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Program dela Komisije za alpinizem PZS 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 (Oto Žan) in člani komisije (Jasna Pečjak, Blaž Navršnik, Matic Košir, Nejc Pozvek, 

Peter Bajec, 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 

volilni 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 

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje Jesenski čas 50 

Strokovni seminar za izpitno komisijo September 10 

Seminar za nove alpinistične inštruktorje Zima 2021 15 

 

Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani 

 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor načelnikov 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 

slovenskih stenah 

Avgust 16 Plezanje v kopni skali  (mladi 

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 

Maj 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 2019 in 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 

 Pomlad 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 

 

 
Aktivnosti SMAR – slovenske članske alpinistične reprezentance in projekta Mladi alpinisti 
 

Naziv projekta Namen in vodja Stanje 

Dolomiti (Brenta, Val Lunga) Bor Levičnik 11. - 21. februar 

Écrins, Francija Matevž Štular 18. - 31. marec 

Cordillera Blanca, Peru Matija Volontar 15. junij - 15. julij 

Rätikon, Švica ali Wilder Kaiser, Avstrija Krištof Frelih 24. september - 3. oktober 

Boljske Grede, Črna gora in Bosna 
(izmenjava) 

Žiga Rozman, pomočnik Matija 
Volontar 

24. oktober - 7. November 

Buzet, Hrvaška Bor Levičnik 26. - 28. november 

 
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. V letu 2021 se bo nadaljevalo s projektom evidentiranja plezalnih 

smeri v domačih stenah. Cilj projekta je na enem mestu zbrati podatke o vseh alpinističnih smereh v naših 

gorah. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga KA ocenjuje kot nujnega, saj gre navsezadnje za dediščino 

slovenskega alpinizma. Sprotno in uspešno izvajanje programa KA za 2021 ter vseh ostalih aktualnih zadev, ki 

se dotikajo alpinistične tematike ostaja stalnica tudi za letošnje leto. Velik poudarek pa bo na aktivnostih, ki 

so zastale v letu 2020 zaradi epidemije in jih bomo morali intenzivno reševati v tekočem letu. 

 

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec 

Oto Žan, načelnik IO KA PZS 

  



 
 
 

Program dela Mladinske komisije PZS 2021 
 

 
 

Slika 1: Utrinek z nagradnega tabora 2020 – pogled v prihodnost; avtor: arhiv MK PZS 

Vodstvo MK PZS 

• Načelnica: Ana Suhadolnik 

• Namestniki načelnice: Ana Skledar 

• Voljeni člani IO MK PZS: Tim Peternel, Matjaž Dremelj, Ana Skledar, Brin Tomc, Klara Kavčič, Medeja 
Šerkezi, Sara Gregl, Tanja Žgajnar, Tim Ravnik, Žiga Čede 

 
Odbori MK PZS 

• Odbor za orientacijo  

• Odbor za delo mladih  

• Odbor za delo z mladimi  

• Programski svet PUS Bavšica  
 
Mladinska komisija je eden od najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije. Skrbi za najmlajšo populacijo 
ljubiteljev planin. Svoje aktivnosti ima razporejene na različnih področjih:  orientacija, izobraževanja za mlade 
in za delo z mladimi, družabnost itd. Naša naloga je promovirati gibanje v naravi, zdrav način življenja, 
odgovoren odnos do narave in človeške vrednote med mladimi. Delujemo na različnih projektih znotraj in 
zunaj meja Slovenije. Smo stalni član YC UIAA, sodelujemo pa tudi z ostalimi prostovoljnimi organizacijami v 
Sloveniji (npr. Mladinski svet Slovenije). Mladinska komisija ima v skrbništvu tudi Planinsko učno središče 
Bavšica in (vzorčni) taborni prostor Mlačca, s katerima skrbno upravlja. 



 
 
 

 
Članstvo 
Število mladinskih odsekov z obnovljeno registracijo: 71. 
 
Mladinska komisija bo v letu 2021 delovala na vseh dosedanjih področjih. Nazadnje bi radi napravili osnutek 
za prenovo Planinske šole, pri kateri bo poudarek predvsem na kvalitetnem zapisu učnih ciljev.  
 
Načrtovana usposabljanja: 

Naziv usposabljanja Predviden termin in lokacija Št. udel. 

Seminar družabnosti v gorah/Seminar za aktivne 
člane mladinskih odsekov 

18. - 20. 9. 2021, PUS Bavšica 15-20 

Neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja 26. 7. - 2. 8. 2021, PUS Bavšica 25 

Usposabljanje za mentorja planinskih skupin 9. – 11. 4. 2021, PUS Bavšica 25 

Usposabljanje za mentorja planinskih skupin 9. - 11. 10. 2021, PUS Bavšica 25 

Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 2. - 3. 10. 2021, PUS Bavšica 25 

Tečaj orientacije 11. 9. - 13. 9. 2021, Dom na 
Menini planini 

15 

 
Načrtovane aktivnosti: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udel. Namen 

Državno tekmovanje 
Mladina in gore 

25.1.2021, naknadno 150 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

april 2021, PUS Bavšica 15 vzdrževanje okolice in 
objekta PUS Bavšica 

Slovensko planinsko  
orientacijsko 
tekmovanje SPOT 

maj 2021, naknadno 300 državno orientacijsko 
tekmovanje 

Dan planinskih doživetij junij 2021, naknadno 30 celodnevno dogajanje za 
najmlajše planince 

Nagradni tabor za  
zmagovalce SPOT in 
MIG 

Julij 2021, PUS Bavšica, 
naknadno 

25 nagrada zmagovalnim 
ekipam MIG, POT in 
likovnega natečaja 

Nagradni tabor za 
srednješolske 
zmagovalce MIG 

Avgust, 2021, naknadno 10 Nagrada zmagovalnim parom 
MIG, povezava s komisijo KTK 

