrnitve izplačila zavarovanj iz članarine, 
- priprava pogodb (avtorske, o poslovnem sodelovanju …), 
- priprava statistike in poročila o članstvu, priprava letnih poročil, 
- priprava uradnih dopisov, 
- pregled internih aktov PZS, 
- vodenje postopkov izvršb do dolžnikov, 
- pravna podpora pri implementaciji Zakona o planinskih poteh, 
- uvajanje GDPR v poslovanje PZS, 
- nadomeščanje generalnega sekretarja v primeru odsotnosti, 
- opravljanje drugih nalog po navodilu generalnega sekretarja, predsednika, vodij odborov; 

 
10. ZAKLJUČEK 
 
Delo v strokovni službi PZS se ves čas prilagaja potrebam planinske organizacije. Tudi v letu 2019 smo nadaljevali 
delo na kar nekaj področjih, ki se smo se jih začeli lotevati v zadnjih letih (informatizacija, trženje, promocija, 
marketing).  
Glede na splošno gospodarsko situacijo bo v tem letu veliko časa, energije in dobrih idej potrebno nameniti pripravi 
dokumentacije za razpise in aktivnostim na področju promocije in trženja, da bo zmanjšanje finančnih sredstev čim 
manjše v primerjavi s preteklim letom. Vsako leto je potrebno za enako višino zbranih sredstev vložiti več dela in 
energije. 
Leta 2019 smo veliko delali na zagotavljanju dodatnega sofinanciranja planinske infrastrukture. Zelo daleč smo že z 
razpisom za energetsko in snovno sanacijo planinskih koč. Prav tako je določen napredek pri iskanju sredstev za 
vzdrževanje planinskih poti.  
  
 

Matej Planko, 
generalni sekretar  
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OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ALPINIZEM ZA LETO 2021 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 
 
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO 

KA sestavljajo načelnik (Peter Bajec) in člani komisije (Jasna Pečjak, Blaž Navršnik, Matic Košir, Nejc Pozvek, 

Oto Žan, Miha Habjan ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj).  Glavne naloge KA so izvajanje 

sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na 

vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in 

njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst 

alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za 

dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje 

drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.  

 
Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu 
 
Komisija za alpinizem (KA) v 2021 načrtuje 5 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni 

zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, 

klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo 

najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v 

domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično 

reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za mlade 

perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti in 

seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki 

so posredno ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje s predsedstvom in službami PZS, s 

posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v 

planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA. 

 

Načrtovana usposabljanja  

 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za alpiniste Maj – September, Vršič, Vipava,  

Dolžanova soteska, slovenske Alpe 

30 

Izpiti za alpinistične inštruktorje – drugi sklop Januar in Marec, Vršič in Mlačca 15 

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje Jesenski čas 50 

 

Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani 

 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor načelnikov Februar ali marec 40  

Zbor alpinistov November 150   Neformalno srečanje in druženje 
alpinistov 

Zbor alpinistov veteranov Oktober 30 - 40 Srečanje alpinistov veteranov 

Plezalni vikend Maj/junij  25 Plezanje in druženje mladih 

perspektivnih alpinistov skupaj s 

člani SMAR 

Poletni alpinistični tabor v Avgust 16 Plezanje v kopni skali  (mladi 
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slovenskih stenah perspektivni alpinisti) 

Zimski alpinistični tabor v 

slovenskih stenah  

Februar/marec  16 Plezanje v zimskih stenah (mlade 

perspektivne alpinistke in 

alpinisti) 

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-mladinci 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 

udeležencev 

Namen 

Zimski tabor tujina Oktober, Alpe 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v 

gorah nad Chamonix-jem. 

Poletni tabor - Alpe Julij - Alpe 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v 

velikih dolomitskih stenah. 

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-člani  
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 

udeležencev 

Namen 

Mednarodno srečanje 

v Angliji 

januar 1 Spoznavanje angleških sten in angleškega 

načina plezanja. 

 

Pomembnejši projekti 

 

Naziv projekta Namen Stanje 

Priročnik Alpinistična 

šola 

Posodabljanje in dopolnjevanje alpinističnih 

vsebin v spletnem priročniku (»Alpiročnik«).  

 Se izvaja in stalno nadgrajuje ter 

posodablja 

Izmenjava s tujimi 

alpinisti 

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti Dogovarjanje  v okviru SMAR. 

Zbornik slovenski 

alpinizem 2020 

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  

alpinistično aktivnost v omenjenem 

obdobju, doma in v tujini 

 V elektronski obliki. 

Izbor najuspešnejših 

alpinistov v  2020 

Promocija in ovrednotenje alpinističnih 

dosežkov v preteklem letu 

 Januar 2020 

Slovenske stene Spletni vodnik po slovenskih stenah.  

 
Aktivnosti AR – slovenske članske alpinistične reprezentance 
 

Naziv projekta Namen Stanje 

Alp. odprava 1 Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz 
članov reprezentance 

 

Alp. odprava 2 Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz 
članov reprezentance 

 

Alp. odprava 3 Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz 
članov reprezentance 

 

Alp. odprava 4 Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz 
članov reprezentance 

 

Alp. odprava 5 Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz 
članov reprezentance 
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Zaključek  
 
Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih 

alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj in usmeritev slovenskega vrhunskega alpinizma, ki bi jo v letu 2021 

želeli začrtati nekoliko bolj dolgoročno. Ena izmed prioritet ostaja tudi skrb za ohranitev sedanje finančne 

podpore alpinistom za izvajanje njihovih akcij v tujih gorstvih ter drugih alpinističnih akcij. KA bo še naprej 

delala na izboljšanju komunikacije med KA in načelniki odsekov in klubov. V tem letu bi si želeli tudi več 

sodelovanja z domačimi trenutnimi in nekdanjimi vrhunskimi alpinisti pri razreševanju dilem in vprašanj 

povezanih z našo skupnostjo. KA bo nadaljevala posvete z načelniki odsekov in klubov, na katerih se bodo 

obravnavale aktualne tematike in dileme.  

 

Peter Bajec, načelnik IO KA PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA GOSPODARSKE KOMISIJE ZA LETO 2021 
 

 
Foto: Arhiv PD Za Selško dolino Železniki 

 
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  Valentin Rezar,  
PD Radovljica  

Roman Resnik – PD Kamnik 
(namestnik),  
Janko Arh – PD Bohinjska Bistrica, 
Drago Dretnik – PD Mežica,  
Anton Klinc – PD Oplotnica, 
Marjan Kozmus – PD Laško,  
Aleš Požar – PD Postojna,  
Ivan Rupnik – PD Cerkno 

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 usposabljanja za gospodarje planinskih koč. 

Izvedba ekskurzije za oskrbnike/gospodarje planinskih 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. 

Sodelovanje pri izvajanju projektov razpisa MGRT za planinske koče. 

Sanacija pogorelih koč Kocbekov dom na Korošici in Frischaufov dom na Okrešlju. 

Vzpostavitev rezervacijskega sistema CAA za planinske koče v Sloveniji. 
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PREGLEDNICA: Preostale aktivnosti GK 

Vzdrževanje registra planinskih koč. 

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. 

Skrb in kontrola nad posegi planinskih koč v gorski prostor. 

Sodelovanje z državnimi inštitucijami / soglasodajalci pri prenovah planinskih objektov. 

Svetovanje s strokovnjaki na področju arhitekture 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. 

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. 

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

Izvajanje projekta VrH Julijcev, predvsem ekološka sanacija Koče pri Triglavskih jezerih. 

Izvajanje projekta Bergsteigerdörfer/Gorniške vasi v Sloveniji. 

Izdelava analize stanja in ocena potrebnih vlaganj za vzdrževanje, obnovo, adaptacijo in opremo v planinske 
objekte po kategorijah I, II, III. 

Sprotno sledenje vseh razpisov za pridobitev sredstev za vlaganje v planinsko gospodarstvo in tekoče obveščanje 
PD potencialnim vlagateljev. 

Analiza stanja nepremičnin v lasti PZS, s predlogom za učinkovito gospodarjenje z njimi. 

Aktivnosti za pridobivanje sredstev za Sklad planinskih koč. 

 

PREGLEDNICA: Razvojne naloge GK 

Vzpostaviti pool sponzorjev sklada planinskih koč. 

Projekt umirjanja prometa v alpske doline. 

Izdelava strokovnih podlag za spremembo zakona TNP vezano na planinske. 

Izdelava strokovnih podlag za klasifikacijo planinskih koč glede na njihovo umestitev v strategijo 
sistemske podpore delovanju. 

Uveljavitev statutarnih sprememb z dopolnitvijo obstoječih aneksov o prenosu lastništva. 

Pričetek razprave o vplivu klimatskih sprememb na gorsko krajino, obisk gora in s tem status in položaj 
planinskih koč. 

 

Valentin Rezar, načelnik GK PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE  ZA LETO 
2021 
 

Sestava in načrtovane seje IO KVGN: 

 

Organ Vodja  Člani  Seje  

IO KVGN  Marijan Denša,  
PD Nazarje 
 

Janez Bizjak, PD Dovje-Mojstrana 
Sabina Francek Ivović, OPD Koper 
Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče-Slivnica 
Olga Kržan, PD Brežice 
Franka Zega, PD Nova Gorica 

5 sej 
Od tega ena 
razširjena z vodji 
odborov  VGN 

 
Celoletne aktivnosti: 

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

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

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

Aktivno sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO (skupaj z razširjeno sejo KVGN). 

Aktivno sodelovanje in povezovanje KVGN z drugimi komisijami PZS. 

Sodelovanje in povezovanje KVGN z drugimi NV organizacijami, zlasti v NV akcijah (odstranjevanje 
ITV). 

Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA, Mountain Protection 
Comission UIAA. 

Spremljanje delovanja planinskih koč in druge planinske infrastrukture z vidika onesnaževanja 
gorskega okolja (čiščenje odpadnih voda, odpadki, prometna obremenitev, zvočno in svetlobno 
onesnaževanje, raba lokalnih virov pitne vode, zmanjševanje uporabe vode v plastenkah itd.) in 
ogrožanja gorske narave. 

Aktivno spremljanje problematike ter ozaveščanje javnosti o vožnjah z motornimi vozili in gorskimi 
kolesi v naravnem okolju. 

Pospeševanje vzgojnega dela  z mladimi na področju varstvo gorske narave (naravovarstveno-
planinska pedagogika). 

Ozaveščevalne aktivnosti za člane odsekov VGN, širšo planinsko in ostalo javnost.  
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Posamezne akcije (projekti): 

Organizacija in izvedba tečaja za varuhe gorske narave (VGN). 

Izvedba licenčnega izpopolnjevanja za VGN v okviru letnega zbora odsekov VGN. 

Izvedba tematskih naravovarstvenih predavanj v sodelovanju z odbori VGN v MDO.  

Predavatelji bodo iz priznanih NV organizacij. 

Postopna vsebinska in organizacijska prenova programa Varuh gorske narave in programa Gorski 

stražar na osnovi spremenjene zakonodaje ter novih spoznanj v znanosti in družbi. 

Zbor odsekov za varstvo gorske narave. 

Letno srečanje varstva gorske narave. 

Posvet v Bavšici – Izzivi varstva gorske narave včeraj, danes in jutri 

Prenova učbenika Narava v gorskem svetu. 

Predstavitev problematike varstva gorske narave in izvedba delavnice »Vesele planinske šole«, na 

Dnevu slovenskih planincev v sodelovanju s krajevno prisojnim odborom VGN. 

Razpis natečaja z NV problematiko za planinske krožke. 

Predstavitev NV vsebin na usposabljanjih strokovnih delavcev komisij PZS. 

Skrb za kroženje razstave NARAVA V GORSKEM SVETU o problemih človekovega delovanja v 

gorskem svetu po Sloveniji - v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, OE Kranj in odbori VGN 

pri MDO. 

Izvajanje akcije »Hodimo po označenih poteh«, v sodelovanju s TNP. 

Pripraviti seznam predavateljev s področja varstva narave, kar bo v pomoč PD in odsekom VGN pri 

izvajanju akcij, dogodkov, predavanj. 

Skupna akcija odstranitve tujerodnih vrst v okolici planinskih koč. 

Priprava novih pripomočkov za planinsko pedagogiko s področja varstva gorske narave. 

Prenova vsebine in strukture spletne strani KVGN PZS. 

 

 

Marijan Denša, načelnik KVGN PZS 
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PODROBNI PROGRAM KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO ZA LETO 2021 
 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo 
 
Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih poteh, z 
željo po doživljanju naravnega okolja in s športnimi motivi. 
Komisija za turno kolesarstvo PZS (KTK) skrbi za razvoj turnega kolesarstva v okvirih PZS, z dvema osnovnima 
nalogama:  

• usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev (TK) v PD s poudarkom na varstvu narave in  

• izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.   
 
V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina: 

• v turnokolesarskih odsekih ali 

• v okviru dejavnosti drugih odsekov. 
 
Kolesarji se odločijo za tisto obliko organiziranosti, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu. 
 
KTK je komisija z zborom, na čelu KTK je Izvršni odbor, poleg tega pa ima tudi Strokovni odbor in projektne 
skupine.  
 
Komisijo vodi načelnik Atila Armentano, člani Izvršnega odbora:  
    Tomaž Lampelj, PD Pošte in Telekoma, član 
    Tomaž Penko, PD Postojna, član 
    Karmen Razlag, PD Jakoba Aljaža, članica 
    Marjan Pučnik-Maac, PD Ruše, član 
    Boštjan Golež, PD Dramlje, član 
    Matija Klajnšček, PD Dramlje, član 
    Uroš Ribič, PD Tržič, član 
    Franci Razpet, PD Zagorje ob Savi, član  
 
Strokovni sodelavec komisije je Matjaž Šerkezi. 
 
Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2019 
 
KTK je imela v letu 2019 30 članov -  odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski dejavnosti, v nekaj 
društvih pa občasno tudi organizirajo kolesarske izlete. V bodoče pričakujemo postopno povečanje števila 
odsekov. 
 
Dejavnost KTK: 

- usposabljanje za turnokolesarske vodnike I, 
- licenčno izpopolnjevanje TKV I in TKV II, 
- urejanje Slovenske turnokolesarske poti 
- organizacija Šole turnega kolesarstva (ŠTK) 
-  zbor turnih kolesarjev PZS,  
- sodelovanje s FŠ pri izvedbi izbirnega predmeta Turno kolesarstvo na Fakulteti za šport 
- priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost (turnokolesarska šola, 

usposabljanje za TKV I in II), dopolnjevanje turnokolesarskega učbenika:  
- promocija turnega kolesarstva: elektronska promocijska predstavitev (domača stran PZS, kolesarske 

spletne strani) in zgibanka Slovenska turnokolesarska pot (turistični sejmi na katerih se predstavlja PZS, 
planinska srečanja, seje organov PZS, na razpolago v planinskih kočah, na kolesarskih turah itd.) 

- predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO, v PD) in splošna predavanja s kolesarsko 
tematiko v prostorih PZS, 
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- sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva (KZS, KGK Volja, STO, GIZ 
za pohodništvo in kolesarstvo itd.), 

- sodelovanje pri pripravi zakonodajnih aktov, ki so povezani s turnim kolesarstvom, 
 
Načrtovana usposabljanja KTK 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Seminar TKV I  junij Kočevje in Valvazorjev dom 25 

Seminar TKV II september Krvavec 15 

Obnovitveni seminar 
TKV I in TKV II 

oktober, kraj seminarje še ni določen  

Šola turnega kolesarstva v sodelovanju s 
KTK PZS 
Ljubljana, Kranj, Maribor, Kamnik 

Od maja do septembra 2021 Predvidoma skupno 
100 udeležencev 

Mentorski posvet December 2021 12 

 
Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor turnih kolesarjev Marec 2021 30 srečanje načelnikov TKO in TKV 

Zbor skrbnikov STKP Januar 2021 15  

Dan urejanja planinskih 
poti v sodelovanju z 
gibanjem IMBA v akciji 
Take care of your trails 

April 2021 50 skupne delovne akcije 
markacistov in TK na planinskih 
poteh preko celega meseca 

Jesenska tura KTK September 2021 20 srečanje TK iz vse Slovenije 

 
Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo 
 
Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

domača stran KTK promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

zgibanka: Aktivnosti KTK PZS promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

zgibanka STKP: v slov, angl. in 
nemščini  KTK 

promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

spletni vodnik STKP Promocija poti trajna dejavnost 

priprava učbenika za 
turnokolesarsko šolo 

usposabljanje TK Projekt 2018-21 

 
Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Uvedba ŠTK Promocija pravilnega turnega 
kolesarstva za vse turne kolesarje 

Projekt 2018-21 
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Zaključek  
V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam: 
 

• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov, 

• organizaciji skupnih tur, 

• krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS, 

• osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA, 

• razširitvi oblik sodelovanja s Komisijo za pota pri pomoči vzdrževanja planinskih poti, 

• postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo in 
kolesarjenje), 

• markiranju STKP 

• komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za sooblikovanje takšne okoljske 
zakonodaje, ki bo vzpostavila jasen in razumno omejevalen sistem pravil gibanja kolesarjev po poteh v 
naravnem okolju in 

• komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za utrditev povezav z drugimi športnimi 
organizacijami, ki gojijo turno kolesarstvo, s turističnim gospodarstvom in s tujino. 

 
 

Atila Armentano, načelnik IO KTK PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI ZA LETO 2021 
 

 
(Foto: Jurij Videc, Akcija Mala Mojstrovka)   

   
Naloge komisije določajo Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Predsedstva UO PZS in predvsem Pravilnik KPP in 
ZPlanP ter okvirno zajemajo naslednje: 

• pospešuje dejavnosti na področju planinskih poti, s tem, da zagotavlja vsebinske in druge pogoje za 

delovanje; 

• skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu Z z zakonom o planinskih poteh in splošnimi načeli 

varstva narave;  

• skrbi za usposabljanje markacistov; 

• skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh; 

• se povezuje in sodeluje glede na interes z drugimi komisijami in odbori znotraj PZS ter sorodnimi 

organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu z načeli mednarodnega sodelovanja PZS; 

• sklicuje Zbore markacistov in zanje določa predlog dnevnega reda, predloge sklepov ter pripravi 

gradivo; 

• izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; 

• med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge; 

• vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov, seznam izdanih značk markacist PZS in diplom 

ter oznak inštruktor markacist; 

• vodi seznam prejemnikov Knafelčevih priznanj in Knafelčevih diplom; 

• vodi seznam planinskih obhodnic; 

• izdaja značke in potrdila za prehojeno Slovensko planinsko pot ter Razširjeno slovensko planinsko pot; 
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• pripravi predlog načrta  dela za svoje področje; 

• predlaga program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter posameznih specializiranih kadrov 

tehničnih ekip; 

• sprejema program tehničnih delovnih akcij ter jih organizira, vodi. Pomaga pri izvedbi akcij OPP MDO 

PD.; 

• vodi in organizira tečaje, izpopolnjevanja, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj 

markacistov v skladu s programom komisije in OUP; 

• opravlja druge zadeve v skladu s pravilnikom KPP, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, Skupščine 

PZS in UO PZS. 