Študentski planinski 
tabor 

september 2021, naknadno 30 približati planinstvo širši 
študentski populaciji 

Regijska tekmovanja 
Mladina in gore 

7.11. 2021, naknadno 250 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Zbor MO 14.11. 2021, Ig  40 zbor predstavnikov MO  

Motivacijski vikend MK december 2021, naknadno 15 povezovanje članov MK in 
nagrada za njihovo delo skozi 
vse leto 

Planinska orientacijska 
tekmovanja POT 

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

Planinski izleti za 
študente 

skozi vse leto, po vsej 
Sloveniji 

100 približati planinstvo širši 
študentski populaciji 

 
Načrtovane aktivnosti v tujini: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 



 
 
 

Udeležba na seji YC 
UIAA 

naknadno 2 Povezava z drugimi 
organizacijami 

Udeležba najboljših 
tekmovalcev SPOT-a 
na BMUMOC-u 

oktober 2021 25 Povezovanje z 
državami nekdanje 
Jugoslavije preko 
orientacije 

 
Pomembnejši projekti: 

Naziv projekta Namen Stanje 

Učni cilji Planinske šole Spisati učne cilje in smernice za 
mentorje, koliko in katera 
osvojena znanja naj bi imel 
otrok pri določeni starosti 

Izvedena okrogla miza na temo 
Planinska šola 

Prenova učbenika Planinska 
šola 

Posodobljena vsebina učbenika, 
saj se je to počelo nazadnje cca. 
15 let nazaj 

Izveden sestanek s predstavniki 
strokovne službe PZS in 
različnimi odbori oz. 
komisijami. Vodja sestanka 
Bojan Rotovnik 

Prilagojen učbenik Planinska 
šola za začetnike, mentorje in 
osnovnošolce 

Približati vsebino Planinske šole 
na pregleden in manj obsežen 
način 

Jože Drab piše osnutek knjige, 
ki temelji na njegovem delo 
Gorniški priročnik 

Sodelovanje z revijo in 
portalom Študent 

Izobraževanje mladih iz celotne 
Slovenije o Mladinski komisiji, 
njenem delu in vabila za 
udeležbo na akcije (promocija 
MK-ja) 

Dva objavljena članka v dveh 
različnih številkah revije 
Študent 

Prenova planinskih dnevnikov  Posodobiti dnevnike in jih 
približati željam mentorjev 

Vsi trije izvodi posodobljeni. 
Manjkajo še zadnje finese 

Ureditev spletne strani MK - 
gradiva 

Zbrati nek nabor gradiva na eno 
mesto in to pregledno 
razporejeno. Namenjeno 
mladim tekmovalcem, laikom, 
mentorjem ipd.   

Zbiranje gradiva in idej 

 
 
 
Za konec 
V letu 2021 bomo nadaljevali z že utečenimi akcijami, ki so namenjene predvsem delu z otroki in mladimi 
(aktivnosti mentorjev PS, seminar družabnosti, MV …). Prizadevali si bomo za še večjo razpoznavnost (preko 
družabnih omrežij), kar nam bo omogočalo nemoteno izvajanje usposabljanj z različnih področij. Glede na 
COVID-19 razmere, bi si želeli okrepiti spletno gradivo namenjeno mentorjem in mladim planincem, da se 
bodo doma lahko izobraževali, če si bodo tega želeli. 
 

Ljubljana, 27. 11. 2020        Ana Suhadolnik, 

     načelnica Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije 

  



 
 
 

Program dela Komisije za varstvo gorske narave PZS 2021 
 

 

 
Zmagovalni izdelek na natečaju Mladi in gore, OŠ Gradec, foto: Dušan Prašnikar 

 

Namen 

Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN) usklajuje in pospešuje 

dejavnosti planinske organizacije na področju varovanja gorske narave. 

KVGN pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom Planinske zveze 

Slovenije (PZS).  

 

Poslanstvo 

Skrb za varovanje in ohranjanje gorske narave na področju in območju delovanja PZS in njenega članstva. 

 

Podlage organiziranosti in delovanja 

Statut PZS, Častni kodeks slovenskih planincev, Pravilnik o organiziranosti in delovanju Komisije za varstvo 

gorske narave Planinske zveze Slovenije 

 

Osnovna načela varstva (gorske) narave 

- Celovitost naravnih procesov in posledic obremenitev narave (in okolja) 

- Sonaravnost (naravno okolje je omejeno - meje rasti) in trajnost (trajnostni razvoj) 

- Previdnost in preventiva (javnost in preglednost delovanja ter nadzor)  

- Odgovornost in plačilo povzročitelja obremenitve = povzročitelj plača 

 

Opomba 

Na sestavo programa, še bolj na izvedbo so oziroma bodo vplivale razmere glede stanja in ukrepov za 

zajezitev bolezni covid-19. Vse aktivnosti z več udeleženci (zbor, izobraževanja, srečanja, …) bodo izvedene v 



 
 
 

živo (določena sta kraj in čas), če bodo razmere to omogočale, drugače jih bomo poskušali izvesti po spletu 

ali kako drugače. 

 

Sestava 

KVGN sestavljajo odseki za varstvo gorske narave planinskih društev (odseki), ki se združujejo v odbore 

varstva gorske narave pri MDO PD (odbori).  

Število odsekov na dan 31.12.2020 je bilo 110. Vseh društev v PZS je bilo 291 (2020). 

Odbori delujejo v vseh dvanajstih MDO PD. Vodijo jih vodje odborov. 

 

Strokovni kadri 

V odsekih delujejo varuhi gorske narave (varuhi) in gorski stražarji (stražarji). 

Varuhi gorske narave - približno 300 aktivnih, z veljavno licenco 110 (2020). 

Gorski stražarji - približno 700 aktivnih - svoj status obnavljajo z aktivnostjo, ki jim je priznana - potrjena v 

članski izkaznici. 

Poleg varuhov in stražarjev sestavljajo odseke tudi drugi člani planinskih društev, ki jih naravovarstvena 

problematika posebej zanima. Med njimi je veliko mentorjev planinskih skupin in naravovarstvenikov. 

 

Organi 

Najvišji organ je Zbor odsekov - sestaja se enkrat letno - načeloma meseca marca. 

Izvršni organ je Izvršni odbor (IO KVGN). 

Predstavljen je operativni program IO KVGN, odbori in odseki pripravljajo in izvajajo svoj program. 

 

Sestava in osnovno delovanje IO KVGN 

organ vodja  člani 

IO KVGN Marijan Denša,  
PD Nazarje 
 

Janez Bizjak, PD Dovje-Mojstrana 
Nataša Burgar Gabrovec, PD Iskra Kranj 
Sabina Francek Ivović, OPD Koper, namestnica vodje 
Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče-Slivnica 
Olga Kržan, PD Brežice 
Miran Ritonja, PD Ptuj 
Jure Tičar, PD Ljubno 
Franka Zega, PD Nova Gorica 

 

IO KVGN ima delovno skupino za usposabljanje in izobraževanje in delovno skupino za povezovanje. 

Zaradi časovne in finančne racionalizacije bomo veliko dela opravili korespondenčno. 

Načrtujemo pet (5) sej, od tega eno razširjeno z vodji odborov. Seje bodo lahko tudi po spletu. 

 

  



 
 
 

Celoletne aktivnosti 

a) Monitoring naravovarstvene problematike gorskega sveta in priprava strokovnih mnenj, priporočil, 
predlogov pristojnim organom PZS: 

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

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 ter priprava strokovnih predlogov in rešitev za izboljšanje stanja. 

Aktivno spremljanje problematike ter ozaveščanje javnosti o vožnjah z motornimi vozili in gorskimi 
kolesi v naravnem okolju. 

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

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

b) Izobraževanje in ozaveščanje ter obveščanje: 

Obveščanje javnosti in članstva o delu KVGN in naravovarstveni problematiki preko spletne strani in 
FB profila ter instagrama. 

Izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za člane PD in širšo javnost: predavanja na tečajih VPZS, 
sodelovanje z odbori pri izvedbi tečajev za GS, koordinacija naravovarstvenih predavanj po odborih, 
skrb za razstavo Narava gorskega sveta včeraj, danes jutri?, razdelitev zgibank, brošur in  priročnikov 
po planinskih kočah. 

Delo z mladimi na področju varstvo gorske narave (naravovarstveno-planinska pedagogika): razpis in 
izvedba natečaja Gore in voda, s poudarkom na biodiverziteti, naravovarstveni tabor. 

Promocija Festivala alpske konvencije Brati gore ob Mednarodnem letu gora. 

c) Organiziranost in delovanje ter sodelovanje: 

Aktivno sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO (svetovanje, podpora, seje 
odborov, razširjena seja IO). 

Sodelovanje in povezovanje KVGN z drugimi NV organizacijami in institucijami, zlasti v NV akcijah in 
izobraževalnih aktivnostih. 

Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA, Mountain Protection 
Comission UIAA. 

 

  



 
 
 

Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov: 

Naziv Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za VGN 
1. del:     8. in 9. maj - Lisca 
2. del:     22. in 23. maj - Nanos 
3. del:     5. in 6. junij - Vrata 

20 

Licenčni tečaj za VGN Mojstrana, 13. marec 30 

Naravovarstvena predavanja – 
koordinacija (6-9 predavanj) 

Določijo odbori 360 

Zaključek tečaja VGN 
predstavitev seminarskih nalog 

Določijo tečajniki 30 

 
 
Druge aktivnosti KVGN v letu 2021 

Aktivnost Namen Datum 
Lokacija  

(in opomba) 

Zbor odsekov 
Poročilo, program, smernice, 
nadomestne volitve 

13.3. Mojstrana 

Vesela planinska šola 
(v okviru DSP) 
Zaključek natečaja 2020 

Ozaveščanje 12.6. Vezano na DSP 

Letno srečanje varuhov in 
stražarjev 

Letno srečanje sept Planina Razor 

Posvet vodstva  Problematika neaktivnih odsekov 9.10. Vrhnika 

Skupni NV izleti v 
organizaciji odborov 

Izobraževanje, ozaveščanje, 
druženje, koordinacija, sodelovanje 

vse leto 
Po programu 
šest (6) izletov 

 
Pomembnejši projekti v letu 2021: 

Projekt Namen 
Stanje 

Termin in lokacija 

Prenova učbenika  
Narava v gorskem svetu 

Prenova zastarelih delov Izbran je nov urednik 

Prenova spletne strani KVGN 
Spletna stran je nepregledna in 
zato neprivlačna za uporabnike 

V pripravi 

Priprava novih pripomočkov za 
planinsko pedagogiko s 
področja varstva gorske narave 

Ozaveščanje mladih V osnutku 

 

Nazarje, 10. 1. 2021 

pripravil Marijan Denša, načelnik KVGN 

  



 
 
 

Program dela Komisije za športno plezanje PZS 2021 
 

1. Vsebina posameznega letnega programa neposrednega porabnika sredstev proračuna  
 

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 
 

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 društev in članstva (tekmovalci, inštruktorji, športni 

plezalci, trenerji, sodniki, postavljalci smeri, opremljevalci plezališč idr.),  usposabljanje 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 društev 
Pričakovano število: 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 
- objava koledarja DP 
- 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 IFSC Europe 
- sodelovanje s Fakulteto za šport  
- priprava razpisov za vse dejavnosti 
- kategorizacija 
- sklenitev pogodb s tekmovalci članske reprezentance 
- izdelava informacijske podpore prijavnega sistema udeležbe na akcijah  
  usposabljanja v sklopu IS Naveza 
- dopolnitev IS za obdelavo tekem DP z modulom za disciplino kombinacija in 
prilagoditev prvenstva srednjih šol 
- Zbor KŠP 
- sodelovanje in organiziranje skupnih aktivnosti z Nacionalnim panožnim centrom  

          za športno plezanje (Plezalni center Ljubljana) in Plezalni centrom Celje 
       - zaposlovanje vrhunskih tekmovalcev v javni upravi 