• Obravnava problematik, ki se pojavljajo na planinskih poteh. 

 

Stalni odbori KPP so:  
 Odbor za tehnična vprašanja  

 Odbor za usposabljanje  

 Odbor za dokumentacijo.  
 
 
ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA  
 
Odbor bo koordiniral akcije tehničnih skupin in skrbel za materiale in opremo, ki so potrebni za vgradnjo in za 
delo pri vzdrževanju zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti. 
 
Akcije tehnične skupine:  

Izvedlo se bo določeno število načrtovanih akcij in intervencij  tehničnih ekip na zahtevnih in zelo zahtevnih 
planinskih poteh. Poskušamo še ojačiti dejavnost tako, da bi se problemi na poteh uredili v čim bolj zgodnji 
fazi, vendar je po drugi strani dejavnost vprašljiva, če bodo nekateri izven KPP posegali v delo KPP, namesto 
predvidene svetovalne funkcije, kot so si jo dogovorili. V večini primerov gre za zamenjavo, vzdrževanje in 
posodobitev različnih varoval (jeklenice, klini, skobe, ograje, stopnice, lestve) ne glede na kategorijo poti.  

Za potrebe prevoza materiala, orodja ter ekip, se predvideva pomoč vojaških in policijskih helikopterjev. 
 

Tehnična in varnostna oprema:  
Predvideno je redno vzdrževanje in tudi servis strojev ter nabava novih orodij, materialov za vgradnjo na 
planinske poti ter zaščitnih sredstev in opreme ter raznega drobnega pribora tehnične ter interventne skupine 
KPP.  
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO  
Dejavnost v letu 2021:  

� sledenje in evidentiranje sprememb planinskih poti na terenu,  

� vzdrževanje spletnega registra planinskih poti,  

� urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti,  

� urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti, kot so smerne table in varovalna oprema ,  

� podporne aktivnosti,  

� enotni pristopi za vzdrževanje, oživitev in popularizacijo obhodnic, 
� sodelovanje pri  vzpostavitvi in urejanju informacijskega sistema za področje KPP, 
� obravnava, predlogi in preizkusi zahtev za dopolnjevanje informacijskega sistema z elementi, ki so 
potrebni za dela v povezavi s planinskimi potmi.  

 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE  
Odbor za usposabljanje organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge usposabljanja za markaciste. 
Pripravlja strokovno literaturo ter ostale pripomočke s področja planinskih poti.  
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Pregled usposabljanj: 

V letu 2021 bodo predvidoma naslednja usposabljanja: 
Tečaj za markaciste Kategorije A (2 tečaja)  
25 udeležencev na posamezen termin  
 
Tečaj za markaciste Kategorije B (1 tečaj) 
25 udeležencev 
 
Obnovitvena usposabljanja (4 izpopolnjevanj) 
25 udeležencev na posamezen termin  
 
Usklajevalni seminar za inštruktorje markaciste 
vsi inštruktorji 
 
in usposabljanja za pripravnike inštruktorje markaciste 

 
 
ČEZMEJNO SODELOVANJE NA PODROČJU PLANINSKIH POTI 

Še naprej bomo sodelovali z organizacijami iz sosednjih in drugih držav na področju planinskih poti. Nekaj 
projektov je že v teku, nekateri projekti so v fazi dogovorov in priprav, odzvali pa se bomo tudi na morebitne 
nove pozive, jih preučili in ustrezno vnesli v program dela.  
 
USMERJEVALNE TABLE TER OSTALI PROJEKTI  

V primeru uspešne kandidature na razpisu FŠO se bo izvedel javni razpis za usmerjevalne table ter materiala 
za njihovo postavitev (konzole, drogovi, hobby beton).  
 
Nadaljevalo se bo pri sodelovanju pri različnih projektih v zvezi s planinskimi potmi. Poizkusili bomo pridobiti 
dodatne vire za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti.  
 
DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 

Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na 
vsakoletnih zborih se zbrani markacisti seznanijo s problematiko stanja poti, ki se pojavljajo pri vzdrževanju 
planinskih poti in si izmenjajo izkušnje. 

Sklicane bodo tudi razširjene seje IO KPP skupaj z vodji OPP, kjer se bo obravnavala pomembna tematika v 
povezavi s planinskimi potmi in sodelovanja na ravni KPP – OPP oz. OPP – OPP, KPP-OPP-PD 

Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO 

Vsak OPP v MDO bo predvidoma organiziral 1-2 skupni akciji urejanja planinskih poti na njihovem področju, 
lahko pa tudi v sodelovanju s sosednjimi OPP. IO KPP in TS KPP bosta podprla le dobro usklajene, vodene ter 
sodelujoče ekipe. 
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PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

Naziv projekta, aktivnosti (namen)  
Zbor markacistov (pregled in obravnava izvedenih in predvidenih dejavnosti KPP) 
Dan Slovenskih markacistov (skupno markiranje planinskih poti in druženja markacistov PZS ) 
Sodelovanje PZS v Komisiji za evropske pešpoti Slovenije, KEUPS 
Predstavitve na sejmih  
Predstavitev dela markacistov  
Promocija dela markacistov: kaj dela in kako varuje naravo  
Seznanjanje javnosti z vrsto, načinom in tehniko dela markacistov. Poudarek na urejanju in sanaciji planinskih 
poti z vidika varovanja narave (sanacija bližnjic, ozelenitev problematičnih odsekov, ...).  
 

V okviru obravnave problematik, ki se pojavljajo na planinskih poteh bo v skladu s pravilnikom KPP lahko 
zahtevan in izveden izredni pregled problematičnih planinskih poti. To opravi inštruktor markacist, markacist C 
ali vodja OPP, če je za to usposobljen in o tem odda ustrezno poročilo o ogledu. 

Poudarek bo na povečanem sodelovanju z markacisti in med markacisti z namenom dobro urejenih planinskih 
poti. 

 
           Bogdan Seliger, načelnik KPP PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE ZA LETO 2021 
 

        

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 
Komisija za gorske športne je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno 

turno smučanje. Zastopa interese in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo omenjeni disciplini. 

Med najpomembnejšimi nalogami so ureditev sistema državnih prvenstev in pokalov, promocijo tekmovalnega 

turnega smučanja in lednega plezanja, sodelovanje z drugimi komisijami in državnimi ter mednarodnimi 

organizacijami in zvezami. 

 

osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe  
 

Plan in opis dela – tekmovalno turno smučanje termin 
Organizacija 
- registracija klubov 
- urejanje spletne strani 
- sodelovanje FŠ in MŠŠ 
- sodelovanje mednarodna zveza ISMF 
- priprava razpisov za vse dejavnosti 
- kategorizacija 

Celo leto 
 

Promocijska dejavnost popularizacije tekmovalnega turnega smučanja 
-  akcija »Šolar na turne smuči« 
- Dan turnega smučanja 

 
Celo leto 

Januar 2021 
Mednarodni turnosmučarski tabor za mlade (udeležba skupine otrok starosti 
od 12 do 20 let) 

December 
2021 

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

Zima 

Članska reprezentanca 
- nastopi na svetovnem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Mladinska reprezentanca 
- nastopi v svetovnem pokalu in mednarodnih tekmah 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Članska reprezentanca 
- Svetovno prvenstvo 

 
Zima 

Mladinska reprezentanca 
- Svetovno prvenstvo 

 
Zima 

Strokovno izobraževanje 
- izobraževanje za vaditelja turnega smučanja, 
 
- izobraževanje za učitelja turnega smučanja 
 
- izobraževanje za mednarodne sodnike turnosmučarskih tekmovanj 

 
Marec, april 2021 

 
November, december 2021 

 
December 2021 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2020 Januar 2021 

 

 

 

Plan in opis dela – tekmovalno ledno plezanje termin 

Organizacija 
-registracija klubov 
-urejanje spletne strani 
-sodelovanje FŠ in MŠŠ 
-sodelovanje mednarodna zveza UIAA 

Celo leto 
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-priprava razpisov za vse dejavnosti 
-kategorizacija 

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

Jesen-zima 

Članska reprezentanca 
- nastopi na svetovnem in evropskem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Mladinska reprezentanca 
- nastopi na evropskem mladinskem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Članska reprezentanca 
-svetovno prvenstvo ,  

 
Februar 2021 

Mladinska reprezentanca 
Svetovno prvenstvo 

Februar 2021 
 

Strokovno izobraževanje 
 
- licenčni seminar za državne sodnike 
  
 

Pred začetkom 
državnega prvenstva 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2020 Januar 2021 

 

 

Robert Pritržnik, načelnik KGŠ PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE  LETO 2021 
 

Komisija za športno plezanje je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v Sloveniji. IO KŠP 

sestavljajo načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije (Jure Golob, Andrej Kokalj, Jernej Peterlin, Nejc Potrebuješ in 

Urban Primožič). 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 60 

 
 
osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe  

Plan in opis dela termin 

Organizacija 

- objava razpisa za organizacijo tekmovanj DP 
- objava razpisa za registracijo klubov 
- ažurno urejanje spletne strani 
- sodelovanje s Fundacijo šport in z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 
- sodelovanje z mednarodno športno plezalno zvezo IFSC 
- sodelovanje z evropsko športno plezalno zvezo 
- sodelovanje s Fakulteto za šport  
- priprava razpisov za vse dejavnosti 
- kategorizacija 
- sklenitev pogodb s tekmovalci članske reprezentance 
- Zbor KŠP 
- sodelovanje in organiziranje skupnih aktivnosti z Nacionalnim panožnim centrom  

          za športno plezanje (Plezalni center Ljubljana) in Plezalni center Celje 
       - zaposlovanje vrhunskih tekmovalcev v javni upravi 

 

 
 
Celo leto 
 

 

Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije 

- izdelava in objava koledarja tekmovanj DP 
- izdaja tekmovalnih licenc 
- izvedba tekem po programu ( zavarovanja:  licenca DP in B licenca) 
 

 

maj – november 

Članska in mladinska reprezentanca 

- nastopi obeh ekip po programu 
- treningi obeh ekip po programu 
 

 

Celo leto 

Šolska športna tekmovanja 

- prvenstvo srednjih šol 
- prvenstvo osnovnih šol 

 
 

Januar 2021 
April 2021 

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč 

- razpis za opremo 
- nabava in razdelitev opreme 
- Izvajanje opremljanja, koordinacija in nadzor izvajanja opremljanja 
- Spremljanje in sodelovanje pri projekt OSP 
-  

 

Celo leto 

Strokovno usposabljanje 

- Izpiti za športne plezalce 1  
- licenčni seminar za vaditelje in inštruktorje šp. plezanja 1  

 

Celo leto v skladu z 
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- licenčni seminar za sodnike   
- licenčni seminar za postavljavce  

 

razpisi 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2020 Januar 2021 
Svetovni pokal: težavnost september 2021 
Varstvo narave Celo leto 
Plezalna stena Kranj 

- upravljanje v skladu s pogodbo 
- vadba zunanjih najemnikov 
- izvedba treningov reprezentanc 
- izvedba seminarjev in izpitov za vse profile strokovnih delavcev 
 

 
 

Celo leto 
 

Umetne plezalne stene 
 
- vodenje katastra umetnih plezalnih sten in plezališč v Sloveniji 
- spremljanje in svetovanje pri projektih postavitve novih plezalnih centrov v Sloveniji 

 
 
Celo leto 

Parareprezentanca  

- občasni skupni treningi   
- najpomembnejša mednarodna tekmovanja 

 

 

Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za športne plezalce januar, februar Kranj, Ljubljana 100 

seminar in izpiti za vaditelje šp.plezanja november, Kranj, Ljubljana 40 

Licenčni seminar za sodnike januar, Ljubljana 30 

Seminar in izpiti za sodnike april, Ljubljana 8 

 
Načrtovane  aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 

Naziv 

aktivnosti 

Termin in 

lokacija 

Št. udeležencev 

in vodja 

Namen 

Izvedba DP v 
težavnosti, 
balvanih in 
hitrosti 

maj-november 
2021 
Po Sloveniji 

Tekmovanja v 3 
kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 
 

Prvenstvo 
srednjih šol 

Januar 2021 
Ljubljana-
Šentvid 

200 
Vodja: Andrej 
Kokalj 

Promocija športnega plezanja v srednjih šolah 

Prvenstvo 
Osnovnih šol 

April 2021 
Vojnik 

300 
Vodja: Karli 
Pintarič 

Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah 

Svetovni pokal 
težavnost in 
balvani 

Datumi in kraji 
še niso 
določeni 

Članska 
reprezentanca 
 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na tekmah svetovnega pokala 
 

Svetovno 
prvenstvo 
težavnost, 
balvani 

Moskva (RUS) 
15.-
22.september 
2021 

Članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na svetovnem prvenstvu 

Svetovno 
mladinsko 
prvenstvo 

Datum in kraj 
še nista 
določena 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
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Štremfelj 
Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo -  
Težavnost 

Datum in kraj 
še nista 
določena 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo -  
balvani 

Datum in kraj 
še nista 
določena 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
 

Evropski 
mladinski pokal 
težavnost, 
balvani 

Datumi in kraji 
še niso 
določeni 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na evropskem pokalu 
 

Svetovno 
prvenstvo 
paraplezanje 
težavnost 

Datum in kraj 
še nista 
določena 

Paraplezalna 
reprezentanca 
Vodja: Jurij Ravnij 

Udeležba na svetovnem paraplezalnem prvenstvu 

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih 
plezalcev za leto 
2020 

Januar 2021 
Ljubljana 

Vodja: Tomo 
Česen 

Promocija športnega 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  
– težavnost 

Domača tekma svetovnega 
pokala  

september 2021 

Zaključek državnega 
prvenstva Kranj 

Zaključek v vseh disciplinah za 
vse kategorije 

November 2021 

 

 

Aleš Pirc, načelnik KŠP PZS 
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OKVIRNI PROGRAM ODBORA ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO ZA LETO 
2021 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Odbora za usposabljanje in preventivo 

Odbor za usposabljanje in preventivo (OUP) je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije in skrbi za 

enotno doktrino Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel 

usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva ter za razvojne, svetovalne in strokovne 

naloge s tega področja. Je nosilec vseh programov usposabljanj znotraj Planinske zveze Slovenije. 

 

Osnovna predstavitev delovanja OUP v letu 2020 

Odbor sestavljajo naslednji člani: Uroš Kuzman; vodja odbora, Tadej Debevec, Sandi Kelnerič, Franc Kadiš, Nejc 

Pozvek in Matevž Bizjak. 

 

Načrtovana dejavnost OUP v letu 2021: 

• Sodelovanje pri pripravi strokovnega posveta Odbora gore in varnost. 

• Priprava in izdaja zloženk z vzgojno-izobraževalno vsebino. 

• Sodelovanje s Fakultete za šport. 

• Spremljanje novosti na področju opreme in materialov za alpinizem in gorništvo, ter o ugotovitvah 
seznaniti vse nosilce usposabljanj na PZS naletnih usklajevanjih inštruktorjev PZS. 

• Priprava skupnih seminarjev po novem zakonu o športu. 

Načrtovana usposabljanja OUP 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Seminar IPV jesen 2021 15 

 

Zaključek  

Odbor za usposabljanje in preventivo si bo prizadeval za dobro in strokovno sodelovanje s komisijami PZS in 
različnimi zunanjimi inštitucijami. Velik pomen in teža pa bosta na preventivni dejavnosti in vzgojno-
izobraževalni. OUP bo tesno sodeloval z Odborom za založništvo in informiranje pri pripravi in izdaji strokovne 
literature. 
 

 
Uroš Kuzman, vodja OUP PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA RAZISKOVALNE SKUPINE PZS ZA LETO 2021 
 

Raziskovalna skupina Planinske zveze Slovenije (RS PZS), ki ima osnovo za delovanje v Statutu PZS, bo tudi v 

letu 2021 delovala v skladu s sprejetim Pravilnikom o delu RS PZS.  

RS PZS zadnja leta deluje predvsem na področju vzpodbujanja študentov in drugih raziskovalcev k pripravi 

diplomskih ali magistrskih del ter doktorskih disertacij, vsebinsko povezanih z gorništvom, alpinizmom in širšo 

dejavnostjo PZS. 

To je tudi glavno vodilo delovanja za prihodnja leta, tudi za 2021. RS PZS se bo še naprej povezovala 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 tudi v 2021: 

- 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 

- ... 

 

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. 

Z ozirom na številna področja dela, ki si jih je RS PZS zastavila, bo po potrebi kadrovsko dopolnila krog članov. 

Peter Mikša, vodja RS PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA ODBORA ZA ZALOŽNIŠTVO IN INFORMIRANJE PZS 
ZA LETO 2021 
 
Okvirni program dela OZI za leto 2021: 

• nove edicije Planinske založbe: 
o strokovna literatura: izvajanje prenove učbenika Planinska šola in Vodniškega učbenika  
o planinski vodniki: izdaja štirih edicij (Predalpski svet med Gorico in Blegošem, Julijske Alpe, 

osredni in južni del, turno-smučarski vodnik) 
o planinski vodniki MDO PD (v primeru sofinanciranja): 

 Savinjski MDO PD: Vodnik po poti XIV. divizije 
o izbirni vodnik v angleščini 
o otroški oz. družinski vodnik: izdaja ene edicije (Od Ljubljanskega zmaja do Podkorenske Pehtra 

babe) 
o leposlovje: izdaja štirih edicij (Dolomiti, katedrala Zemlje, Poti kamnitih src, Izbrana dela 

Toneta Škarje, Himalaja doma) 
o mladinska literatura: izdaja ene edicije (Pravljičarija, drugi del) 
o plezalni vodniki: ni predvidena izdaja  
o prevodna literatura: ni predvidena izdaja 

• ponatisi edicij Planinske založbe: se bodo izvajali glede na realizirane in predvidene rezultate pretekle 
prodaje ter finančnih možnosti 

• nove planinske karte: izdaja vsaj treh novih planinskih kart po naslednjem prioritetnem vrstnem redu: 
o Zahodno Zasavje 1 : 50.000 
o Dolenjska in Bela Krajina 1 : 50.000 
o Kočevsko in Kolpa 1 : 50.000 
o Škofjeloško hribovje 1 : 30.000 
o Nanos in Cerkljansko 1 : 50.000 
o Bovec in Kobarid 1 : 25.000 ali 1 : 30.000 
o Zahodne Julijske Alpe 1 : 50.000 

• ponatisi in reambulacija planinskih kart: se bodo izvajali glede na realizirane in predvidene rezultate 
pretekle prodaje ter finančnih možnosti 

• kartografski plakati za planinske koče: nadaljevati z opremljanjem planinskih koč z namenskimi 
promocijskimi kartami predvidoma 30 letno (prednost imajo koče, ki so na območjih, kjer že imamo 
izdane planinske karte ter koče, kjer se prodajajo edicije PZS) 

• Planinski Vestnik: 
o Planinski vestnik bo 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 Z nami na pot, ki jo sestavljajo ena do dve reportaži in štiri do osem opisov s priročnimi 
zemljevidi. 

o 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. 

o Skušali bomo predstaviti čim več planinskih aktualnih tem (tem meseca) in objaviti čim več 
pogovorov z zanimivimi planinskimi osebnostmi. Bralcem bomo predstavljali pomembne 
dejavnosti PZS. V čim večji meri  bomo upoštevali želje bralcev. 

• priprava in tisk koledarja PZS 2022 v sodelovanju s strokovno službo in generalnim sekretarjem PZS  

• Planinska trgovina: prodaja vseh izdelkov PZS ter planinskih edicij drugih založnikov in nekaterih 
ostalih artiklov za planinstvo   

• predstavitev in prodaja planinskih edicij na vsaj štirih prireditvah (Skupščina, Slovenski dnevi knjige, 
Dan planincev, Slovenski knjižni sejem v Ljubljani) 

• Obvestila PZS: izdati vsaj dve številki in povečevati število naročnikov el. verzije  
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• Planinski geografski informacijski sistem: zaključitev izvedbe in redno vzdrževanje 

• Digitalizacija planinskih edicij starejših letnikov po prioritetnem vrstnem redu –  3. del 

• Marketing: koordinacija aktivnosti na področju marketinga s področja delovanja odbora, predvsem pa 
izvedba aktivnosti za povečanje prodaje artiklov Planinske trgovine preko pisarn društev, članov PZS 
ter preko planinskih koč 

• Nadaljevati s prodajo določenih edicij PZS preko sistema e-knjig (Biblos) 

• Informiranje in promocija: koordinacija aktivnosti med organi PZS na področju splošnega informiranja 
planinske javnosti predvsem kot izdajanje različne vrste promocijskega gradiva 
 

Vodja Odbora za založništvo in informiranje PZS: 

Bojan Rotovnik 
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OKVIRNI PROGRAM DELA ODBORA PLANINSTVO ZA INVALIDE/OPP ZA LETO 
2021 
 
Odbor Planinstvo za invalide/OPP bo v svojem šestem letu deloval še naprej s »polno paro« in se trudil 
nadaljevat z začetim delom. Gradil inkluzijo, postavljal mostove oprte na planinstvo, povezoval posameznike, 
invalide/OPP in neinvalide, društva, zveze, inštitucije in deloval na državni ravni. Iskal rešitve, ki so trajnostno 
usmerjene, delujejo družbeno odgovorno in krepijo osebnost posameznikov z manj priložnostmi. Negoval 
prostovoljstvo kot vrednoto prepoznano z velikim pomenom. Dogovarjali se bomo za rešitve na državni ravni s 
ciljem zagotavljanja čim večje dostopnosti za vse, ne glede na oviranost, invalidnost/OPP ali zmanjšane 
zmožnosti ter vključili ministrstva, direktorate, lokalno skupnost in gospodarstvo. Preverjali bomo možnosti 
subvencioniranja tolmačenja slovenskega znakovnega jezika, sodelovali bomo pri vzpostavitvi mreže 
prostovoljcev, koordiniranje prostovoljcev za sodelovanje na pohodih. 
 
Namen 
Ustvariti vzpodbudno okolje za invalide/OPP in osebe na invalidskih vozičkih z inkluzijsko komponento, da 
bodo okusili planinstvo kot način življenja. 
 
Cilj 
Omogočiti invalidom/OPP spoznavanje in doživljanje gora z izvajanjem inkluzijskih pohodov, s sodelovanjem 
ter razvojem kadrov in zabeleženjem planinskih poti za invalide/OPP in invalide na vozičkih (aplikacija). 
Integracija v PZS! 
• Poudarek bomo dali na interdisciplinarnosti s sodelovanjem različnih akademskih sredin bomo dvignili 
kvaliteto delovanja Pin/OPP. 
• Odbor Pin/OPP bo imel v letu 2019 predvidoma šest srečanj na sedežu PZS ali na planinskih kočah. 
• Aktivna prisotnost na spletni strani in družabnih medijih. 
• Javljali se bomo še naprej na razpise na nacionalni in lokalni ravni, kakor tudi gospodarstvu.  
• Razpisali razpis v okviru planinstva za invalide/OPP. 
• Izvedba inkluzivnih pohodov 
• Izpeljali bomo akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah  
• Izpeljali akcijo s slepimi/slabovidnimi – Stopiva skupaj, osvojimo vrh  
• Izvedba dodatne akcije za skupino gibalno oviranih 
• Po potrebi ponatis Dnevnika in planinec S pripadajočimi nagradami.  
• Izpeljali bomo tri usposabljanja za strokovni kader. 
• Priprava strokovnih gradiv 
• Sodelovanje z vsemi komisijami in odbori v PZS 
• Povezovanje z raznimi organizacijami po vsej Sloveniji in izven nje: 
• Delo odbora bomo predstavljali na raznih organizacijah, dogodkih … 
• Sodelovali pri organizaciji TVU dogodkov 
• Podpirali študente pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. 
• Želimo sodelovati s para plezalno reprezentanco 
• Člani odbora Pin/OPP bomo spodbujali, promovirali prostovoljstvo, delo z invalidi/OPP … in se tudi 
usposabljali na tem področju. 
• Veliko energije in volje usmerili v pridobivanje sredstev za izdelavo spletne aplikacije za planinske poti 
za invalide/OPP, osebe na invalidskih vozičkih in invalide/OPP kolesarje. 
• Člani odbora bomo krepili sodelovanje na vsakem koraku v dobro vseh v PZS in izven nje! 
 
Jurček Nowakk, vodja odbora PIN/OPP 
 

Jurček Nowakk, vodja odbora PIN/OPP 
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OKVIRNI PROGRAM DELA PLANINSKEGA VESTNIKA ZA LETO 2021 
 

 

Leto 2021 bo 126. let, odkar izhaja Planinski vestnik, obenem pa 121. letnik izhajanja revije.  
 
Poslanstvo, vizija in vsebinska zasnova PV bodo tudi v letu 2020 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 objaviti čim več 
pogovorov z zanimivimi planinskimi osebnostmi. Bralcem bomo predstavljali pomembne dejavnosti PZS. V čim 
večji meri  bomo upoštevali želje bralcev ankete iz leta 2012 in iz dveh anket PZS izvedenih v letu 2015 ter 
vseh nadaljnjih anket.  
 
Uredništvo si z malimi koraki prizadeva, da bi Vestnik postal bolj znan tudi v tujini. To želimo doseči z intervjuji 
tujih alpinistov in objavo fotografij znanih tujih fotografov. To delamo zato, ker smo prepričani, da po 
kakovosti naša revija ne zaostaja za primerljivimi tujimi, pač pa je zadaj zaradi nizke naklade, ki je posledica 
premajhnega odziva članov planinske organizacije in planinskih društev ter slovenskih kupcev nasploh. 
 
V letu 2021 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 Z nami na pot, 

ki jo sestavljajo ena do dve reportaži in štiri do osem opisov s priročnimi zemljevidi. Če bodo finančna sredstva 
ugodna, bi lahko izdali tudi kak krajši vodnik.  
 
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. 
- Približati revijo mlajšim planincem. 
- Doseči ravnovesje vsebin (literarni članki, usposabljanje, zgodovina, alpinizem, naravovarstvo, …). 
- Poročati z vseh pomembnejših planinskih, gorniških, alpinističnih dogodkov v okviru PZS. 

 
Splošni cilji: 

- Ohraniti oziroma še povečati prisotnost v radijskih in TV medijih, kjer predstavljamo PV, ohraniti oz. 
povečati 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 2018. 

- 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. 
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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).  

- 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. 
 

 
Vladimir Habjan, odgovorni urednik PV 
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OKVIRNI PROGRAM DELA ODBORA ZA ČLANSTVO PZS ZA LETO 2021 
 
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. 

 
Odbora za članstvo bo v letu 2021 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. 
 

 
Tone Jesenko, vodja OČ PZS 
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OKVIRNI PROGRAMA DELA ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE PZS V LETU 2021 
 
 
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 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. 

 
Borut Vukovič, vodja OPZ PZS 
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OKVIRNI PROGRAM MEDDRUŠTVENIH ODBOROV PLANINSKIH DRUŠTEV 
2021 
 
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 2021 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 2020 
– 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,  

• 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. 
 

Jože Rovan, predsednik PZS 

 



 
 

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS za II. obravnavo na UO PZS. 

 

Upravni odbor je na svoji seji 26. 9. 2019 sprejel sklep: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za 

spremembo Statuta PZS in imenuje delovno skupino za pripravo sprememb  Statuta PZS v sestavi: 

Roman Ponebšek (PD Litija, vodja), Miro Eržen (PD Dovje Mojstrana), Borut Vukovič (PD Pohodnik 

Novo mesto), Zdenka Pešec (PD Laško), Darko Bukovinski (PD Brežice), Jože Melanšek (PD Velenje) in 

Mihael Kersnik (PD Dovje Mojstrana).  

Delovna skupina se je sestala trikrat in se dodatno usklajevala po elektronski pošti. Osnutek 

sprememb Statuta je obravnavalo tudi predsedstvo PZS na svoji seji  7. 1. 2020. 

Po obravnavi na seji IO PZS 23. 1. 2020 je bila izvedena javna obravnava, na podlagi katere se je 

pripravil končni predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS za obravnavo na marčevski seji UO PZS 

in na Skupščini PZS 18. aprila 2020. 

 

Spremembe po členih: 

16. člen, doda se nov 1. odstavek, ostali se ustrezno preštevilčijo: 

»(1) Pred vlogo za članstvo društvo oz. iniciativa za ustanovitev društva sporoči namero o včlanitvi, s 

predstavitvijo vsebinskega in geografskega območja delovanja. Z namero se seznani krajevno 

pristojni MDO PD oz. pristojno komisijo za društva, ki bodo delovala le na ožjem področju planinstva. 

Društvo oz. iniciativa za ustanovitev društva se predstavi na seji MDO PD oz. pristojne komisije, ki 

podata mnenje. Do namere in mnenja se opredeli UO PZS.« 

Obrazložitev: 

V postopek včlanjevanje novih društev se vnese predhodna faza, ki zajema obravnavo na MDO PD oz. 

na komisiji in na UO PZS. 

16. člen, točka e) 1. odstavka, se spremeni, tako, da se »Ima vsaj 30 članov« zamenja »Ima vsaj 150 

članov« in »vsaj 10 članov« z »vsaj 30 članov«. Na koncu se doda stavek »Seznam članov se priloži 

vlogi za včlanitev.« 

Obrazložitev: 

Določijo se višji pogoji vstopnega števila članov društev, ki se včlanjujejo v PZS. Vlogi je potrebno 

priložiti seznam članov. 

 



 
16. člen, 1. odstavek, doda se nova točka f), ki se glasi: 

»ima vsaj štiri lastne strokovne kadre na področju planinstva iz tretjega odstavka 4. člena, ki jih 
usposablja PZS. Njihove izjave o sodelovanju se predložijo vlogi za včlanitev.« 
 
Obrazložitev: 

Za nova društva se doda pogoj, da imajo strokovne kadre, ki omogočajo strokovno delo. Na podlagi 
pripombe v javni obravnavi, se navede, da se kot strokovni kadri smatrajo kadri, ki jih usposablja PZS 
 

16. člen, 2. odstavek se spremeni tako, da se del besedila »ki traja dve leti in praviloma poteka pod 

mentorstvom društva, iz krajevno pristojnega« se spremeni tako, da se glasi »ki traja dve leti in 

poteka pod mentorstvom društva, praviloma iz krajevno pristojnega«. Na koncu se doda nov stavek 

»UO PZS uredi področje mentorstva s pravilnikom.« 

Obrazložitev: 

V prvem delu se zamenja vrstni red besed. Predvidi se sprejem posebnega pravilnika, ki obravnava 

pomen in vlogo mentorskega društva, kar je sedaj pomanjkljivo urejeno in se v praksi ne izvaja. 

 

29. člen, 1. odstavek se dopolni z  

»o čemer izda predsednik PZS pisni sklep.« 

Obrazložitev: 

Predvidi se bolj jasna in konkretna pooblastila za delovanje na posameznih vsebinskih področjih 

znotraj predsedstva PZS. 

 

36. člen, 3. odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

»Člani NO PZS imajo pravico in dolžnost biti na skupščini in na sejah UO PZS in imeti na voljo vso 

gradivo.« 

Obrazložitev: 

Člen se v praksi zaradi prevelikega obsega dela v praksi ni izvajal v celoti. Glede na prejete pripombe v 

javni razpravi se ohrani zapis pravice in dolžnosti sodelovanja na sejah UO PZS in skupščine, kar sicer 

izhaja tudi že iz drugih določb statuta. Redna prisotnost na vseh ostalih sejah organov ni predvidena, 

saj to niti ni ustrezno z vidika ločitve izvršne in nadzorne funkcije organov, ki jo predvideva Statut 

PZS. NO PZS v podani pripombi predlaga tudi redno udeležbo s strani NO PZS na vseh sejah 

predsedstva PZS, kar smatramo kot nesorazmerno. Program dela potrdi Skupščina PZS, organi PZS pa 

ga izvajajo in na koncu leta poročajo. Nadzorni odbor spremlja realizacijo in je odgovoren skupščini, ki 



 
ji tudi poroča. Nadzorni odbor ima glede na svojo vlogo na zahtevo dostop do vseh gradiv in 

dokumentacije. Izpostaviti je potrebno tudi načelo javnosti delovanja PZS, ki omogoča dostopnost 

informacij. Z spremembo tega odstavka se ukinja določba, ki je dejansko pomenila vabljenje in 

obvezno udeležbo članov NO PZS na sejah vseh organov PZS, kar se ni izvajalo niti po prejšnjem 

statutu v prejšnjih mandatih. Ohranjajo pa se vsi vzvodi nadzora in pristojnosti NO PZS.  

40. člen, obstoječi 7. odstavek preštevilči na 6.  

40. člen, obstoječi 6. odstavek se preštevilči v 7. in se spremeni, tako da se glasi: 

»(7) Organi PZS, razen skupščina, lahko  sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno 

potrditev. Odločitev je na dopisni seji sprejeta, če zanjo glasuje več kakor tri četrtine vseh članov.« 

40. člen, doda se nov 8. odstavek, ki se glasi:  

»(8)Organi PZS lahko izvajajo seje v obliki avdio ali video konferenc.« 

Obrazložitev:  

Dopolnitve urejajo ločnico med dopisno sejo in sejo preko avdio ali video konference, kar je prinesla 

praksa v času soočanja z epidemijo koronavirusa. Nedvoumno se ureja možnost izvajanja sej organov 

tudi preko sodobnih kanalov, kadar to terjajo okoliščine ali je zaradi narave vsebine smiselno in 

racionalno. 

Novi  40. a člen 

 » (1)Kadar so razglašene izredne razmere in bi odlašanje z odločanjem imelo za posledico nastanek 

škode za PZS ter ni mogoče zagotoviti delovanja in odločanja skupščine PZS niti preko avdio ali video 

konference, se pristojnosti skupščine PZS prenesejo na UO PZS. V kolikor niti UO PZS ne more 

delovati, opravljanje tekočih poslov izvaja predsedstvo PZS. 

(2)Ko so izredne razmere preklicane, se odločitve UO PZS sprejete na podlagi prvega odstavka 

verificirajo na skupščini PZS. Predsedstvo o tekočih poslih seznani UO PZS.« 

Obrazložitev:  

Doda se novi člen, ki ureja situacijo, kadar so razglašene izredne razmere in je omejeno delovanje 

organov PZS. Kumulativno so našteti strogi pogoji, kadar lahko izjemoma UO PZS prevzame vlogo 

skupščine. Istočasno morajo biti izpolnjeni  pogoji uradno razglašenih izrednih razmer, odlašanje z 

odločitvijo bi pomenilo nastanek škode za PZS ter na noben način ni mogoče izvesti skupščine (tudi 

ne preko avdio ali video konference). Ti pogoji so zastavljeni dovolj strogo, da ne dopuščajo zlorabe 

pristojnosti, po drugi strani pa v izrednih situacija omogočajo najosnovnejše delovanje zveze. Ko so 

izredne preklicane, se sprejete odločitve verificirajo na skupščini. Prav tako se UO PZS seznani z vsemi 

odločitvami predsedstva v okviru opravljanja tekočih poslov.  



 
Ureditev te situacije terjajo izkušnje v času epidemije koronavirusa, ko se je ugotovili, da je lahko 

delovanje PZS ohromljeno pri odločitvah, ki jih ni mogoče odložiti. 

 

48. člen, 2. odstavek, zbriše se »ali podpredsednika PZS« 

48. člen, 3. odstavek, se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Za podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki: 

a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo, 
b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri 

(4) leta  izkušenj pri delu organov PZS in 
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav.« 
 

Obrazložitev: 

Pogoji za podpredsednike PZS se omilijo. Po sedanjih pogojih npr. aktiven član UO PZS, brez 

vodstvenih izkušenj pri delu organov, ne bi mogel kandidirati za podpredsednika PZS. S spremembo 

se odpira krog možnih kandidatov, kar olajša izbor zainteresiranih kandidatov. 

 

55. člen, doda se nov 6. odstavek, ki se glasi: 

»(6) PZS in društva zagotavljajo, da nepremičnine v njihovi lasti trajno služijo namenu planinstva. V ta 

namen si PZS na nepremičninah, ki so v solastnini PZS in posameznega društva, izgovori pravico 

prepovedi odtujitve na solastniškem deležu društva. PZS lahko poda soglasje k prodaji solastninskega 

deleža društva na nepremičnini, v kolikor se kupnina nameni vzdrževanju ali novogradnji drugih 

planinskih objektov v lasti PZS ali društev, ki so člani PZS oziroma se razporedi v namenski sklad v 

okviru PZS, ki je vključen v finančni načrt PZS.« 

Obrazložitev: 

Prepoved odtujitve in obremenitve onemogoča razpolaganje z nepremičnino in  njeno obremenitev 

oziroma predvideva soglasje PZS. Z vidika dolgoročnega zavarovanja planinskega premoženja, ki je bil 

zgrajen v preteklosti, predlagamo dogovor o prepovedi odtujitve in obremenitve. Ta prepoved ne 

more biti zgolj predmet statutarne ureditve, ker pravno ne bi bila veljavna. Dogovor o prepovedi 

odtujitve in obremenitve je lahko predmet medsebojne pogodbene ureditve z društvi in PZS. Namen 

določbe je, da planinsko premoženje še naprej ustvarja pogoje za planinstvo. V izjemnem primeru 

prodaje premoženja, lahko s to varovalko PZS zahteva vložek kupnine v obnovo in vzdrževanje drugih 

planinskih koč. S potrditvijo amandmaja na Skupščini ima PZS potrjeno stališče glede urejanja 

razmerij s posameznimi društvi. Na podlagi pripomb prejetih v javni obravnavi smo planinski sklad 



 
definirali kot sklad v okviru PZS, ki je vključen v finančni načrt PZS, saj planinski sklad sicer ni jasno 

definiran v statutu. 