 

 
 
20.1.2021 
20.1.2021 
20.3.2021 
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) 
 

april – 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 

 
 

Februar 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 
- Sodelovanje z lokalno skupnostjo Osp – Črni kal – Zadruga Bržanija ter občino 

Koper ( parkirišče v Ospu ) 
- priprava navodil za opremljanje in vzdrževanje plezališč 

 

 

Celo leto 

Strokovno usposabljanje 

- izpit za vaditelje športnega plezanja generacija 2020 
- pripravljalni seminar in izpit za pridobitev naziva športni plezalec 
- seminar in izpit za vaditelje šp. plezanja 
- seminar in izpiti za sodnike šp. plezanja 
- licenčni seminar za sodnike   šp- plezanja 
- seminar in izpite za Trenerje šp.plezanja 

 

zima/pomlad 2021 
zima/pomlad 2021            
pomlad 2021                
april 2021 april 2021                        
oktober-december 2021 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2020 Januar  ali februar 2021 
Svetovni pokal  Ljubljana: organizacija tekmovanja v težavnosti 4.-5.9.2021 
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 
 
-  sodelovanje v projektu  nacionalni plezalni center 
- vodenje postavitve mobilne balvanske 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 

pripravljalni seminar in izpit za 

pridobitev naziva športni plezalec 

Zima/pomlad (odvisno od 

epidem. razmer), Ljubljana 

80 

- seminar in izpit za vaditelje šp. 

plezanja 

Zima/pomlad (odvisno od 

epidem. razmer), Ljubljana 

20 



 
 
 

seminar in izpiti za trenerje šp.plezanja Oktober-december,  Ljubljana 20 

Licenčni seminar za sodnike šp. plezanja april, Ljubljana 30 

Seminar in izpiti za sodnike šp. plezanja 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 

April - november 
Po Sloveniji 

250 tekmovalcev, 
Tekmovanja v 3 
skupinah kategorij 
(skupaj 12 
kategorij po 
starosti in spolu) 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 
 

Pokroviteljstvo 
nad izvedbo 
dveh regijskih 
tekmovanj ( 
Vzhodna in 
Zahodna liga) 

Januar – maj po 
Sloveniji 

700 tekmovalcev 
Vodja Vzhodne 
lige: Martin Bedrač 
Vodja Zahodne 
lige: Jernej Jazbec 

Regijski sistem tekmovanj, namenjen starosti 
tekmovalcev od 7 do 15 let 

Prvenstvo 
srednjih šol 

Januar ali februar 
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 

Balvani 
16.-17.4.2021 
Meiringen (SUI) 
 
1.-2.5.2021 
Wujiang (CHN) 
 
8.-9.5.2021 
Seul (KOR) 
 
22.-23.5.2021 
Munchen (GER) 
 
12.-13.6.2021 
Salt Lake City 
(ZDA) 
 
24.-25.6.2021 
Innsbruck (AUT) 
 
 
Težavnost 
26.-27.6.2021 
Innsbruck (AUT) 
 
2.-3.7.2021 
Villars (SUI) 
 
12.-13.7.2021 
Chamonix (FRA) 
 
17.-18.7.2021 
Briancon (FRA) 
 
4.-5.9.2021 

Članska 
reprezentanca 
 
Vodja: selektor 
članske 
reprezentance 
Gorazd Hren 

Udeležba na tekmah svetovnega pokala 
 



 
 
 

Ljubljana (SLO) 
 
16.-17.10.2021 
Xiamen (CHN) 
 

Olimpijske igre, 
kombinacija 

3.-6.8.2021 
Tokyo (JPN) 

Kvalificirani 
tekmovalci 
Vodja: selektor 
članske 
reprezentance 
Gorazd Hren 

Udeležba na olimpijskih igrah 

Svetovno 
prvenstvo 
težavnost, 
balvani, hitrost n 
kombinacija 

15.-22.9.2021 
Moskva (RUS) 

Članska 
reprezentanca 
Vodja: selektor 
članske 
reprezentance 
Gorazd Hren 

Udeležba na evropskem prvenstvu 

    
Svetovno 
mladinsko 
prvenstvo 

21.-31.8.2021 
Voronež (RUS) 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: selektor 
mladinske 
reprezentance 
Anže Štremfelj 

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo -  
Težavnost, 
balvani, hitrost 

1.-5.5.2021 
Perm (RUS) 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: selektor 
mladinske 
reprezentance 
Anže Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
 

Evropski 
mladinski pokal 
težavnost, 
balvani 

Balvani 
17.-18.4.2021 
Soure (POR) 
 
15.-16.5.2021 
Graz (AUT) 
 
 
Težavnost 
12.-13.6.2021 
Imst (AUT) 
 
19.-20.6.2021 
Ostermundigen 
(SUI) 
 
3.-4.7.2021 
Puurs (BEL) 
 
24.-25.7.2021 
Veliko Tarnovo 
(BUL) 
 
29.-31.7.2021 
Žilina (SLK) 
 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: selektor 
mladinske 
reprezentance 
Anže Štremfelj 

Udeležba na evropskem pokalu 
 

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih 
plezalcev za leto 
2020 

Februar 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  
Ljubljana – težavnost 

Domača tekma svetovnega 
pokala  

4.-5.9.2021 

Zaključek državnega 
prvenstva Kranj 

Zaključek v vseh disciplinah za 
vse kategorije 

28.november 2021 
 

 

 

Strokovni sodelavec       Načelnik KŠP 

Tomo Česen        Aleš Pirc 

 

 
 

  



 
 
 

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 2020 
 
KTK je imela v letu 2020 39 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, 

- 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  4. do 6. 6. Kočevje 
24. do 27. 6. Valvazorjev dom 

25 

Seminar TKV II 24. do 27. 9. 15 

Obnovitveni seminar 
TKV I in TKV II 

13. – 14.3. , 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 11. 12. 2021 12 

Tečaj za markaciste  Naknadno 15 

 
Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor turnih kolesarjev 17.3.2021 
 

30 srečanje načelnikov TKO in TKV 

Zbor skrbnikov STKP 9. 2. 2021 15  

STKP V ENEM DNEVU 
(namesto pomladanske 
ture) 

11.9.2021 
 

200 Skupna tura turnih kolesarjev iz 
vse Slovenije. Skupaj bomo po 
etapah obvozili celotno STKP v 
enem dnevu. 

Dan urejanja planinskih 
poti v sodelovanju z 
gibanjem IMBA v akciji 
Take care of your trails 

April 2020  
Odpovedano! 

50 skupne delovne akcije 
markacistov in TK na planinskih 
poteh preko celega meseca 

 
Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo 
 
Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

domača stran KTK promocija turnega kolesarstva izvedeno 

zgibanka STKP: v slov, angl. in 
nemščini  KTK 

promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

Posodobitev spletne strani STKP Promocija poti trajna dejavnost, čakamo PlanGIS, 
delno izvedeno 

Ureditev soglasij za STKP   

Zaključek ureditve in otvoritve 
Julijske zanke 

  

 
Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 



 
 
 

Uvedba ŠTK Promocija pravilnega turnega 
kolesarstva za vse turne kolesarje 

Projekt 2018-21 

 
Zaključek  
V letu 2021 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge: 

• priprava učbenika za turnokolesarsko šolo 

• poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport 
 
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 
  
 

 

 

 

  



 
 
 

Program dela Vodniške komisije PZS 2021 
 
V letu 2021 bomo poskušali realizirati akcije usposabljanj kot je navedeno spodaj.  
Sodelovali bomo z ostalimi komisijami PZS, s strokovno službo, vodstvom PZS, Slovensko vojsko, Policijo. V 
kolikor se bo pokazala potreba po sodelovanju z drugimi organizacijami, predvsem s planinskimi zvezami, 
bomo tudi tu sodelovali. 
Po najboljših močeh bomo reševali tekočo problematiko, ki se pojavlja v društvih in med vodniki. 
V letu 2021 bomo izvedli sestanek z vodji akcij pred akcijami in po akcijah usposabljanj. Izvedeno bo tudi 
usklajevanje inštruktorjev in predavateljev.  
 

PLAN USPOSABLJANJ V LETU 2021 ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 (SD 1) IN STROKOVNI 
DELAVEC 2 (SD 2)  

  
   ŠPORTNO TRENIRANJE - PLANINSTVO-ALPINIZEM 

 Št. Termin Vrsta usposabljanja Lokacija  Rok prijav Stroški 

1 23.-24.1.2021 

sprejemni izpit za deljeni tečaj SD 1, 
modul vodenje lahkih kopnih tur – 
zaposleni 

Glinščica, Planina 
nad Vrhniko 23.11.2020 48,00 

2 20.-21. 2. 2021 
deljeni tečaj SD 1, modul vodenje 
lahkih kopnih tur, 1. del 

Planinski dom na 
Boču   311,00 

3 27. -28. 2. 2021 
deljeni tečaj SD 1, modul vodenje 
lahkih kopnih tur, 2. del Dom na Šmohorju     

4 20.-21.3. 2021 
deljeni tečaj SD 1, modul vodenje 
lahkih kopnih tur, 3. del 

Tončkov dom na 
Lisci     

5 10.-11. 4.2021 
deljeni tečaj SD 1, modul vodenje 
lahkih kopnih tur, 4. del 

Mozirska koča na 
Golteh     

6 17.-18. 4. 2021 
deljeni tečaj SD 1, modul vodenje 
lahkih kopnih tur, 5. del 

Vršič -  Erjavčeva 
koča     

7 29. 5. 2021 
deljeni tečaj SD 1, modul vodenje 
lahkih kopnih tur, izpit 

Planinski dom na 
Boču     

8 3.-4.4 2021 
sprejemni izpit za tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur - zaposleni 

Dom dr. F. G. na 
Čemšeniški planini 30.3.2021 48,00 

9 28.6.-8.7. 2021 
tečaj SD 1, modul vodenje lahkih 
kopnih tur - zaposleni PUS Bavšica   311,00 

10 31. 7. 2021 
tečaj SD 1, modul vodenje lahkih 
kopnih tur, izpit - zaposleni 

Planinski dom na 
Boču     

11 10.-11.4. 2021 

sprejemni izpit za tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur - 
nezaposleni 

Dom dr. F. G. na 
Čemšeniški planini 30.3.2021 80,00 

12 8.-18. 7. 2021 
tečaj SD 1, modul vodenje lahkih 
kopnih tur - nezaposleni PUS Bavšica   517,00 

13 7. 8. 2021 
tečaj SD 1, modul vodenje lahkih 
kopnih tur, izpit - nezaposleni 

Planinski dom na 
Boču     

14 13.-16. 5. 2021 
tečaj SD 2, modul vodenje zahtevnih 
kopnih tur - nezaposleni 

Vršič - Erjavčeva 
koča 13.3.2021 310,00 

15 13.-14. 6. 2021 
tečaj SD 2, modul vodenje zahtevnih 
kopnih tur, izpit - nezaposleni Raduha iz Grohota     