 

60. člen, 2. odstavek, briše se »in kolektivno pogodbo za negospodarstvo«. 

Obrazložitev: 

Kolektivna pogodba na negospodarstvo zaradi sprememb koncepta plačnega sistema že dlje časa 

nima vzporednic z delovanjem strokovne službe PZS 

 

60. člen, 4. odstavek,strokovna usposobljenost 3. stopnje se zamenja s strokovno usposobljenostjo 2. 

stopnje in strokovna usposobljenost 2. stopnje se zamenja s strokovno usposobljenostjo 1. stopnje  

Obrazložitev: 

Sprememba sledi spremembam Zakona o športu-1, ki je uvedel dvostopenjsko strokovno 

usposobljenostjo v športu. 

 

67. člen, 2 odstavek: 

Pred »na skupščini PZS« se doda beseda »praviloma« 

Obrazložitev: 

Podeljevanje priznanja Častni član PZS je izjemno redko in se podelitev lahko individualno prilagodi 

tako, da je kar najprimerneje za posebno priložnost. Kot bolj primerna in slavnostna prireditev od 

skupščine PZS je možna npr. podelitev najvišjih priznanj PZS. 

68. člen, 2 odstavek se za »…ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji,« doda 

»ki izpolnjuje pogoje za nevladno organizacijo,« 

Obrazložitev: 

Z dopolnilom izpolnjujemo pogoje Zakona o nevladnih organizacijah, ki predvideva posebne pogoje 

tudi v primeru prenehanja organizacije. Za zagotavljanje pogoja neprofitnosti, mora namreč 

premoženje prenesti na drugo organizacijo, ki prav tako izpolnjuje pogoje po tem zakonu. Zakon 

veleva, da organizacija s statusom v javnem interesu uredi svoj temeljni akt ob prvi spremembi. Torej 

ga tudi PZS uskladi ob trenutni spremembi, ki je prva po sprejetju Zakona o nevladnih organizacijah. 

 



 
69. člen, se spremeni tako, da se v prvem stavku besedilo »v Obvestilih PZS« zamenja z »na spletni 

strani PZS« 

Obrazložitev: 

Obvestila PZS se izdajajo samo še dvakrat letno, zato se zagotavljanja javne objave hitreje in bolj 

dostopno uredi z objavo na spletni strani. 

 

72. člen, 1. odstavek: datum se spremeni tako, da se kot rok za uskladitev aktov določi 31. 12. 2020. 

72. člen, doda se nov 2. odstavek,ostali se ustrezno preštevilčijo, ki se glasi: »Pogodbe o uskladitvi 

zemljiškoknjižnega stanja z določbami 55. člena tega statuta, uskladi do 31.12.2022.« 

Obrazložitev:  

Določi se ustrezne prehodne določbe za posamezne izvedbene naloge, ki jih nalagajo predlagane 

spremembe in dopolnitve statuta. 

 

Komentar na ostale prejete pripombe v javni obravnavi. 

V okviru javne obravnave smo prejeli 5 pisnih odzivov. Pošiljateljem se zahvaljujemo za aktivno 

sodelovanje.  

MDO PD Gorenjske je med drugim pripomnil, da se sprejem in spremljanje novih klubov, ki delujejo 

na ožjem področju planinstva, obravnava na nivoju komisij, ne v MDO-ju. Pojasnjujemo, da je takšna 

rešitev že predvidena, tako v predhodni fazi na podlagi prvega odstavka 16. člena, kot v nadaljnjem 

postopku včlanjevanja društva. Prav tako Statut predvideva možnost izpisa iz MDO PD za društva, ki 

delujejo samo na ožjem področju.  Dodatno MDO PD Gorenjske predlaga  dodatno potrditev društva 

po določenem obdobju na podlagi poročila mentorja. Pojasnjujemo, da po predvidenem postopku 

društvo postane član s potrditvijo na UO PZS in ne šele po zaključenem mentorskem obdobju. 

Rešitev, ki lahko sledi tej ideji je, da mentor v končnem poročilu, ki bi ga moral urediti pravilnik (ki ga 

predvideva tretji odstavek 16. člena), v primeru neustreznega delovanja društva, predlaga izbris ali 

izključitev društva. Pripomba glede pogoja izobrazbe predsednika in podpredsednikov PZS ni bila 

upoštevana, saj je za podpredsednika že sedaj upoštevana alternativna možnost izkazane aktivnosti v 

organizaciji. Za mesto predsednika PZS pa smo mnenja, da je ustrezno in sorazmerno postaviti pogoj 

visokošolske izobrazbe, kar seveda ne more biti ustavno sporno, ko dvom izraža pripomba. Glede 

pripombe  na 55. člen (lastni/solastni) pojasnjujemo, da je pomen pojma lastnina zajema tudi 

solastnino in je zapisano besedilo zato vsebinsko enako pripombi. Pripomba, ki se nanaša na začetek 

veljavnosti statuta je v sedaj predvideni obliki pravilna in ustrezna.  

Komisija za varstvo gorske narave je podala dve pripombi in sicer o vključitvi Šole varstva narave v 12. 

člen Statuta. Po obravnavi te pripombe je delovna skupina ugotovila, da naštevanje vseh oblik 



 
usposabljanj ločeno ni smiselno, zato tudi predlaga umik navedbe Turnokolesarske šole, ki smo jo 

predlagali v javni obravnavi. Dejavnost PZS je v tem delu zelo bogata in razpršena in z ohranitvijo 

obstoječega zapisa točke k prvega odstavka 12. člena v ničemer ne hromimo dejavnosti. Glede šole 

varstva gorske narave, pa izpostavljamo, da je ta vključena v praktično vse oblike usposabljanja v 

okviru PZS, kot sestavni del vseh dejavnosti. Prav tako je skrb za varovanje gorske narave zapisana že 

v točki t) prvega odstavka 12. člena. 

Druga pripomba, ki je smiselno podobno prispela tudi s strani PD Fram, se nanaša na ponovno 

uvedbo večjega nabora priznanj PZS, ki jih podeljujejo komisije PZS. Glede na to, da se ta tematika 

nanaša na širši krog deležnikov v planinski organizaciji, je v tej fazi priprave sprememb statuta, torej 

po izvedeni javni obravnavi, delovna skupina ni obravnavala in predlaga širšo opredelitev ob naslednji 

spremembi statuta.  

 

Pripravil Damjan Omerzu 

Roman Ponebšek, podpredsednik PZS 



 
PREDLOG_za II. obravnavo na UO PZS 

Ob upoštevanju: 
- in spoštovanju pobude, ki jo je dalo Gorsko društvo Triglavski prijatelji leta 1872 v Bohinju za ustanovitev društva z 
namenom "zanimanje za gorske izlete buditi in jih olajšati", 
- ustanovitve Slovenskega planinskega društva leta 1893 v Ljubljani, "da bi ohranili slovensko lice slovenskim goram" 
in njegovega nasledstva, 
- da je planinstvo del identitete in tradicije slovenske nacije, 
- 4., 7., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011) in Statuta Planinske zveze Slovenije 
 
je skupščina Planinske zveze Slovenije 14. aprila 2012 v Ormožu sprejela in skupščinea 16. aprila 2016 v Črni na 
Koroškem, ter 21. aprila 2018 v Šoštanju ter ______________________  spremenila in dopolnila 
 

STATUT PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
 

ki je vpisana v register društev pri Upravni enoti Ljubljana pod zaporedno številko 1041. 
 
A. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(opredelitev PZS) 
(1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju: PZS) je prostovoljna zveza društev, ustanovljena v skladu z zakonom, ki 
ureja društva. Glavna dejavnost PZS je povezovanje društev in zagotavljanje pogojev za planinstvo v Sloveniji ter 
mednarodnem prostoru. Goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in deluje kot del civilne družbe, v 
javnem interesu in kot nacionalna panožna zveza s področja planinstva. 
(2) PZS ne deluje na strankarskem in verskem področju. 
 
2. člen 
(ime in sedež) 
(1) Ime zveze je Planinska zveza Slovenije, kratica pa PZS. Angleški prevod imena PZS je Alpine Association of Slovenia. 
(2) Sedež PZS je v Ljubljani. 
 
3. člen 
(predmet statuta) 
(1) Ta statut ureja delovanje PZS in razmerja med PZS ter društvi, ki so njeni ustanovitelji in člani. 

 
4. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem statutu, imajo naslednji pomen: 
(2) planinstvo/gorništvo (uporabljamo ju kot sopomenki) je športna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, 
zaščitno-reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo, 
(3) dejavnosti in področja (v nadaljevanju: dejavnosti) v društvih in PZS so planinarjenje, alpinizem, športno plezanje, 
turno smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, pohodništvo, 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, 
(4) planinske akcije (v nadaljevanju: akcije) so planinski izleti, planinski pohodi, planinske ture, planinski tabori, 
alpinistični, športnoplezalni, turnokolesarski in planinskoorientacijski vzponi in spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji 
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in usposabljanja in izobraževanje odraslih, odprave v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, 
predavanja, srečanja in druge akcije, 
(5) planinsko društvo (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno združenje posameznikov, ustanovljeno v skladu z 
zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost, opredeljena v njegovem temeljnem aktu, je planinstvo ali 
njegov del iz drugega odstavka tega člena, kar je razvidno tudi iz imena društva, in je član PZS. Društvo, ki deluje samo 
na ožjem področju planinstva, je društvo, ki deluje samo na področju alpinizma, športnega plezanja, gorskega 
reševanja, turnega smučanja, turnega kolesarjenja ali drugega gorskega športa.  
(6) planinska organizacija so med seboj organizacijsko povezani posamezniki, društva, organi PZS in strokovna služba. 
 
(7) Opredelitev fizičnih oseb v tem statutu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se 
lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 
 
5. člen 
(poslanstvo in vrednota) 
(1) Poslanstvo planinske organizacije je: Planinstvo kot način življenja. 
(2) Častni kodeks slovenskih planincev (v nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje planinska 
organizacija in je kot priloga sestavni del tega statuta. 
(3) Načela delovanja organov PZS in strokovne službe so zlasti: 
a) celovito planinstvo in njegova promocija, 
b) usmerjenost k društvom, 
c) usposabljanje za varnejše gibanje v gorah, 
d) varovanje gorske narave ter spoštovanje vrednot planinske kulture in tradicije,  
e) strokovnost in sodelovanje, 
f) preglednost delovanja in 
g) vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev. 
 
6. člen 
(pravna osebnost in zastopnik) 
(1) PZS je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava. 
(2) PZS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun. 
(3) PZS lahko sklepa pogodbe s tretjimi osebami v imenu in na račun posameznih društev in drugih organizacij, vendar 
le na podlagi njihovega pisnega pooblastila. 
(4) Zastopnika PZS sta predsednik PZS in generalni sekretar PZS. Zastopata samostojno. Predsednik PZS zastopa brez 
omejitev, generalni sekretar PZS ima pooblastilo za izvajanje že sklenjenih pogodb in zastopanje pred upravnimi 
organi v zadevah, ki pomenijo realizacijo sprejetih odločitev. 

 
B. SIMBOLI PZS 
7. člen 
(simboli) 
(1) Simboli PZS so: grb PZS, zastava PZS, prapor PZS in himna PZS. 
(2) Prapor PZS in himna PZS sta svečana simbola PZS. 
 
8. člen 
(grb, znak, zastava, prapor in himna) 
(1) Grb PZS je silhueta Jalovca, ki jo obkroža moder trak v obliki podkve z napisom Planinska zveza Slovenija. Spodaj je 
moder trak povezan z belim trakom, na katerem je letnica 1893, ko je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. 
Na vozlišču je bel trak oblikovan s pentljo, v kateri je kratica SPD.  
(2) Znak PZS je sestavljen iz silhuete Jalovca v pravokotni obliki, v kateri je v spodnjem desnem kotu kratica SPD in 
letnica 1893. Zraven je napis Planinska zveza Slovenije. Znak ima lahko različne postavitve in dvojezični napis. 
(3) Zastava PZS je modre barve z grbom PZS. 
 
(4) Prapor PZS je modre barve, obrobljen je z zlatim trakom. Na čelni strani prapora je grb PZS. Na hrbtni strani 
prapora je v središču elipsa, v kateri je upodobljen pogled na Triglav s severa. V vogalih hrbtne strani so upodobljeni 
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cvetovi Zoisove zvončice. 
(5) Himna PZS je prva kitica pesmi Oj, Triglav, moj dom pesnika Matije Zemljiča Slavina in skladatelja Jakoba Aljaža. 
C. CILJI IN NALOGE PZS 
9. člen 
(cilji) 
(1) PZS deluje tako, da: 
a) izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter planinstvo in planinske akcije iz 4. člena tega statuta, 
b) deluje v dobro društev in njihovih članov, obiskovalcev gora in gorske narave ter 
c) je njeno delovanje tudi v javnem interesu. 
 
10. člen 
(varovanje gorske narave) 
(1) Poleg ustavnih in zakonskih določil, Alpske konvencije, spoznanj in načel naravovarstvene stroke in priporočil IUCN 
(Svetovne zveze za varstvo narave) ter lastnih strokovnih izhodišč upošteva PZS pri delovanju na področju varstva 
gorske narave tudi določila Tirolske deklaracije o dobri praksi v gorskih športih. 
 
11. člen 
(javni interes) 
(1) Z delovanjem v javnem interesu na področju športa, varstva narave, humanitarnih dejavnosti, v mladinskem 
sektorju, na področju raziskovalne dejavnosti, na področju invalidskega varstva in na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami PZS omogoča in svetuje vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društva, udeležbo na 
akcijah, planinskem usposabljanju ter preventivnih programih varnosti v gorah, souporabo planinskih poti, planinskih 
koč, plezalnih sten ter plezališč, dostop do vsebin, ki so ustvarjene z javnimi sredstvi, in sodelovanje pri oblikovanju 
odločitev. 
(2) Delovanje v javnem interesu je prispevek PZS k blaginji prebivalcev Slovenije. 
 
12. člen 
(naloge) 
(1) PZS: 

a) normativno ureja, organizira, povezuje, usmerja in vodi planinstvo v Republiki Sloveniji, 
b) izvaja učinkovito vodenje organov PZS in organizira strokovno službo, 
c) izvaja naloge in storitve, ki so jih nanjo prenesla društva, 
d) izvaja članski servis za uresničevanje pravic in obveznosti društev in posameznikov, 
e) izvaja program, v katerem se vsebine 1. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega statuta 

dopolnjujejo in prepletajo, 
f) spremlja stanje, vrednoti predloge in odloča na podlagi dejstev ter pregledno poroča o svojem delu, 
g) razvija športne zvrsti in izvaja planinske športne panoge, 
h) določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih organizira in vodi, 
i) izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje, 
j) prepoznava različne motive za ukvarjanje s planinstvom ter za njihovo uresničevanje oblikuje partnerstva in 

mreže, 
k) skrbi za Planinsko, Alpinistično in Športnoplezalno šolo ter zastopanje vsebin s področja varstva gorske narave v 

vseh programih planinskega usposabljanja, 
l) prepoznava dejavnike tveganja v gorah in skrbi za preventivne programe varnosti v gorah, za programe 

ozaveščanja zdravstveno ogroženih obiskovalcev gora in izvaja programe za invalide in osebe s posebnimi 
potrebami s čimer združuje, pomaga in dela v korist in dvig kvalitete življenja invalidov/OPP, ter njihovih 
staršev oz. skrbnikov, 

m) izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake, 
n) vodi in usklajuje dejavnosti urejanja planinskih poti, 
o) informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev, 
p) upravlja s premoženjem PZS, 
r) usposablja za delo v planinski organizaciji ter za varnejše in naravi prijazno obiskovanje gora, 
s) izvaja znanstvenoraziskovalne naloge s področja planinstva, 
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t) skrbi za varovanje gorske narave, 
u) skrbi za kulturno, založniško, arhivsko in muzejsko dejavnost. 

(2) PZS izvaja usposabljanja strokovnih delavcev v športu ter redna izpopolnjevanja za njihovo licenciranje. Postopek 
in obseg usposabljanj se podrobneje opredeli v programih usposabljanja, licenciranje strokovnih delavcev v športu pa 
se podrobneje uredi v pravilniku, ki ga na predlog OUP sprejme UO PZS. Licenca je za strokovne delavce v športu 
obvezna. 
 
13. člen 
(programska vodila) 
(1) PZS cilje in naloge uresničuje tudi s pomočjo programskih vodil, ki so kot priloga sestavni del tega statuta. 
 
14. člen 
(pridobitna dejavnost) 
(1) PZS ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti. 
(2) PZS po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za 
opravljanje te dejavnosti določa zakon: 
 

Šifra Naziv dejavnosti 

A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 

E 36.000 zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 

E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 

E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 

F43.120 Zemeljska pripravljalna dela 

G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 

G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo 

G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

I55.201 Počitniški domovi in letovišča 

I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča 

I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 

J58.110 Izdajanje knjig 

J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

J58.190 Drugo založništvo 

J58.290 Drugo izdajanje programja 

J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

J59.120 Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj 

J59.130 Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj 

J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

J63.120 Obratovanje spletnih portalov 

J63.990 Drugo informiranje 

I 68.200 dajanje nepremičnin v najem 

M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 

M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

M73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja 

M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

N79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
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N79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj 

N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 

R90.010 Umetniško uprizarjanje 

R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

R90.030 Umetniško ustvarjanje 

R91.030  Varstvo kulturne dediščine 

R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 

R93.110 Obratovanje športnih objektov 

R93.120 Dejavnost športnih klubov 

R93.190 Druge športne dejavnosti 

R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S94.120 Dejavnost strokovnih združenj 

S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

 
D. SODELOVANJE PZS Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
15. člen 
(sodelovanje z drugimi organizacijami) 
(1) PZS pri doseganju ciljev in nalog sodeluje z domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami. PZS se lahko včlani 
vanje, če je njihovo delovanje v skladu z interesi PZS in pravnim redom Republike Slovenije. Sklep o včlanitvi sprejme 
UO PZS. Če sodelovanje zahteva kadrovske in finančne obveznosti PZS, sklep o vključitvi sprejme skupščina PZS. 
(2) PZS z organizacijami iz prejšnjega odstavka usklajuje svoj interes ter se z njimi dogovarja in sporazumeva o 
skupnem delovanju in nastopanju. V njihovo delo se lahko vključujejo delegati in strokovnjaki iz vrst PZS. Imenovanje 
delegatov v organe upravljanja drugih organizacij na predlog predsednika opravlja upravni odbor PZS (v nadaljevanju: 
UO PZS), v strokovne organe drugih organizacij pa delegate PZS s soglasjem predsedstva PZS imenujejo pristojne 
komisije. Usmeritve za sodelovanje delegatov v organih drugih organizacij sprejema predsedstvo PZS. 
(3) PZS na skupščinah organizacij iz prvega odstavka tega člena zastopa predsednik PZS ali od njega pooblaščena 
oseba. 
(4) Odbor Gore in varnost je oblika rednega splošnega in strokovnega sodelovanja med Gorsko reševalno zvezo 
Slovenije in PZS, ki se izvaja na podlagi medsebojnega dogovora. 
 
E. ČLANSTVO V PZS 
16. člen 
(včlanitev društva v PZS) 
(1) Pred vlogo za članstvo društvo oz. iniciativa za ustanovitev društva sporoči namero o včlanitvi, s predstavitvijo 
vsebinskega in geografskega območja delovanja. Z namero se seznani krajevno pristojni MDO PD oz. pristojno 
komisijo za društva, ki bodo delovala le na ožjem področju planinstva. Društvo oz. iniciativa za ustanovitev društva se 
predstavi na seji MDO PD oz. pristojne komisije, ki podata mnenje. Do namere in mnenja se opredeli UO PZS. 
(21) Društvo postane član PZS z dnem sklepa UO PZS: 
a) društvo na podlagi sklepa občnega zbora pisno izrazi prošnjo za članstvo, 
b) izpolnjuje zahteve petega odstavka 4. člena tega statuta, 
c) ima pravila, ki niso v nasprotju s Statutom PZS in drugimi splošnimi akti PZS ter upoštevajo kodeks in zahteve 

drugega odstavka 27. člena tega statuta, 
d) sprejme obveznost za redno plačevanje dela članarine PZS, 
e) ima vsaj 30 150 članov društva oz. društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva, vsaj 10 30 članov. 
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Društva gorske reševalne službe lahko izkažejo, da je vsaj 10 njihovih članov, članov drugih društev, ki so člani 
PZS. Seznam članov se priloži vlogi za včlanitev. 

e)f) ima vsaj 4štiri lastne strokovne kadre na področju planinstva iz tretjega odstavka 4. člena, ki jih usposablja PZS. 
Njihove izjave o sodelovanju se predložijo vlogi za včlanitev. 

(32) Nova društva se po včlanitvi vključijo v program uvajanja, ki traja dve leti in praviloma poteka pod mentorstvom 
društva, praviloma iz krajevno pristojnega meddruštvenega odbora planinskih društev (v nadaljevanju: MDO PD). 
Mentorstvo za društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva, določi pristojna komisija. UO PZS uredi 
področje mentorstva s pravilnikom.  
 
 
17. člen 
(pravice in dolžnosti društva) 
(1) Pravice društev so predvsem, da v skladu s tem statutom in kodeksom: 
a) imenujejo delegate za skupščino, 
b) kandidirajo svoje člane v organe PZS, 
c) seznanjajo PZS o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in organizacijsko pomoč, 
d) sodelujejo pri delu organov PZS, 
e) imajo vpogled v dokumentacijo PZS, 
f) ob spoštovanju dolžnosti lahko kandidirajo na razpisih za sredstva PZS, v skladu z razpisnimi pogoji, 
g) sodelujejo z drugimi društvi v PZS in 
h) izvajajo še druge pravice, za katere se v PZS dogovorijo. 
(2) Dolžnosti društev so predvsem, da v skladu s tem statutom in kodeksom: 
a) izvajajo in promovirajo planinstvo v svojem okolju, predvsem z nudenjem ustreznih in zanimivih programov 

planinskih dejavnosti, usposabljanjanjem obiskovalcev gora in pospeševanjem dela z mladimi ter dela mladih, 
b) v PZS delujejo redno, aktivno in odgovorno ter prispevajo k uresničevanju ciljev PZS, 
c) se njihovi delegati udeležujejo skupščine, 
d) priznavajo pristojnost in odločitve PZS, kakor so določene s tem statutom, 
e) PZS redno odvajajo del članarine, 
f) seznanjajo MDO PD s spremembami svojih pravil pred potrditvijo na zboru članov PD, 
g) o svojem delu redno poročajo PZS ter MDO PD na enotnem obrazcu in 
h) opravljajo še druge dolžnosti, za katere se v PZS dogovorijo. 
 
18. člen 
(včlanitev in delovanje pridruženega društva v PZS) 
(1) Pridruženi član PZS lahko postane društvo ali druga organizacija iz prvega odstavka 15. člena tega statuta na 
podlagi sklepa svojega najvišjega organa, če: 
a) izrazi pisno prošnjo za članstvo in 
b) je njegova dejavnost povezana s planinstvom in akcijami iz 4. člena tega statuta in ni v nasprotju s tem statutom. 
(2) Pridruženi član PZS sodeluje pri delu PZS in sodeluje na skupščini, nima pa glasovalne pravice. Posamezniki, ki so 
člani pridruženega člana PZS, ne uživajo pravic iz pravilnika iz drugega odstavka 23. člena tega statuta. 
(3) Višino letne članarine za pridružene člane določi UO PZS. 
(4) O včlanitvi pridruženega člana odloča UO PZS. 
 
19. člen 
(prenos nalog društev na PZS) 
(1) PZS je pristojna in odgovorna za skupno uresničevanje nalog, ki se izvajajo na območju celotne države, ali nalog, 
katerih uresničevanje je vzajemno povezano za doseganje boljših rezultatov dela in zagotavlja: 
a) oblikovanje sistemskih rešitev kakovostnega planinstva, 
b) sodelovanje pri pripravi zakonov in drugih pravnih aktov, ki zadevajo planinstvo, 
c) zastopanje skupnih interesov društev in PZS pred državnimi organi in v mednarodnih organizacijah, 
d) oblikovanje enotnega informacijskega spletnega sistema, 
e) oblikovanje kategorij članstva posameznikov in vodenje centralnega imenika društev in posameznikov po 

pravilniku iz drugega odstavka 23. člena tega statuta ter izvedbo ugodnosti in zavarovanja posameznikov, 
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f) analizo in uporabo podatkov o delu društev, 
g) usposabljanje strokovnih delavcev in vzpostavitev planinskih učnih središč, 
h) izvajanje preventivnih programov varnosti v gorah in skrb za varovanje gorske narave, 
i) promocijo planinstva, kulturne, muzejske in založniške dejavnosti, 

sprejetje standardov za planinske koče, njihovo razvrščanje, določitev popustov za prenočevanja članov, ki so za 
planinske koče obvezni, in določanje priporočenih najvišjih cen oskrbe, katerih upoštevanje je pogoj za prejem 
ugodnosti za planinske koče s strani PZS. 

j) pomoč pri informiranju društev o javnih razpisih, ki se navezujejo na planinstvo, 
k) vzpostavitev enotnega registra nepremičnin v lasti društev, 
l) vzpostavitev enotnega vrednotenja prostovoljnega dela v planinski organizaciji, 
m) vzdrževanje planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta, 
n) podeljevanje priznanj in 
o) druge naloge, ki jih prenese skupščina. 
(2) PZS skrbi za delovanje centralnega imenika iz e) vrstice prvega odstavka tega člena v skladu s tem statutom in 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
20. člen 
(prenos nalog društev na MDO PD) 
(1) MDO PD za skupno uresničevanje nalog, ki se izvajajo na območju posameznega MDO PD, zagotavlja: 
a) spremljanje, usklajevanje in pospeševanje dela društev, 
b) svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS, 
c) koordinacijo izhodišč in dialog pri oblikovanju ciljev in nalog PZS, 
d) koordinacijo in izvedbo skupnih akcij, projektov Alpske konvencije, obmejnega sodelovanja in akcij komisij po 

predhodnem dogovoru, 
e) skupno vzdrževanje planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta, 
f) obravnavanje predlogov za priznanja in 
g) druge naloge, ki jih društva prenesejo na MDO PD. 
 
21. člen 
(prenehanje članstva v PZS) 
(1) Društvo preneha biti član PZS: 
a) ob upoštevanju razlogov v skladu z zakonom, ki ureja društva, 
b) po volji najvišjega organa društva z izstopom, 
c) z izbrisom, če društvo šest mesecev po koncu poslovnega leta ne odvede PZS dela članarine PZS ali dve leti 

zapored ne posreduje poročila iz drugega odstavka 17. člena, 
d) z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva. 
(2) O sklepu najvišjega organa društva , da je društvo izstopilo iz članstva PZS mora društvo v petnajstih (15) dneh 
obvestiti UO PZS. S prenehanjem članstva ne prenehajo finančne obveznosti bivšega člana do PZS in drugih članov 
PZS. 
 
22. člen 
(izključitev iz PZS) 
(1) Društvo, ki ne izpolnjuje pravic in dolžnosti iz 17. ali 18. člena tega statuta ali ne posluje v skladu s tem statutom, 
kodeksom in sklepi skupščine ali sicer s svojim delovanjem škoduje ugledu planinske organizacije, lahko UO PZS 
izključi iz članstva ali pridruženega članstva PZS. 
(2) Zoper sklep UO PZS lahko društvo ali druga pravna oseba v mesecu dni po prejemu pisnega sklepa o izključitvi iz 
članstva vloži ugovor na skupščino, ta pa o njem dokončno odloči. 
 
F. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA 
23. člen 
(članstvo v društvih) 
(1) Društva svoje članstvo posameznikov urejajo z lastnim temeljnim aktom. Članstvo v društvu v skladu s kodeksom 
ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, etnični, socialni pripadnosti ali kakšni 
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drugi osebni okoliščini. 
(2) Kategorije članstva morajo biti usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme UO PZS po 
predhodni javni obravnavi. 
 
24. člen 
(članarina) 
(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela in iz dela PZS. Znesek 
članarine iz dela PZS določi UO PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS. 
(2) Posameznik lahko za društva, ki imajo pisno dogovor s PZS, vplača celotno članarino PZS. PZS odvede društveni del 
članarine društvu, ki ga izbere posameznik. 
 
G. ORGANI PZS 
25. člen 
(mandatna doba) 
(1) Mandatna doba članov organov PZS je štiri leta. 
 
26. člen 
(skupščina) 
(1) Skupščina je najvišji organ PZS in jo sestavljajo po en delegat iz vsakega društva. Delegati so praviloma predsedniki 
društev. 
(2) Vsak delegat ima za odločanje na skupščini en glas. 
 
27. člen 
(pristojnosti skupščine) 
(1) Skupščina: 
a) sprejema ter spreminja statut, kodeks in programska vodila, če je bilo to predvideno s sklicem skupščine, 
b) sprejema poslovnik o delu skupščine, 
c) sprejema druge splošne akte, če za to ne pooblasti UO PZS, 
d) ustanovi, ukinja in spreminja komisije in odbore PZS, 
e) odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu, 
f) določa pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju PZS iz prvega odstavka 56. člena, 
g) odloča o odtujitvi nepremičnega premoženja PZS, vrednega več kakor 25.000 €, 
h) voli in razrešuje predsednika PZS, podpredsednike PZS ter člane UO PZS, predsednika in člane NO, potrjuje 

programske smernice predsednika PZS, 
i) odloča o predlogih, vlogah, ugovorih in pritožbah društev zoper odločitve organov PZS, 
j) odloča o vključevanju v druge organizacije v skladu s 1. odstavkom 15. člena, 
k) sklepa o prenehanju PZS v skladu z 68. členom statuta in 
l) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in tega statuta. 
(2) Sklepi skupščine so obvezni za društva, organe PZS in strokovno službo. 
 
28. člen 
(predsednik PZS) 
(1) Predsednik PZS: 
a) samostojno zastopa in predstavlja PZS, 
b) izvaja vsebinski in finančni program dela PZS, 
c) odgovarja za delovanje PZS v skladu z zakonom in tem statutom, 
d) predlaga skupščini v izvolitev podpredsednike PZS, 
e) sklicuje skupščine ter skrbi za izvrševanje sklepov skupščine, 
f) sklicuje in vodi seje UO PZS in predsedstva PZS ter skrbi za izvrševanje sklepov UO PZS in predsedstva PZS, 
g) zagotavlja javnost dela PZS, 
h) predlaga UO PZS v imenovanje in razrešitev člane odborov iz 35. člena tega statuta ter predlaga članom odborov 

v izvolitev vodje odborov, 
i) redno poroča UO PZS o svojem delu, 
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j) imenuje generalnega sekretarja PZS (v nadaljevanju: GS) ob predhodnem soglasju UO PZS in ga razrešuje, 
k) pooblašča in imenuje za izvajanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti druge sodelavce ter 
l) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, tega statuta in drugih aktov PZS. 
(2) Predsednik PZS lahko zaustavi odločitev organov iz 34., 35. člena tega statuta do prve naslednje seje UO PZS, če 
meni, da so v nasprotju z zakonom ali tistimi internimi akti PZS, ki jih sprejema skupščina ali jih sprejema oz. podaja 
soglasje UO PZS. 
 
29. člen 
(podpredsedniki PZS) 
(1) PZS ima največ štiri podpredsednike PZS. Podpredsedniki PZS pomagajo predsedniku PZS pri njegovem delu in v 
dogovoru z njim opravljajo posamezne zadeve z njegovega delovnega področja o čemer izda predsednik PZS pisni 
sklep. . 
(2) Če je predsednik PZS odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik PZS, ki ga je določil predsednik PZS. Če 
predsednik PZS ni določil podpredsednika PZS, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku PZS preneha funkcija, ga 
nadomešča najstarejši podpredsednik PZS. 
 
30. člen 
(predsedstvo PZS) 
(1) Predsedstvo PZS sestavljajo predsednik PZS in podpredsedniki PZS. Člani predsedstva PZS so za svoje delo 
odgovorni skupščini in UO PZS. 
(2) Pri delu predsedstva PZS stalno sodeluje GS PZS, redno načelniki komisij, občasno pa tudi vodje organov PZS, 
delavci strokovne službe in drugi. 
(3) Predsedstvo PZS: 
a) vodi operativno izvedbo vsebinskega in finančnega programa PZS, sklepov skupščine in sklepov UO PZS, 
b) skrbi za enotno delovanje in poslovanje PZS, 
c) koordinira delo organov PZS, 
d) skrbi za izvedbo programskih smernic predsednika PZS, 
e) pripravlja gradivo za sejo UO PZS, 
f) redno poroča o svojem delu UO PZS, 
g) odloča o izvrševanju finančnega programa za posamezno programsko sestavino do višine 5.000 €, 
h) odloča o izbiri neodvisnega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja društva, 
i) odloča o upravljavcih za nepremičnine, ki so v lasti PZS, 
j) odloča o podelitvi pohval, častnih znakov PZS, jubilejnih listin za društva in o izrednih priznanjih, 
k) določa sistemizacijo delovnih mest strokovne službe, 
l) odloča o drugih aktih, ki niso v pristojnosti skupščine, UO PZS ali komisij, in 
m) odloča o predlogih za imenovanje iz drugega odstavka 15. člena tega statuta na predlog komisij in daje soglasje k 

drugim imenovanjem. 
 
31. člen 
(upravni odbor PZS) 
(1) UO PZS upravlja PZS med dvema skupščinama in izvršuje njene sklepe. 
(2) UO PZS sestavljajo predsednik PZS, podpredsedniki PZS, do 7 članov, izvoljenih na skupščini, ter predsedniki MDO 
PD. 
 
32. člen 
(pristojnosti upravnega odbora PZS) 
(1) UO PZS: 
a) odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiva za skupščino in imenuje komisijo za pripravo volitev, 
b) izvaja in spremlja uresničevanje sklepov skupščine, 
c) daje soglasje k vodstvom komisij ter imenuje in razrešuje člane odborov iz 35. člena tega statuta in druge 

organe, 
d) imenuje delegate in strokovnjake iz drugega odstavka 15. člena tega statuta, 
e) odloča o znesku članarine iz prvega odstavka 24. člena tega statuta, 
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f) določa vsebino poročila iz drugega odstavka 17. člena tega statuta, 
g) določa pravilnik o članstvu posameznikov iz drugega odstavka 23. člena tega statuta, 
h) določa območje MDO PD iz 37. člena tega statuta, 
i) določa spremembo poslovnega naslova PZS, 
j) določa pravilnik o priznanjih PZS iz 66. člena tega statuta, 
k) določa pravilnik o raziskovalni dejavnosti iz 65. člena tega statuta, 
l) daje soglasje k predlogu za imenovanje GS, 
m) izvršuje ustanoviteljske pravice v ustanovah in javnih zavodih, 
n) daje soglasje k pravilnikom komisij iz prvega odstavka 34. člena tega statuta in pravilnikom MDO PD, 
o) daje soglasje k sklepom organov PZS, ki so predpisani v drugih internih aktih PZS, 
p) odloča o sprejemu društev v članstvo PZS 
q) odloča o načrtu upravljanja s premoženjem PZS iz četrtega odstavka 55. člena tega statuta, 
r) odloča o odtujitvi nepremičnega premoženja do 25.000,00 EUR, 
s) odloča o podelitvi spominske plakete, svečane listine in nazivu častni član PZS, 
t) odloča o izbrisu in izključitvi društev iz PZS in sprejme ugotovitveni sklep o drugih načinih prenehanja članstva 

društev v PZS, 
u) na predlog pristojnih komisij podaja soglasje k imenovanju selektorjev državnih reprezentanc v športnih 

panogah, katerih nosilec je PZS, 
v) odloča o poroštvih društvom po predhodnem soglasju nadzornega odbora PZS (v nadaljevanju: NO PZS), 
w) po predhodni javni obravnavi odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu 

razvrščenih društev ter 
z) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in tega statuta. 
(2) UO PZS sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki 
ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja PZS. 
 
33. člen 
(poslovnik in odgovornost za delo) 
(1) UO PZS sprejme poslovnik o svojem delu. 
(2) UO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini. 
 