16 20.-23. 5. 2021 
tečaj SD 2, modul vodenje zahtevnih 
kopnih tur - zaposleni 

Vršič - Erjavčeva 
koča 20.3.2021 186,00 

17 12.-13. 6. 2021 tečaj SD 2, modul vodenje zahtevnih Raduha iz Grohota     



 
 
 

kopnih tur, izpit - zaposleni 

18 17.-19. 9. 2021 
tečaj SD 2, modul vodenje zelo 
zahtevnih kopnih tur - zaposleni 

Koča na Klemenči 
jami 17.7.2021 192,00 

19 16.-17.10. 2021 
tečaj SD 2, modul vodenje zelo 
zahtevnih kopnih tur, izpit - zaposleni Logarska dolina     

20 24. - 26. 9. 2021 
tečaj SD 2, modul vodenje zelo 
zahtevnih kopnih tur - nezaposleni Dom na Zelenici 24.7.2021 319,00 

21 23.-24.10. 2021 

tečaj SD 2, modul vodenje zelo 
zahtevnih kopnih tur, izpit - 
nezaposleni Dom na Zelenici     

 

PLAN LICENČNIH USPOSABLJANJ (IZPOPOLNJEVANJ) V LETU 2021 

Št. Termin Vrsta licenčnega usposabljanja Lokacija  Rok prijav Stroški 

1. 30.1.2021 
snežno izpopolnjevanje I (MDO PD 
Podravja, 1. skupina) - nezaposleni Mozirska koča na Golteh 29.12.2020 55,00 

2. 31.1.2021 
snežno izpopolnjevanje I (MDO PD 
Podravja, 2. skupina) - zaposleni Mozirska koča na Golteh 30.12.2020 33,00 

3. 13.2.2021 
snežno izpopolnjevanje II (MDO PD 
Gorenjske, 1. skupina) - nezaposleni Mozirska koča na Golteh 12.1.2021 55,00 

4. 14.2.2021 
snežno izpopolnjevanje II (MDO PD 
Gorenjske. 2. skupina) - zaposleni Mozirska koča na Golteh 13.1.2021 33,00 

5. 27.2.2021 
snežno izpopolnjevanje III (MDO PD 
Koroške, 1. skupina) - nezaposleni Koča v Grohotu pod Raduho 26.1.2021 55,00 

6. 28.2.2021 
snežno izpopolnjevanje III (MDO PD 
Koroške, 2. skupina) - zaposleni Koča v Grohotu pod Raduho 27.1.2021 33,00 

7. 6.3.2021 
snežno izpopolnjevanje IV (Savinjski 
MDO PD, 1. skupina) - nezaposleni Mozirska koča na Golteh 5.2.2021 55,00 

8. 7.3.2021 
snežno izpopolnjevanje IV (Savinjski 
MDO PD, 2. skupina) - zaposleni Mozirska koča na Golteh 6.2.2021 33,00 

9. 3.4.2021 
kopno izpopolnjevanje I (MDO PD 
Ljubljane, 1. skupina) - nezaposleni Koča pri Jelenovem studencu 2.3.2021 53,00 

10. 4.4.2021 
kopno izpopolnjevanje I (MDO PD 
Ljubljane, 2. skupina) - zaposleni Koča pri Jelenovem studencu 3.3.2021 32,00 

11. 3.4.2021 
kopno izpopolnjevanje II (MDO PD 
Gorenjske, 1. skupina) - nezaposleni Mozirska koča na Golteh 2.3.2021 53,00 

12. 4.4.2021 
kopno izpopolnjevanje II (MDO PD 
Gorenjske, 2. skupina) - zaposleni Mozirska koča na Golteh 3.3.2021 32,00 

13. 17.4.2021 
kopno izpopolnjevanje  III (MDO 
Primorske, 1. skupina) - zaposleni Vojkova koča na Nanosu 16.3.2021 32,00 

14. 24.4.2021 
kopno izpopolnjevanje IV (Savinjski 
MDO PD, 1. skupina) - nezaposleni Mozirska koča na Golteh 23.3.2021 53,00 

15. 25.4.2021 
kopno izpopolnjevanje IV (Savinjski 
MDO PD, 2. skupina) - zaposleni Mozirska koča na Golteh 24.3.2021 32,00 

16. 8.5.2021 
kopno izpopolnjevanje V (MDO PD 
Dol. in Bele kr., 1. sk.) - nezaposleni Koča pri Jelenovem studencu 7.4.2021 53,00 

17. 9.5.2021 
kopno izpopolnjevanje V (MDO PD 
Dol. in Bele kr., 2. sk.) - zaposleni Koča pri Jelenovem studencu 8.4.2021 32,00 

18. 8.5.2021 kopno izpopolnjevanje VI (MDO PD Koča na Naravskih ledinah 7.4.2021 53,00 



 
 
 

Koroške, 1. skupina) - nezaposleni 

19. 9.5.2021 
kopno izpopolnjevanje VI (MDO PD 
Koroške, 2. skupina) - zaposleni Koča na Naravskih ledinah 8.4.2021 32,00 

20. 8.5.2021 
kopno izpopolnjevanje VII (MDO PD 
Podravja, 1. skupina) - nezaposleni Dom na Boču 7.4.2021 53,00 

21. 9.5.2021 
kopno izpopolnjevanje VII (MDO PD 
Podravja, 2. skupina) - zaposleni Dom na Boču 8.4.2021 32,00 

22. 15.5.2021 
kopno izpopolnjevanje VIII (MDO PD 
Notranjske, 1. skupina) - nezaposleni Koča pri Jelenovem studencu 14.4.2021 53,00 

23. 16.5.2021 
kopno izpopolnjevanje VIII (MDO PD 
Notranjske, 2. skupina) - zaposleni Koča pri Jelenovem studencu 15.4.2021 32,00 

24. 15.5.2021 
kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD 
Zasavja, 1. skupina) - nezaposleni Tončkov dom na Lisci 23.3.2021 53,00 