34. člen 
(komisije) 
(1) Komisija je oblika notranje organiziranosti PZS, v katero se združujejo odseki društev z določenega področja dela in 
društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva. 
(2) PZS ima: 
a) komisijo za alpinizem (kratica: KA), 
b) komisijo za gorske športe (kratica: KGŠ), 
c) gospodarsko komisijo (kratica: GK), 
d) mladinsko komisijo (kratica: MK), 
e) komisijo za planinske poti (kratica: KPP), 
f) komisijo za športno plezanje (kratica: KŠP), 
g) komisijo za turno kolesarstvo (kratica: KTK), 
h) komisijo za varstvo gorske narave (kratica: KVGN) in 
i) vodniško komisijo (kratica: VK). 
(2) Mandat komisij je najmanj dve leti in največ štiri leta. 
(3) Komisije so strokovni organi in imajo lastne zbore dejavnosti, na katerih sprejmejo lasten pravilnik, s katerim 
uredijo organiziranost komisije in odgovornost organov, volijo načelnika in izvršni odbor v skladu z določili pravilnika 
ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Komisije delujejo samostojno v okviru na 
skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Komisije se med seboj čim bolj povezujejo in 
vsebinsko sodelujejo. 
(4) Načelniki redno sodelujejo v delu predsedstva PZS in UO PZS in imajo pooblastilo za izvajanje na skupščini 
sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Načelniki so odgovorni za namensko porabo finančnih 
sredstev. 
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(5) Izvršni odbori komisij štejejo od pet (5) do dvanajst (12) članov. Komisije imajo praviloma do tri (3) strokovne 
odbore z do sedmimi (7) člani, ki jih vodijo vodje odborov. Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v 
strokovnem odboru. Vodje strokovnih odborov so vabljeni na seje izvršnega odbora, vendar nimajo glasovalne 
pravice. 
 
35. člen 
(stalni odbori) 
(1) PZS ima odbore: 
a) za usposabljanje in preventivo, 
b) za članstvo, 
c) za pravne zadeve, 
d) za založništvo in informiranje, 
e) planinstvo za invalide/OPP 

(2) Člane odborov na predlog predsednika PZS imenuje UO PZS. Odbor vodi vodja, ki ga člani izvolijo izmed sebe na 
predlog predsednika PZS. Odbori so za svoje delo odgovorni predsedniku PZS in UO PZS. 
(3) Odbor za usposabljanje in preventivo je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na 
področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu in drugih kadrov na področju planinstva in preventive ter 
varnosti v gorah. 
(4) Odbor za članstvo je strokovno telo, ki skrbi za promocijo in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje, razvojne, 
svetovalne in strokovne naloge na področju članstva, prostovoljnega dela, usposabljanja za organizacijsko delo v 
planinski organizaciji in priznanj. 
(5) Odbor za pravne zadeve je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih 
aktov in se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno službo 
PZS. 
(6) Odbor za založništvo in informiranje je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na 
področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove. 
(7) Odbor planinstvo za invalide/OPP je strokovno telo, ki skrbi za razvoj, usposabljanje, inkluzijo, promocijo ter 
svetovalne in strokovne naloge na področju dela z invalidi in osebami s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). 
 
36. člen 
(nadzorni odbor PZS) 
(1) NO PZS ima predsednika in štiri člane. 
(2) NO PZS spremlja in nadzoruje delo organov PZS in strokovne službe, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno 
delovanje PZS, ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, tem statutom in drugimi akti. 
(3) Člani NO PZS imajo pravico in dolžnost biti na skupščini in na sejah UO PZS in imeti na voljo vso gradivo. Člani NO 
PZS imajo pravico in dolžnost biti na skupščini, na sejah predsedstva PZS, UO PZS, komisij in odborov ter morajo imeti 
na voljo vse gradivo. 
(4) NO PZS poroča o svojih ugotovitvah skupščini in o njih redno obvešča predsednika PZS in UO PZS. 
(5) NO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini PZS. 
(6) Funkcije predsednika PZS, podpredsednikov PZS, članov UO PZS in predsednikov/načelnikov komisij ter vodij 
odborov PZS so nezdružljive s funkcijami v NO PZS. 
 
37. člen 
(meddruštveni odbor planinskih društev) 
(1) PZS ima do dvanajst MDO PD, ki so organ v sestavi PZS. MDO PD je oblika dela in forum za izmenjavo mnenj PZS in 
društev. Organiziranost in delovanje MDO PD podrobneje ureja pravilnik o delu MDO PD, ki ga sprejme večina PD v 
MDO in mora biti v skladu s Statutom PZS. 
(2) UO PZS v sodelovanju z društvi oblikuje območja MDO PD, ki lahko obsegajo le pokrajinsko sklenjeno ozemlje. 
(3) MDO PD sestavljajo po en predstavnik vsakega društva (praviloma predsednik društva) s sedežem na območju 
MDO PD in predsednik MDO PD. Društva, ki so člani PZS in delujejo samo na ožjem področju planinstva, se lahko 
pisno odpovejo članstvu v MDO PD in svoje interese uveljavljajo samo prek zbora dejavnosti oz. v okviru ustrezne 
komisije. UO PZS se seznani s pisnimi odpovedmi društev. 
(4) MDO PD o svojem delu vsako leto najpozneje do 31. 1. poročajo društvom in PZS. 
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(5) MDO PD je za svoje delo odgovoren društvom in UO PZS. 
 
38. člen 
(vodstvo MDO PD) 
(1) MDO PD vodi predsednik, ki ga praviloma izmed sedanjih ali bivših predsednikov društev, povezanih v MDO PD, na 
podlagi predhodno izvedenega enotnega kandidacijskega postopka za volitve članov UO PZS izvolijo predstavniki 
društev na seji MDO PD. Mandat predsednika MDO PD je usklajen z mandatom članov UO PZS. 
(2) Predsednik MDO PD je predstavnik vseh vključenih društev in mora na UO PZS predstaviti njihova stališča in 
interese. 
(3) Predsednik MDO PD zastopa PZS na občnih zborih in prireditvah društev po predhodnem pooblastilu predsednika 
PZS. 
(4) Predsednik MDO PD ima namestnika, ki ga predstavniki društev izvolijo na predlog predsednika MDO PD na seji 
MDO PD. Če predsedniku MDO PD preneha mandat, ga do izvolitve novega nadomešča namestnik. 
(5) Finančna sredstva za izvajanje letnega načrta MDO PD zagotavlja in vodi PZS v okviru letnega finančnega 
programa. 
 
39. člen 
(varuh pravic gora) 
PZS prenaša del svojih nalog s področja odzivanja na nedovoljene ali sporne dejavnosti ter posege v gorah na 
organizacijo, ki zagotavlja neodvisne strokovnjake s tega področja. PZS zagotavlja del sredstev za sofinanciranje 
tovrstnega dela in hkrati zagotavlja strokovno pomoč in podporo. Sodelovanje se izvaja na podlagi pisnega dogovora, 
katerega na predlog predsednika potrjuje UO PZS.   
 

H. POSTOPKI 
40. člen 
(delo organov PZS) 
(1) Člani organov PZS morajo biti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih volilnih pravil. Člani organov 
PZS se morajo izločiti iz postopkov odločanja, pri katerih zaradi konflikta interesov ni zagotovljena njihova 
nepristranskost in neodvisnost. Kandidat za članstvo v organu PZS mora biti član društva, ki je član PZS. 
(2) Organi PZS, razen skupščina in zbori dejavnosti komisij, so sklepčni, če je navzoča več kakor polovica glasov za 
odločanje. Skupščina in zbori dejavnosti komisij so sklepčni, če je prisotnih vsaj tretjina glasov za odločanje. 
(3) Članstvo v organih iz 34. in 35. člena tega statuta, razen načelniku in voljenim članom, samodejno ugasne zaradi 
neaktivnosti ob neupravičeni neudeležbi zapored na treh sejah. 
(4) Organi PZS, razen skupščina, si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z 
glasovanjem z večino navzočih glasov. 
(5) O sejah organov PZS se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji, razen zapisnika skupščine PZS in lahko 
tudi zborov dejavnosti komisij, ki ga overita overovatelja zapisnika. Učinki odločitev organa PZS nastopijo takoj. 
(67) Organi PZS odgovarjajo na prejete zadeve najpozneje v tridesetih dneh od prejetja zadeve.(76) Organi PZS, razen 
skupščina, lahko poslujejo v elektronski obliki in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev. 
sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev . Odločitev je na dopisni seji sprejeta, če zanjo 
glasuje več kakor tri četrtine vseh članov. 
(8) Organi PZS lahko izvajajo seje v obliki avdio ali video konferenc. 
 
40. a člen 
(1) Kadar so razglašene izredne razmere in bi odlašanje z odločanjem imelo za posledico nastanek škode za PZS ter ni 
mogoče zagotoviti delovanja in odločanja skupščine PZS niti preko avdio ali video konference, se pristojnosti 
skupščine PZS prenesejo na UO PZS. V kolikor niti UO PZS ne more delovati, opravljanje tekočih poslov izvaja 
predsedstvo PZS. 
(2) Ko so izredne razmere preklicane, se odločitve UO PZS sprejete na podlagi prvega odstavka verificirajo na skupščini 
PZS. Predsedstvo o tekočih poslih seznani UO PZS. 
 
41. člen 
(ugotavljanje ustreznosti društvenih pravil) 
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(1) Ustreznost temeljnega akta društva, ki se želi včlaniti v PZS s Statutom PZS, preveri krajevno pristojni MDO PD oz. 
pristojna komisija za društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva, in izda pisno soglasje. V primeru 
nejasnosti zagotavlja svetovalno in strokovno pomoč MDO PD odbor PZS za pravne zadeve. 
(2) MDO PD in komisije spremljajo tudi usklajenost spremenjenega in dopolnjenega temeljnega akta društva, ki je 
član PZS, s Statutom PZS, pred potrditvijo na zboru članov PD. 
 
42. člen 
(obveznost poročanja društev) 
(1) Na podlagi poročila, ki je bilo sprejeto na zboru članov, društva enkrat na leto najpozneje do 31. 3. poročajo PZS in 
MDO PD na enotnem obrazcu. 
 
43. člen 
(sklic skupščine) 
(1) Skupščino skliče predsednik PZS vsaj enkrat na leto. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradivo in predloge sklepov, 
morajo biti društva obveščena vsaj trideset (30) dni pred sklicem. 
(2) Društva vlagajo pisna dopolnila k objavljenim sklepom do deset (10) dni pred sklicem. Do dopolnil se opredeli 
predsedstvo PZS in vsaj pet (5) dni pred sklicem se objavi dopolnila in stališča na spletnem mestu PZS. 
(3) Predsednik PZS mora sklicati skupščino tudi, kadar to zahteva več kakor tretjina društev ali NO PZS, če je ta 
zahtevo sprejel soglasno. Če predsednik PZS tega ne stori v roku tridesetih (30) dni od prejema pisne zahteve, jo skliče 
predlagatelj sklica. 
(4) Skupščino vodi predsednik delovnega predsedstva skupščine, ki ga izvoli skupščina. Najprej se glasuje o predlogih 
predsednika PZS, če ni drugače zapisano v poslovniku skupščine. 
(5) Če skupščina ne izvoli predsednika PZS ali več kakor polovice članov UO PZS, nadaljujejo delo dotedanji organi. 
Dotedanji predsednik PZS v roku šestih (6) mesecev skliče volilno skupščino. 
 
44. člen 
(sklepčnost skupščine) 
(1) Skupščina veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzoča vsaj tretjina društev, ki so člani PZS. Odločitev je 
sprejeta, če zanjo glasuje več kakor polovica navzočih glasov. 
(2) O Častnem kodeksu slovenskih planincev, prenehanju delovanja PZS in o nepremičnem premoženju iz f) točke 27. 
člena tega statuta odloča skupščina z dvotretjinsko večino vseh navzočih glasov. 
 
45. člen 
(kandidacijski postopki) 
(1) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev v organe PZS začnejo teči najprej šest (6) mesecev pred iztekom 
mandata. Kandidacijski postopek za predsednika PZS in podpredsednike PZS se konča najpozneje devetdeset (90) dni 
pred iztekom mandata, za ostale organe pa petinštirideset (45) dni pred iztekom mandata. 
(2) Kandidate za organe PZS izmed svojih članov predlagajo društva. 
(3) Kandidat za predsednika PZS ne sme kandidirati za podpredsednika PZS in obratno. Kandidatura za predsednika 
PZS ali podpredsednika PZS izključuje kandidaturo za člana UO PZS. Vsak kandidat lahko znotraj enega organa PZS 
kandidira samo za eno funkcijo. 
(4) Funkcija voljenega ali imenovanega funkcionarja organov PZS je nezdružljiva z voljeno ali imenovano funkcijo 
organov političnih strank na državni ravni. 
(5) Pri kandidaturah v organe PZS društva sledijo načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov. 
 
46. člen 
(volilna komisija) 
(1) Volilna komisija vodi kandidacijske postopke in volitve za organe, ki se izvolijo na skupščini PZS. Volilna komisija je 
pri svojem delu samostojna in deluje na podlagi statuta in poslovnika skupščine PZS. 
(2) 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. Vodjo volilne komisije izvolijo člani komisije izmed sebe.  
(3) Članom volilne komisije preneha mandat, če kandidirajo za voljene funkcije v pristojnosti volilne komisije. 
Nadomestijo jih namestniki po vrstnem redu. 
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47. člen 
(volitve) 
(1) Volitve organov PZS so praviloma tajne. Skupščina PZS lahko sprejme sklep, da so volitve javne, razen za 
predsednika PZS. 
 
48. člen 
(volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS) 
(1) Kandidat za predsednika PZS ob vložitvi kandidature predloži: 
a) predlog programskih smernic in 
b) v roku sedmih (7) dni po koncu kandidacijskega postopka listo kandidatov za podpredsednike PZS. 
(2) Za predsednika PZS ali podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki: 
a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo, 
b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta 

vodstvenih izkušenj pri delu organov PZS in 
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav. 
(3) Za podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki: 
a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo, 
b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta 

vodstvenih  izkušenj pri delu organov PZS in 
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav. 
 Kandidat za podpredsednika, ki ima dolgoletne (najmanj 5-letne) vodstvene izkušnje pri delu organov PZS, ima lahko 
nižjo izobrazbo od tiste, ki je določena v prejšnjem odstavku. 
(4) Volitve predsednika in podpredsednikov PZS se opravijo na podlagi enotne liste. Glasuje se o celotni listi. Izvoljena 
je lista, ki dobi večino glasov prisotnih delegatov. 
(5) Predsednik PZS je lahko izvoljen največ dvakrat zapored. 
 
49. člen 
(volitve članov UO PZS) 
(1) Izvoljeni so tisti kandidati 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 potrebnega števila glasov. Če izvoljeni član UO PZS odstopi ali mu preneha funkcija, postane član 
UO PZS naslednji kandidat, ki je dobil največje število glasov, vendar ne manj od ene četrtine prisotnih delegatov. 
 
50. člen 
(volitve članov NO PZS) 
(1) Za predsednika in člane NO PZS so izvoljeni kandidati, ki so prijeli večino glasov prisotnih delegatov. 
 
51. člen 
(dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa PZS) 
(1) Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa PZS lahko poteka sproti z odločitvijo predsedstva PZS in soglasjem 
UO PZS na prvi naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva. 
 
52. člen 
(sklic upravnega odbora in odločanje) 
(1) UO PZS skliče predsednik PZS vsaj štirikrat na leto in vsaj štirinajst (14) dni pred dnevom seje. 
(2) Ob sklicu pošlje predsednik PZS gradivo, izjemoma je lahko gradivo na voljo šele sedem (7) dni pred sklicem. 
(3) UO PZS veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj polovica članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo 
glasuje več kakor polovica navzočih članov. 
  
I. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE PZS 
53. člen 
(vrste premoženja) 
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(1) PZS ima: 
a) neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter 

kulturno-umetniških delih, znanje iz dejavnosti PZS, 
b) opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva, 
c) naložbene nepremičnine: solastniški deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah, 
d) dolgoročne finančne naložbe: solastniški deleži v družbah, ustanoviteljski deleži v ustanovah, vrednostni papirji 

in drugi finančni instrumenti. 
 
54. člen 
(viri premoženja) 
(1) PZS pridobiva vire premoženja s/z: 
a) članarino društev in posameznikov, 
b) prostovoljnim delom, 
c) prispevki za vodenje tekmovanj, 
d) dotacijami in donacijami, 
e) prijavami na javne razpise in pozive za črpanje javnih sredstev, 
f) zapuščinami, darili in volili, 
g) pridobitno dejavnostjo PZS iz 14. člena tega statuta in 
h) drugimi viri. 
 
55. člen 
(upravljanje premoženja) 
(1) PZS upravlja s premoženjem po načelu dobrega gospodarja. 
(2) Premoženje PZS je nerazdelno in si ga društva ne morejo razdeliti med seboj. 
(3) Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov premoženja se uporabi izključno za 
uresničevanje ciljev in izvajanje nalog PZS. 
(4) S premoženjem PZS upravlja UO PZS na podlagi načrta upravljanja s posameznimi vrstami premoženja (v 
nadaljevanju: načrt upravljanja). 
(5) V primeru prenehanja delovanja društva, v katerem ima PZS premoženje, in v skladu s temeljnim aktom tega 
društva njegovo premoženje preide v lastništvo pravnega naslednika oz. drugega društva, ki je član PZS, PZS pa obdrži 
svoje premoženje tudi v tem društvu. 
(6) PZS in društva zagotavljajo, da nepremičnine v njihovi lasti trajno služijo namenu planinstva. V ta namen si PZS na 
nepremičninah, ki so v solastnini PZS in posameznega društva, izgovori pravico prepovedi odtujitve na solastniškem 
deležu društva. PZS lahko poda soglasje k prodaji solastninskega deleža društva na nepremičnini, v kolikor se kupnina 
nameni vzdrževanju ali novogradnji drugih planinskih objektov v lasti PZS ali društev, ki so člani PZS oziroma se 
razporedi v namenski sklad v okviru PZS, ki je vključen v finančni načrt PZS.  
   
56. člen 
(finančno in materialno poslovanje) 
(1) PZS izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva in pravilnikom o 
finančnem in materialnem poslovanju PZS, ki ga sprejme skupščina PZS. 
(2) Finančno in materialno poslovanje PZS vodi strokovna služba. 
 
J. REŠEVANJE SPOROV 
57. člen 
(arbitraža) 
(1) Spori med PZS in društvi ter spori v organih PZS in strokovni službi se rešujejo sporazumno. Če sporazumna rešitev 
ni dosežena, obe strani v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve, ki so bile sprejete v nasprotju s tem 
statutom ali zakonom, določita arbitražo, tako da vsaka imenuje po enega arbitra, skupaj pa izberejo tretjega člana – 
predsednika arbitraže. 
(2) Arbitraža si določi pravila postopka. 
(3) Odločitev arbitraže je dokončna. 
(4) Izpodbijanje odločitve organov PZS pred sodiščem ni dopustna, če pred tem ni bila izkoriščena možnost arbitraže. 
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K. GENERALNI SEKRETAR IN STROKOVNA SLUŽBA 
58. člen 
(generalni sekretar) 
(1) GS je vodja strokovne službe in je za svoje delo odgovoren predsedniku PZS in UO PZS. 
(2) Mandatna doba GS je štiri leta oz. do prenehanja mandata predsednika PZS, ki ga je imenoval. Po izteku te dobe je 
lahko GS znova imenovan. 
(3) Ob koncu mandata oz. po izvolitvi novega predsednika PZS opravlja GS svoje naloge kot vršilec dolžnosti do 
imenovanja novega GS. 
 
59. člen 
(naloge GS) 
(1) GS: 
a) vodi in organizira strokovno službo, 
b) v okviru svojih pristojnosti odgovarja za zakonito poslovanje PZS, 
c) skrbi za operativno izvajanje nalog po sklepu predsedstva PZS in UO PZS, 
d) pripravlja gradivo in stalno sodeluje na skupščini, sejah UO PZS in predsedstva PZS brez glasovalne pravice. 
 
60. člen 
(strokovna služba) 
(1) Strokovna služba opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela za organe PZS ter skrbi za centralni imenik iz 
e) vrstice prvega odstavka 19. člena tega statuta. 
(2) UO PZS daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi (v nadaljevanju: sistemizacija), delovna 
razmerja delavcev strokovne službe pa se uredijo v skladu s predpisi in, splošnimi akti PZS in kolektivno pogodbo za 
negospodarstvo. 
(3) Strokovna služba ima vzpostavljeno učno središče. 
(4) Strokovni sodelavci v učnem središču morajo imeti poleg ustrezne splošne izobrazbe, ki jo določa sistemizacija 
delovnih mest v strokovni službi, tudi ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca 3 2 v športu, ki si jo 
pridobi najpozneje v treh letih po zaposlitvi, ali usposobljenost strokovnega delavca 2 1 v športu in 10 let delovnih 
izkušenj na področju, ki ga zajema delovno mesto. 
(5) Strokovni delavci v učnem središču so po položaju člani izvršnega odbora komisije, za katero izvajajo strokovna 
dela, vendar brez glasovalne pravice. 
(6) Strokovna služba odgovarja na prejete zadeve iz njenega ožjega področja dejavnosti praviloma v sedmih dneh od 
prejema zadeve. 
(7) PZS zagotavlja in ohranja zdrava in varna delovna mesta in spodbuja zdrav življenjski slog zaposlenih. 
 
L. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE 
61. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo PZS je javno. 
(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov PZS javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju 
vsebin, ki jih je predsedstvo PZS ali UO PZS označilo s stopnjo zaupnosti. 
(3) PZS obvešča javnosti v glasilih PZS in s spletnim mestom. Delovanje glasil je urejeno s  smernicami planinskih 
medijev in sodelovanja z javnostmi, ki jih na predlog OZI sprejme UO PZS. 
 
62. člen 
(glasila PZS) 
(1) Uradno glasilo PZS so Obvestila PZS. 
(2) Planinski vestnik, ustanovljen leta 1895, je kulturno, strokovno in poljudnoznanstveno glasilo PZS. 
 
M. SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ 
63. člen 
(Slovenski planinski muzej) 
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(1) PZS je soustanoviteljica Slovenskega planinskega muzeja (v nadaljevanju: SPM). Upravljavske pravice PZS izvršuje z 
imenovanjem predstavnikov v organe upravljanja SPM. 
(2) SPM hrani predmete, dokumente, fotografije ter drugo muzejsko in arhivsko gradivo, ki je sestavni del nacionalne 
planinske muzejske zbirke. 
(3) PZS finančno podpira delovanje in razvoj SPM na podlagi pogodbe. 

 
64. člen 
(prenos nalog PZS na SPM) 
(1) PZS je deloma ali v celoti prenesla na SPM svoje naloge: 
a) načrtno zbiranje, varovanje in predstavitev gradiva ter druge kulturne in duhovne dediščine iz dejavnosti društev 

in PZS, ki ima zgodovinsko vrednost in je pomembno za slovensko planinstvo, 
b) organizacijo razstav, srečanj in dogodkov, ki promovirajo slovensko planinstvo in PZS. 
 
N. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
65. člen 
(raziskovalna dejavnost) 
(1) PZS izvaja raziskovalno dejavnost, ki jo vodi, koordinira in izvaja raziskovalna skupina PZS. 
(2) Raziskovalno dejavnost in delo raziskovalne skupine ureja pravilnik, ki ga sprejme UO PZS. 
 
O. PRIZNANJA 
66. člen 
(priznanja) 
(1) PZS podeljuje društvom, posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju 
planinske dejavnosti, priznanja: 
a) za razvoj množičnega planinstva, 
b) za življenjsko delo in za dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji, 
c) za zasluge pri širjenju planinske ideje in 
d) za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini. 
(2) Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih PZS. 
(3) Posamezne komisije iz 34. člena in MDO PD iz 37. člena tega statuta podeljujejo vsako leto omejeno število samo 
najvišjih priznanj za dolgoletne in izjemne dosežke na področju komisije oz. MDO PD. Evidenca podeljenih priznanj se 
vodi v evidenci PZS. 
 
67. člen 
(častni član) 
(1) Častni član je najvišje priznanje, ki ga lahko PZS podeli: 
a) posamezniku iz društva, ki je že prejel svečano listino PZS, 
b) nekdanjemu predsedniku PZS in 
c) tujemu državljanu, predstavniku tuje države ali tuje organizacije za izjemne zasluge pri razvoju planinstva, 

uveljavljanju PZS in za izjemna dejanja, vredna posebne časti. 
(2) Sočasno ima lahko PZS največ osem (8) častnih članov. PZS podeli to priznanje praviloma na skupščini PZS. 
 
P. PRENEHANJE DELOVANJA PZS 
68. člen 
(prenehanje delovanja) 
(1) PZS preneha obstajati po sklepu skupščine, po samem zakonu ali če postane število članov, ki jo sestavljajo, 
manjše od treh članov. O prenehanju delovanja PZS in razdelitvi premoženja morata glasovati dve tretjini vseh 
delegatov. Glasovanje o prenehanju delovanja lahko poteka samo v primeru, če je bilo to predvideno s sklicem 
skupščine. 
(2) V sklepu o prenehanju skupščina določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno 
osebo s podobnimi cilji, ki izpolnjuje pogoje za nevladno organizacijo, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po 
vračilu neporabljenih proračunskih sredstev prenese premoženje PZS. 
(3) Ob prenehanju delovanja PZS brez sklepa skupščine pripade njeno premoženje članom PZS po ključu, ki ga določi 
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likvidacijska komisija, sestavljena iz predstavnikov članov PZS. 
 

R. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
69. člen 
(veljavnost statuta) 
(1) Ta statut in njegove spremembe ter dopolnila začnejo veljati osem (8) dni po objavi na spletni strani PZS v 
Obvestilih PZS. Statut PZS se objavi v roku tridesetih (30) dni po tistem, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z 
zakonom, ki ureja društva. 
  
70. člen 
(obvezna razlaga) 
(1) Obvezno razlago posameznih členov Statuta PZS daje skupščina. 
 
71. člen 
(sprememba statuta) 
(1) Pobudo za spremembo ali dopolnitev statuta lahko da 5 % društev ali posamezni organ PZS. 
(2) Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oz. za sprejem novega statuta se začne na podlagi sklepa UO 
PZS, v katerem tudi imenuje delovno skupino za pripravo. 
(3) Delovna skupina pripravi osnutek statuta in ga predloži Upravnemu odboru. Če Upravni odbor po razpravi 
predloženi osnutek statuta sprejme, ga da v javno obravnavo. Po končani javni obravnavi Upravni odbor določi 
predlog sprememb in dopolnitev oz. predlog novega statuta in ga predloži skupščini v obravnavo in sprejem. 
 
72. člen 
(uskladitev s statutom) 
(1) Vse pravne akte organov PZS in strokovne službe je treba uskladiti s tem statutom najpozneje do 31. 12. 202017. 
(2) Pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z določbami 55. člena tega statuta, uskladi do 31.12.2022. 
(23) PZS vzpostavi enotni register nepremičnin iz 19. člena tega statuta do 31. 12. 2017. 
(34) Strokovni delavci iz 4. odstavka 60. člena morajo ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca v športu 
pridobiti najpozneje v treh letih od dne ustanovitve učnega središča v sistemizaciji delovnih mest. 
 
 

Matej Planko,          Jože Rovan, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 



NACIONALNI PLEZALNI CENTER
IDEJNI PROJEKT

avtorja: MOJCA GREGORSKI, udia, MIHA KAJZELJ, udia 

sodelavci: TINA DOLENC, mia, ŠPELA KRANJEC, abs.arh.
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URBANISTIČNA REŠITEV

Zemljišče za gradnjo

Lokacija novega centra še ni znana. Celotna potrebna dimenzija zemljišča brez upoštevanih 
parkirišč in dovozov znaša 78 x 50 m = cca 4000 m2. V ta gabarit sta zajeti visoka dvorana z 
balvansko lamelo in vstopna ploščad s prostostoječim plezalnim pilonom.

Urbanizem hiše kreira vstopno prireditveno ploščad

S projektom je predvidena vzpostavitev ploščadi plezalnega centra, ki jo določata v črko L 
postavljena ortogonalni kubus visoke dvorana in nizka lamela z balvanskim delom. Na njenem 
zunanjem vogalu je na ločenem pokončnem stebru umeščena zunanja visoka plezalna stena, ki 
kot pokončen samostojen pilon simbolizira in sporoča dejavnost centra. Ploščad ni namenjena 
le kot vstopna ploščad ampak tudi kot zunanji prireditveni prostor in občasen avditorij za 
organizacijo tekem na zunanji bolderski ali/in visoki težavnostni steni. V času ko ni tekme pa 
se plezalni pilon lahko uporablja kot zunanja težavnostna stena za rekreacijo. Ploščad pred 
vhodom lahko služi tudi kolesarskemu parkirišču in zunanji gostinski terasi bara.

Parkirišče

Vizija je, da bo center umeščen na mestni lokaciji, kjer bo možnost dostopa z mestnim 
avtobusom, s kolesom ali osebnim avtom. Največja zasedenost centra je cca 150 oseb sočasno, 
pri čemer je potrebno upoštevati še zaposlene. V ta namen je potrebno ob ali pred vstopno 
ploščadjo predvideti parkirišče velikosti 60-80 pm.

nizka lamela z balvanskim delom

ortogonalni kubus visoke dvorane

plezalni pilon



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

ZUNANJA LIKOVNA PODOBA CENTRA

Analiza zunanje podobe plezalnih centrov v tujini
Med projektiranjem smo naredili raziskavo podobnih plezalnih centrov v tujini, ki so oblikovani 
in zasnovani na številne zanimive načine. Splošna ugotovitev je, da so okna v plezalnih dvoranah 
po logiki notranje zasnove pokončni pasovih med predeli plezalnih površin v notranjosti. Med 
tistimi centri, ki omogočajo plezanje na zunanjih plezalnih stenah so boljši tisti, ki imajo zunanjo 
steno na ločenem pilonu, objekt z notranjo plezalno steno pa je zasnovan kot gradbeno 
enostaven in racionalen volumen. Projekti, kjer del fasade objekta predstavlja previsna zunanja 
plezalna stena, so estetsko slabe rešitve.

Prostorska kompozicija novega centra
Center smo izoblikovali kot sestav oglatega kubusa visoke dvorane in nižje lamele balvanskega 
dela v obliki črke L. Na tako defi nirano ploščad smo v praznem vogalu postavili  ločen 
prostostoječ plezalni pilon, ki zaključuje kompozicijo. 

Oblikovalsko sporočilo
Volumen visoke dvorane je zasnovan kot oglat kubus z nekaj steklenimi potezami, ki so 
obravnavane kot razpoke in vrzeli. Zunanja obravnava v tehniki razpočenega kamna sporoča 
izvorno povezavo dejavnosti športnega plezanja z gorami in alpinizmom, ki je kljub temu, da je 
to danes urban šport, še vedno prisotna in smiselna. V celotni kompoziciji je samostojni pilon 
oblikovno soroden odpočenemu delu plezalne dvorane.

Balvanska lamela se zajeda v volumen plezalne dvorane
Lamela ni postavljena ob kubus plezalne dvorane ampak se z namenom likovne povezanosti 
vanj zajeda. Na sprednji in zadnji strani objekta je ta motiv poudarjen s stekleno steno v enaki 
višini, s čimer je ustvarjen dinamičen vtis, kot da je lamela potegnjena iz odprtine. Balvanska 
lamela je za razliko od polnega volumna dvorane zasnovana kot prazen volumen z lebdečo 
streha, pod katerim je umeščen dvignjeni podij. Ta v času tekme postane oder za ogled tekme 
balvanskega plezanja.  

Razpočena stranska fasada dvorane  z naslonjenim volumnom
Kot odziv na enormni 15 metrski previs notranje težavnostne stene za reprezentanco je stranska 
fasada kubusa plezalne dvorane izoblikovana s poševno razpoko kubusa, ki spodaj sega skoraj 
do vogala. Manjši odpočeni volumen s poševno streho in ozkim stikom s tlemi daje vtis kot da 
se je na večjega naslonil, trikotno okno spodaj pa ta dramatični vtis lebdenja še poudarja. 

Razpoka v zadnji fasadi
V motiv razpokanosti volumna je na zadnji fasadi dopolnjen z ozko vertikalno razpoko od tal do 
strehe, ki interpretira motiv poševne razpoke na stranski fasadi.
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NACIONALNI PLEZALNI CENTER

NOTRANJA ZASNOVA CENTRA

Atraktivna kompozicija notranjosti
Notranjost centra sestavljata visoka dvorana za težavnostno plezanje in nižja podolgovata 
lamela balvanskih telovadnic, nanizanih v plezalni tunel, ki se na koncu razširi in preko balkona 
z balvansko gobo prelije v prostor visoke dvorane. Visoka stena za reprezentanco je s svojim 
veličastnim previsom ‘pospravljena’ za vogal ob vhodni steni in s tem ne moti organizacije 
preostalega prostora dvorane. Tla v so v tem predelu spuščena za 1.2m, na stopnji med obemi 
nivoji so stopnje za sedenje in opazovanje tekmovalcev. Nad vhodnim foyerjem je balkon z 
nižjo visoko steno za izvajanje plezalne šole, nad balkonom z balvansko gobo pa podolgovata 
telovadnica za izvajanje šole balvanskega plezanja z razgledom na dvorano. Ambient visoke 
dvorane za težavnostno plezanje rekreativcev pomembno opredeljujeta dva plezalna stebra, 
ki sta v prostor postavljena diagonalno in povečujeta atraktivnost in dramatičnost interierja 
dvorane.

Vizualna pretočnost in preglednost dvoranske krajine
Celoten prostor notranjosti je oblikovan pretočno in pregledno, dvignjeni plezalni nivoji imajo 
razgled na glavno dvorano, obratno pa  se navzgor odpira atraktiven pogled na zgornje plezalne 
stene. Posebej izpostavljen je centralni motiv balvanske gobe na balkonu, ki ‘podpira’ nivo 
balvanske šole nad njo, za gobo pa se prostor stransko nadaljuje v balvanski tunel. Vhodni foyer 
in nivo plezalne šole nad njim se preko steklene stene čez dve nadstropji odpirata na vhodno 
ploščad in navznoter v smeri plezalne dvorane. S tem je omogočen pogled iz vhodne ploščadi 
preko bara v plezalno dvorano in obratno iz plezalne dvorane na nivo zunanje balvanske stene. 
Pogled skozi objekt je s stekleno steno  enake višine omogočena tudi na zadnji fasadi. Na 
vhodni ploščadi povezanost zunanjosti z notranjostjo usmerja lebdeča zunanja atika, ki se v 
liniji notranje tlorisno poševne stene nadaljuje do nadstreška zunanje balvanske stene. 

KOMBINACIJA REPREZENTANCE IN REKREACIJE 
ZA DOLGOROČNO RENTABILNOST CENTRA
V centru so nujne prostorske kapacitete za trening reprezentance razširjene z rekreativnim 
delom, ki prinaša zaslužek in omogoča delovanje centra. Za reprezentanco so predvidene 
visoka težavnostna stena, hitrostna stena, balvanska stena in ‘šutalnica’. Za rekreacijo pa dvorana 
z visoko steno v več delih in balvanska stena. Razmerje med rekreacijo in reprezentanco je 
1:2 pri balvanskem delu in 1:4 pri težavnostno-hitrostnem delu, pri čemer so upoštevane tudi 
stene za izvajanje šole v nadstropjih. Težavnostna in hitrostna stena za reprezentanco nista v 
ločeni dvorani, saj po tujih izkušnjah ta ločitev ni porebna. Smeri na težavnostni steni so za 
reprezentanco so za rekreativne plezalce nedosegljivo težke, zato se bodo prerazporedili v 
druge dele plezalne dvorane. Enako velja za balvansko steno reprezentance in šutalnico v 
zadnjem delu balvanske lamele, ki pa ju je z vrati možno oddeliti od rekreativnega dela.
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vhodni foyer z recepcijo in barom

NACIONALNI PLEZALNI CENTER

VSTOPNI DEL V PRITLIČJU

Vhodni foyer z recepcijo in barom
Vstop v center z vhodne ploščadi je predviden skozi vetrolov v stekleni steni foyerja. V foyerju 
je recepcijski pult, ki je obenem šank bara ter gostinski prostor z mizami in stoli, kjer je skozi 
notranjo stekleno steno omogočen vpogled v plezalno dvorano s stebri, na balkon z balvansko 
gobo, desno od recepcije pa v otroško plezalnico. Levo od recepcijskega pulta je umeščeno 
vertikalno jedro s stopnicami in dvigalom, ki napaja programske sklope v balvanski lameli in 
nadstropjih glavne dvorane. Za barom se nahaja priročno skladišče.

Kontrola pristopa
Kontrola dostopa v plačljivi del plezalnega centra je predvidena v kleti na izhodu iz garderob 
pred stopnicami za dostop v visoko plezalno dvorane. S tem je omogočeno, da sanitarije v kleti 
uporabljajo tudi obiskovalci bara in zunanji uporabniki. 

Otroška plezalnica
Umeščena je neposredno ob recepciji, skozi steklene stene je omogočen vizualni kontakt s 
strani bara in recepcije pa tudi z zadnje strani iz balvanskega dela za rekreacijo. V prostoru je 
stalno zaposlen animator in trener otrok, ki jih starši predajo v plačljivo varstvo. Prostor velikosti 
44 m2 je zasnovan v dveh nivojih, podest na galeriji je za 1.6m dvignjen nad nivo pritličja. Poleg 
plezalne stene z navpičnim ali položnim naklonom, je s podesta mogoče predvideti tobogan. 
Na vstopu v sobo so oblazinjene klopi za počitek. 