25. 16.5.2021 
kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD 
Zasavja, 2. skupina) - zaposleni Tončkov dom na Lisci 24.3.2021 32,00 

26. 22.5.2021 
kopno izpopolnjevanje X (MDO PD 
Podravja, 1. skupina) - nezaposleni Dom na Boču 21.4.2021 53,00 

27. 23.5.2021 
kopno izpopolnjevanje X (MDO PD 
Podravja, 2. skupina) - zaposleni Dom na Boču 22.4.2021 32,00 

28. 23.5.2021 
kopno izpopolnjevanje III (MDO PD 
Primorske, 2. skupina) - nezaposleni Vojkova koča na Nanosu 22.4.2021 53,00 

29. 25.9.2021 
kopno izpopolnjevanje XI (republiško - 
SOU VK PZS, 1. sk.) - nezaposleni PUS Bavšica 24.8.2021 53,00 

30. 26.9.2021 
kopno izpopolnjevanje XI (republiško - 
SOU VK PZS, 2. sk.) - nezaposleni PUS Bavšica 25.8.2021 53,00 

 

 

V Ljubljani, 4. novembra 2020              Franc Gričar, 

           načelnik VK 

 



 
 
 

Podrobni program dela Komisije za planinske poti PZS 2021 

 
Foto: Zdravko Bodlaj, Akcija Taška, 2020 

Naloge komisije določajo Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Predsedstva UO PZS in predvsem Pravilnik KPP in 

ZPlanP ter okvirno zajemajo naslednje:  

• usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih poti s tem, da zagotavlja vsebinske 

pogoje za delovanje;  

• skrbi, da vzdrževanje planinskih poti poteka v skladu z zakonom o planinskih poteh in splošnimi 

načeli varstva narave,  

• skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh;  

• pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje z generalnim sekretarjem in računovodjo in z 

njim seznani Zbor markacistov ter da v potrditev UO PZS, skrbi za smotrno uporabo finančnih in 

drugih sredstev;  

• sprejema plan tehnično zahtevnih delovnih akcij, jih organizira in vodi. Pomaga pri izvedbi akcij OPP 

MDO;  

• skrbi za povezovanje in sodelovanje znotraj komisij PZS ter s sorodnimi organizacijami v Republiki 
Sloveniji in v tujini, v skladu z pravilnikom KPP in planom PZS  

• načrtuje program usposabljanja markacistov kategorij A, B, C in inštruktorjev, ga da v potrditev OUP 
in pristojnemu ministrstvu;  

• vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanja markacistov in 
inštruktorjev markacistov v skladu s svojim programom; 

• vodi seznam markacistom in inštruktorjem markacistom izdanih značk in diplom;  

• sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter pripravi gradivo za zbore; 

• med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge;  

• izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; skrbi za pravilnost vodenja in 
osveževanja katastra planinskih poti, sprejema spremembe;  

• vodi seznam planinskih obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu: 
obhodnic);  

• izdaja značke in potrdila ter vodi evidenco za prehojeni: Slovensko planinsko pot in Razširjeno 
slovensko planinsko pot;  



 
 
 

• imenuje in razrešuje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna telesa skladno z 
pravilnikom KPP;  

• vodi in organizira tečaje, izpopolnjevanja, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj 
markacistov v skladu s programom komisije in OUP; 

• opravlja druge naloge v skladu s pravilnikom KPP, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, Skupščine 
PZS in UO PZS.  

 
Stalni odbori KPP so:  

Organ vodja in namestnik  Člani  seje  
Izvršni odbor KPP 
(IO KPP)  

Bogdan Seliger, PD 
Horjul 
Stanislav Vidovič, PD 
Kočevje. 
 

Lilijana Uršič, OPD Koper;  
Jurij Videc, PD Laško;  
Uroš Vidovič, PD Ptuj; 
Bojan Završnik, PD Žirovnica. 
 

4 redne in  
6 dopisnih sej  
najmanj 1 razširjena 
seja 
1 ZBOR markacistov  

Stalni odbor  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 seje 
1 analizni sestanek.  
 

Odbor za 
dokumentacijo in 
kataster planinskih 
poti (ODKP)  

Ivan Šalamon, PD 
Atomske toplice 
Podčetrtek 

Andrej Stritar, PD Črnuče;  
Danilo Sbrizaj, PD LPP; 
Jaka Kotnik, PD Dravograd 
Petra Pergar, PD Moravče. 

2 seji  
 

Odbor za 
usposabljanje 
(OU KPP)  

Janko Šeme, PD 
Kranjska Gora 

Bojan Šifrar, PD Sovodenj; 
Maksimilijan Kotnik, PD 
Dravograd. 

3 seje 
 

Opomba: seznam vodij in članov strokovnih odborov se medletno lahko usklajuje glede na razmere in 
zahteve dejavnosti, ki so vezane na planinske poti. 
 
 
 
 
¸ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA  

Akcije tehnične skupine  
Za leto 2021 je predvidenih najmanj 16 akcij na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, ki bi 
predvidoma trajale do 45 dni. Za izvedbo je predvidenih 45 ustrezno usposobljenih markacistov (nekateri 
večkrat). To pomeni skupaj več kot 270 človek dni ali več kot 3.000 ur dela za obnovo kovinskih varoval, 
popravila poškodb planinskih poti in sanacije erozije. V primeru del in sečnje, kjer OTV nima 
usposobljenega kadra in znanja, se bo najelo zunanje izvajalce. Akcije v letu 2021 naj bi potekale ob pomoči 
helikopterjev SV in policije, ki bi prepeljala material, orodje in ekipe do mesta popravila poti, za kar bi 
porabili okvirno 15 ur letenja. Pri določenih akcijah bo potrebno sodelovanje policije pri zavarovanju 
dostopov na delovišče.  
Poleg omenjenega sodelovanja s policijo, predvidevamo sodelovanje s TNP, ZGS pa tudi z GRZS. 
Za obsežnejše akcije bodo objavljene začasne zapore planinskih poti, kjer bodo delovišča. Poleg planiranih 
akcij KPP predvideva izvedbo vsaj 20 ogledov planinskih poti, za katere se je ali se bo izkazala potreba za 
ogled in morebitne interventne akcije. Zaradi Covid19 bo tehnične skupine na akcijah morale upoštevati 
posebne ukrepe po trenutnih navodilih NIJZ, kar bo zahtevalo veliko mero prilagodljivosti pri izvedbi. 