Vertikalno jedro
Umeščeno je na stiku med visoko dvorano in balvansko lamelo, ki sta medsebojno postavljeni 
s polovičnim medetažnim zamikom. Sestavljeno je iz dvoramnega stopnišča in dvigala in 
omogoča dostop v poldvignjeno balvansko lamelo in polvkopano klet ter višja nadstropja 
in balkone visoke dvorane. Za dostop iz garderob v plezalne dvorane so predvidene ločene 
diferenčne stopnice.

Sanitarije
Nahajajo se v kleti in na nivoju balvanskega dela, obakrat v neposredni bližini jedra. Oboje so 
ločene po spolu, v kleti so umeščene tudi sanitarije za invalida. Kletne sanitarije služijo visoki 
plezalni dvorani, sanitarije v balvanski lameli na nivoju +1.6 pa balvanskemu delu in fi tnesu. V 
kleti pred  vstopom v garderobe so manjše sanitarije za bar in zunanje obiskovalce, ki služijo 
tudi garderobi. Za zaposlene so predvidene ločene sanitarije in garderobe v 1. nadstropju.
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KLET

Garderoba v kleti
Zasnovana je z delitvijo na čiste in umazane poti in ločena po spolih. Znotraj garderob so 
predvideni dvonadstropni garderobni lockerji, ob izhodu so zagotovljeni tuši. Pot v dvorano 
iz garderobe vodi po čistem hodniku in mimo skladišča oprimkov do stopnic za prehod na 
nivo visoke dvorane. Od tu pa preko druge rame stopnic na nivo balvanskega dela in naprej 
navzgor do plezalnih podestov v nadstropjih.

Skladišča oprimkov in servisni prostori v kleti in ostalih etažah
V pasu med garderobo in visoko dvorano je umeščeno skladišče oprimkov s pultom za pranje 
oprimkov. Skladišče je ločeno za oprimke centra in oprimke v lasti KŠP. V pasu ob zadnji fasadi 
objekta so dodatna skladišča in TK prostor. Prostor za čistila je pod stopnicami. V pritličju je 
med barom in težavnostno steno reprezentance skladišče za spravilo stolov zunanje ploščadi 
z vhodom iz vetrolova. V 1.nadstropju pa nad njim skladišče za šolo z dostopom izza podesta 
s plezalno šolo.

VISOKA DVORANA

Visoka dvorana za težavnostno plezanje
Dvorana za rekreativno plezanje v navezi je višine 17m in je pravokoten prostor tlorisne dimenzije 
28.7 x 20.0 m, ki mu je dodan zaliv prostora 16.75 x 17.70 m z zelo previsno težavnostno steno 
za reprezentanco. Skupna kvadratura prostora je 573 m2 + 305 m2 stena za reprezentanco. Na 
vertikalni steni ob težavnostni steni reprezentance je pas 6m’ stene za hitrostno plezanje. 
Iz dvorane je skozi stekleno steno omogočen pogled v bar in nad njim na podest s plezal-
no šolo. V vogalu prostora je steber vertikalnega jedra, levo od njega pa se odpira atraktiven 
pogled na balkon balvanskega dela s previsno gobo. Za komunikacijo z balvanskim delom v 
poldvignjeni etaži je ob stranski steni predvidena široka klančina. Nad balvansko gobo je viden 
še podolgovat zgornji podest v 2. nadstropju, kjer je predvidena šola balvanskega plezanja.
Prostor dvorane ima vertikalne stene z redkimi pokončnimi okni za naravno osvetlitev in 
zračenje, saj je večina sten zasedenih s plezalno steno. Dodatna površina plezalne stene je 
zagotovljena z dvema plezalnima stebroma dolžine 7 in 10m, ki prav tako segata do ravnega 
stropa z vidnimi nosilci. Dodatna okna za osvetlitev in zračenje so predvidena v stropu dvorane. 

Stena za hitrostno plezanje reprezentance
Na vertikalni steni ob težavnostni steni reprezentance je v sklopu dvorane predviden pas 6m’ 
stene za hitrostno plezanje višine 17+1m in dvemi plezalnimi progami.

Težavnostna stena za reprezentanco
Zaliv prostora s težavnostno steno reprezentance je obdan s polnimi stenami, med katere je 
vpeta previsna stena naklona 40˚ in višine 18.2m. Na njej je prostora za 6 smeri širine 3m’. 
Nivo prostora je 1.2m (6 stopnic) nižji od nivoja rekreativnega dela, med stopnicami so 
previdene oblazinjene stopnje za počitek med plezanjem ali kot učni avditorij za delo trenerjev.

V desni steni je predvideno veliko pokončno okno trikotne oblike, ki z eno stranico sledi nak-
lonu stene. Nad steno je streha objekta vbočena navzdol, ena izmed strešin vbočenega dela 
sledi naklonu previsne stene, druga pa se položneje dviga do atike vhodne stene objekta. V 
levi notranji steni, ki meji na vhodni foyer, je predvidena oblazinjena niša za počitek med ple-
zanjem. 

Plezalna šola na podestu nad barom v 1.N
Šola plezanja na visoki steni je z umestitvijo na podest nad barom nekoliko umaknjena iz glavne 
dvorane, s tem je zagotovljen mir za učenje. Dostopna je po stopnišču iz garderob. Daljši stran-
ski steni sta zasedeni s plezalno steno skupne dolžine 25m’, ki ima položnejše naklone kot 
glavna dvorana. Proti vhodni ploščadi je predvidena steklena stena, proti glavni dvorani pa 
je prostor odprt in zamejen z ograjo. Za plezalno steno je v klinastem prostoru skladišče za 
opremo šole.

Zaposleni v 1.N
Garderobe in sanitarije za zaposlene so v 1. nadstropju pred vstopom na podest s plezalno šolo. 
Vhod je urejen iz glavnega stopnišča. Na ta način so tudi v bližini pisarniškega dela. Ločene so 
po spolu in obsegajo sanitarne prostore in predprostor z garderobnimi boksi. Predvidena ka-
paciteta je 20-30 oseb, od katerih pa niso vsi stalno zaposleni.

Balvanska šola plezanja v 2.N
Na podolgovatem balkonu v 2. nadstropju nad prostorom z balvansko gobo je predviden pro-
stor dimenzije 5.4 x 20.0 m za izvajanje šole balvanskega plezanja.  Stena proti glavni dvorani 
ima podolgovato odprtino za pogled v dvorano. Dostop je po glavnem stopnišču iz balvan-
skega dela. Višina balvanske stene je do 5m, dolžina pa 20m’. Prostor je oblazinjen z varnostno 
blazino debeline 40cm.

Pisarniški del v 2.N
Za potrebe delovanja centra je v 2. nadstropju predvidena manjša sejna soba velikosti 24 m2 
za 12-14 oseb, poleg nje pa pisarna za vodstvo centra velikosti 22 m2 in dvema delovnima 
mestoma. Oba prostora imata podolgovato okno v zunanji steni nad streho balvanske lamele.

Klimat v 3.N
Za potrebe prezračevanja in ogrevanja dvorane je v 3. nadstropju nad pisarnami predvidena 
strojnica prezračevanja, v kateri so umeščene klimatske naprave. Tlorisna velikost prostora je 
56m2, višina 5m.  
Po potrebi se v kletnem delu predvidi dodaten manjši klimat za prezračevanje garderob in 
bara.

Ogrevanje in prezračevanje
Toplozračno ogrevanje je zasnovano po sistemu vpih zgoraj in vlek spodaj ob tleh dvorane. S 
tem je zagotovljeno tudi pobiranje prahu, ki nastaja z  uporabo magnezija pri plezanju. 
Sočasno bo zagotovljeno računalniško vodeno prezračevanje z odpiranjem oken, ki se odpi-
rajo na elektropogon, vodi pa jih algoritem preko centralnega nadzornega sistema.
Poleti se s strešna okna za odvod dima in toplote v strehi ponoči pustijo odprta, da se prostor 
ohladi, čez dan ostaja hladen, ko pride vročina se okna zaprejo.
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NETO UPORABNE POVRŠINE

KLET
K1.1 dvigalo 3
K1.2 istila 10
K1.3 shramba 6,1
K2 predprostor 32,6
K3 sanitarije, M,Ž, inv. 20
K4 garderobe, tuši moški 99,7
K5 garderobe, tuši ženske 90,1
K6 hodnik isti 51,2
K7 skladiš e oprimki NPC 58,2
K7.1 skladiš e oprimki reprezentanca 28,7
K8 sanitarije 32,2
SKUPAJ KLET 431,8

PRITLI JE
P1 vetrolov 16
P2 avla 128
P2.1 bar/recepcija 34
P2.2 skladiš e stolov 24
P3 otroška plezalnica 44
P4 stopniš e 27
P5 težavnost rekreacija 613
P5.1 težavnost reprezentanca 305
P6 balvanska stena rekreacija 631
P6.1 balvanska stena reprezantanca 276
P6.2 šutalnica reprezentanca 136
P7 fitnes, woody 47
P8 sanitarije, ž+m 9
P9 zunanja balvanska stena rekreacija, tekma 243
SKUPAJ PRITLI JE 2290

NADSTROPJE 1
N1 težavnost, šola 143
N1.1 skladiš e šola 31
N2 garderobe, sanitarije zaposleni 32

NADSTROPJE 2
N3 stopniš e, hodnik 34
N4 balvanska šola balkon 108
N5 klubska soba 24
N6 pisarna NPC 22

NADSTROPJE 3
N7 strojnica prezra evanja klimat 56
SKUPAJ NADSTROPJA 450

SKUPAJ VSE ETAŽE 3171,8
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INVESTICIJSKA OCENA ZA OBJEKT/ kvadrature, ocena investicije

kvadratura cena /m2 investicija

stavba 3172 m2 1200 eur/m2       3.806.400 eur
ploščad 1100 m2 150 eur/m2           165.000 eur

skupaj stavba in ploščad                         4.271.400 eur

izven projektne naloge:
zunanji pilon 
objekt 15 x 10(3) m       150 (45) m2 1200 eur/m2          180.000 eur
stena 14 x 16 m 224 m2 180 eur/m2              40.320 eur
zunanji balvani
objekt 243 m2 800 eur/m2 194.400 eur
stena 38 m‘ (v=5) 190 m2 180 eur/m2 34.200 eur

skupaj zunanje stene 448.920 eur 

stena zahteva dolžina kvadratura cena/m2 investicija

reprezentanca                                                                 816 m2 187.680 eur
težavnost 20 m‘ 18 m‘ (l=23) 414 m2 180 eur/m2 74.520 eur
hitrost 6 m‘ 6 m‘ (v=17) 102 m2 180 eur/m2 18.360 eur
balvani 55 m‘ 60 m‘ (v=5) 300 m2 180 eur/m2 54.000 eur

rekreacija 2.024 m2 370.800 eur
težavnost   81 m‘ 78 m‘ (v=17) 1.326 m2 180 eur/m2 238.680 eur
šola / 25 m‘ (v=14) 350 m2 180 eur/m2 63.000 eur
balvani 110 m‘ 87 m‘ (v=4) 348 m2 180 eur/m2 69.120 eur

skupaj vse stene 2.840 m2 558.480 eur

PLEZALNE STENE/ dolžine, kvadratura, ocena investicije
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M 1:250

NIVO +6.40



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

PREREZ AA
M 1:250



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

PREREZ BB
M 1:250



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

PREREZ CC
M 1:250



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

PREREZ DD
M 1:250



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

PREREZ EE
M 1:250



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

PREREZ FF
M 1:250



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

VHODNA FASADA
M 1:250



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

ZADNJA FASADA
M 1:250



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

LEVA FASADA
M 1:250



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

DESNA FASADA
M 1:250



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

pogled proti vhodu



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

nočni pogled proti vhodu



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

pogled na celotno kompozicijo z leve



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

pogled na zadnjo fasado zvečer



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

pogled s strani levo zadaj z gorami v ozadju



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

odstranjena zunanja stena - pogled v notranjost



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

pogled proti vhodu



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

visoka plezalna dvorana z vhodnim in balvanskim delom v ozadju



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

medsebojna povezanost vsebin



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

povezanost visoke stene in območja bolderjev / pogled proti balkonu 



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

bolder stene / goba za rekreacijo



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

pogled z balkonapogled iz plezalne šole



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

foto makete



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčni primeri



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčni primer: plezalni center Bruneck, Italija, 2010

- arhitekturni presežek: ideja rastoče hiše

- poteza notranje plezalne stene se od nizke dvigne do 
visoke ter zaključi z zunanjo plezalno steno
-silhueta objekta sledi silhueti pobočja v ozadju



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčni primer: plezalni center Innsbruck, Avstrija, 2017

- plezalna dvorana in balvanska lamela ustvarjata ploščad, plezalni pilon je simbol, ki ustvarja atraktivno podobo
- težavnostna in hitrostna stena reprezentance združeni z rekreacijo
- šola plezanja je posebej, na višjem nivoju, z nižjo steno
- recepcija združena s šankom 
- otroška plezalnica z varstvom je takoj ob vhodu
- telovadnica z woodyji je združena s fi tnesom
- odpiranje oken v vertikalnih pasovih omogoča učinkovito naravno prezračevanje 
- garderobe v kleti ne zavzemajo prostora v pritličju
- podosvetljen strop nad zunanjo balvansko steno: atraktiven izgled ponoči
- skladišče oprimkov centra in reprezentance je ločeno



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

umestitev zunanje plezalne stene: če je nalepljena na fasado objekta, rešitve niso dobre samostojni pilon je boljša rešitev



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

oblikovanje plezalnega centra se povezuje z gorami

zasnova centra je oblikovno celovita tudi brez zunanjega pilona

primerjava s plezalnim centrom Innsbruck

zasnova centra je oblikovno nezanimiva brez zunanjega pilona



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčni primeri zgrajenih arhitektur avtorjev: Mojca Gregorski, udia, Miha Kajzelj, udia



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčni primer avtorjev: športna dvorana Kidričevo, strelišče z avtomatskimi tarčami, 2011, 3300 m2, 4 mio EUR
arhitektura: Mojca Gregorski, udia, Ajda Vogelnik Saje, udia



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčni primer avtorjev: Športni center Trebelno in dozidava šole, 2018, 1200 m2, 2 mio EUR (skupaj z dozidavo šole)
arhitektura: Mojca Gregorski, udia, Martina Ferfila, udia



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčni primer avtorjev: ŠKrajinska ureditev Zake na Bledu z novim sodniškim stolpom, 2010,
sodniški stolp 115m2, krajinska ureditev  20.234,m2 investicija 2.0 MIO 

arhitektura: Miha Kajzelj, udia, Sandra Banfi udia, Iztok Kavčič udika, Iztok Lemajič



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčni primer avtorjev: Bivaki in koče v slovenskih gorah, 2002-2009
arhitektura: Miha Kajzelj, udia

Bivak pod Grintovcem, 2009 Bivak na Kobariškem stolu, 2002

Bivak na Kotovem sedlu, 2005 Prenova doma na Menini, 2017



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčni primer avtorjev: Vrtec Kamnitnik, 2019, 4300m2, (5400m2 bruto), 7 mio EUR (skupaj z zunanjo ureditvijo)
arhitektura: Mojca Gregorski, udia, Miha Kajzelj, udia, Matic Lašič, mia



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčni primer avtorjev: Glasbena šola Šoštanj, 2019, 1400 m2, 3.0 MIO EUR (skupaj z zunanjo ureditivjo)
arhitektura: Mojca Gregorski, udia, Miha Kajzelj, udia, Matic Lašič, mia



NACIONALNI PLEZALNI CENTER

referenčn primeri avtorjev: Skandinavska hiša, Visoko, 2014
Mojca Gregorski, udia, Miha Kajzelj, udia



 
Datum: 16. 6. 2020 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Vloga OPD Koper 
 

Komisija za planinske poti je na svoji 12. redni seji obravnavala vlogo OPD Koper za opustitev 

planinske poti. Gre za dva odseka ki potekata preko vrha Ronek. Vzporedno poteka pod vrhom trasa 

E6. Dejansko gre za uskladitev stanja v naravi in zapisa v katastru.  IO KPP je sprejel: 

Sklep 6/4-6-2020: IO KPP se strinja z opustitvijo odsekov ID154 in ID9842. OPD Koper mora odseka 

povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake, kot je zahteva Zakona o planinskih poteh. 

Strokovna služba PZS uredi opustitev odseka v katastru planinskih poti po pridobitvi soglasja k 

opustitvi s strani UO PZS. 

 

Po pravilniku KPP poda UO PZS soglasje k opustitvi planinske poti. Zato UO PZS predlagamo, da na 

svoji seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za opustitev odseka planinske poti. 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti odsekovRonek S–Ronek–

Ronek V ID154 in ID9842. Odseka se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije 

zavede kot opuščena. Pri odstranitvi oznak mora OPD Koper upoštevati določbe Zakona o 

planinskih poteh in navodila KPP. 

 

 

Pripravila: 
Strokovna sodelavka      Komisija za planinske poti 

Katarina Kotnik       načelnik,   

           Bogdan Seliger 
 



 

 

   

 

 

 Grafični prikaz odsekov Ronek S-Ronek-Ronek V (ID154 in ID9842), ki se opuščata (odsek je označen 

rdeče). V katastru je zabeležen v skrbništvo OPD Koper: 

 



 
Datum: 16. 6. 2020 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
Zadeva: Vloga PD Šoštanj 

 

Komisija za planinske poti je na svoji 12. redni seji obravnavala vlogo PD Šoštanj za opustitev odseka 

planinske poti Skorno-Rotovnikova jama (ID6773). Odsek vodi stran od planinske poti po asfaltirani 

cesti do jame in ni več zanimiv za planinstvo, saj jama ni več odprta za ogled.  IO KPP je sprejel: 

Sklep 7/4-6-2020: IO KPP se strinja z opustitvijo odseka ID6773. PD Šoštanj mora odseka povrniti v 

prvotno stanje in odstraniti vse oznake, kot je zahteva Zakona o planinskih poteh. Strokovna služba 

PZS uredi opustitev odseka v katastru planinskih poti po pridobitvi soglasja za opustitev s strani UO 

PZS. 

 

Po pravilniku KPP poda UO PZS soglasje k opustitvi planinske poti. Zato UO PZS predlagamo, da na 

svoji seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za opustitev odseka planinske poti. 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Skorno-Rotovnikova jama 

(ID6773). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot 

opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Šoštanj upoštevati določbe Zakona o planinskih 

poteh in navodila KPP. 
 

 
Pripravila: 
Strokovna sodelavka      Komisija za planinske poti 
Katarina Kotnik       načelnik,   
           Bogdan Seliger 
 



 
 

   
 

 
Grafični prikaz odseka planinske poti Skorno-Rotovnikova jama (ID6773), ki se opušča (odsek je 

označen svetlo modro). V katastru je zabeležen v skrbništvo PD Šoštanj: 

 

 

 

 

 