 
 
 

Pregledovalcem poti in skupinam na akcijah se bo izdalo potrdilo za prehajanje občinskih in regionalnih mej v 
primeru, da bo to potrebno in izvedljivo. 
 
Plan akcij: 

Št. 
ime poti Skrbnik Vodja akcije 

Predviden datum 
akcije 

1 Križ–Koroška Rinka PD Kranj 
Alojz Pirnat, 

Zdravko Bodlaj 
druga polovica 

julija 

2 Ledine–Križ PD Kranj Alojz Pirnat 
druga polovica 

julija 

3 Tominškova pot 
PD Ljubljana 
Matica 

Edvard Tomšič sredina julija 

5 
Rjavina (Staničev dom–
Rjavina-–Pekel) 

PD Javornik 
Koroška Bela 

Alojz Pirnat začetek julija  

4 Čez Rž 
PD Javornik 
Koroška Bela 

Alojz Pirnat začetek julija 

6 Planika–Triglavska škrbina PD Gorje Boštjan Gortnar 
prva polovica 

avgusta 

7 Kredarica-Mali Triglav 
PD Ljubljana 
Matica 

Boštjan Gortnar 
prva polovica 

avgusta 

8 Sedlo Planja–Razor PD Radovljica Jurij, Jože Videc začetek julija 

9 Luknja–Bovški Gamsovec PD Radovljica Jurij, Jože Videc začetek julija 

10 Križ–Stenarska vratca PD Radovljica Jurij, Jože Videc začetek julija 

11 
Zadnji Prisojnik–Prisojnik 
(Jubilejna), Grintovci S–Kajzlova 
Škrbina 

PD Pošte in 
Telekoma 
Ljubljana 

Jože Rovan konec julija 

12 
Cojzova koča–Bivak pod 
Grintavcem 

PD Kamnik Zdravko Bodlaj avgust 

13 Mali podi–Rinke PD Kamnik Zdravko Bodlaj avgust 

14 Mrzli dol–Mrzla gora PD Celje Matica Franc Šinko junij 

15 Matkov kot–Škaf PD Solčava Franc Šinko junij 

16 
Prižnica–Pot na Presedlaj iz 
Kamniške Bistrice 

PD Domžale Alojz Pirnat sredina avgusta 

 
Tehnična in varovalna oprema:  
Predvideno je vzdrževanje in servis strojev ter nabava novih orodij, potrošnega materiala ter zaščitnih 
sredstev in obnavljanje izrabljene ali pretečene varovalne opreme tehnične skupine ter opremljanje 
intervencijske skupine KPP. Aktivni člani tehnične skupine bodo dodatno zavarovani za celo leto.  
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO  

Dejavnost v letu 2021:  

• sodelovaje pri izgradnji novega informacijskega sistema PZS za potrebe KPP, 

• sledenje sprememb planinskih poti na terenu in evidentiranje v Katastru planinskih poti,  

• nadgradnja in vzdrževanje registra planinskih poti,  

• urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti z IO KPP in P PZS,  

• urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti, kot so usmerjevalne table in varovalna oprema,  

• vpeljava digitalnih obrazcev v povezavi s PlanGIS in posodobitev obstoječih, 

• podporne aktivnosti, 

• enotni pristopi za vzdrževanje, oživitev in popularizacijo obhodnic. 



 
 
 

 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE  

Odbor za usposabljanje vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druga usposabljanja za markaciste in 
inštruktorje markaciste. Predlaga plan usposabljanj in vodij ter ga da v potrditev IO KPP. Pripravlja in 
usklajuje strokovno literaturo ter ostale pripomočke ter AV priprave za usposabljanja s področja dela na 
planinski poti. V letu 2021 bo prvič tečaj za markaciste kategorije B in bo odbor vodil in usklajeval pripravo 
gradiv in pripomočkov za ta tečaj. 
Usposabljanja se v čim večji meri krajevno prilagodi tečajnikom. 
 

Pregled usposabljanj: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za markaciste -
kategorije A (1+2x) 

Tečaj, ki je bil predviden za 2020, bo izveden 
do konca aprila 2021, Planina nad Vrhniko  
27.–29. avgust 2021, Gora Oljka 
10.–12. september 2021, Vrata 

75 

Tečaj za markaciste -
kategorije B (2x) 

Tečaj, ki je bil začet v 2020 bo zaključen do 
konca aprila 2021, 
drugi tečaj: 14.–16. maj 2021, Koča na 
Ermanovcu 
 

47 

obnovitveno usposabljanje  
(6x)  

29. 5. 2021,  Planinska koča Velikonočnica 
16. 5. 2021, Mihelčičev dom na Govejku; 
19. 6. 2021, Dom pod Storžičem; 
21. 8. 2021, Dom na Čreti; 
18. 9. 2021, Poštarski dom pod Plešivcem; 
2. 10. 2021, Obolno. 

150 

Usklajevalni seminar za 
inštruktorje markaciste 

Termin določen naknadno vsi inštruktorji in pripravniki 
inštruktorji markacisti (16) 

Delavnica za načelnike 
markacistov  

Pred zborom markacistov v primeru, da bodo 
razmere dopuščale zbiranje 

180 

Opomba: V planu sta navedena tudi tečaj za markaciste kategorije A in tečaj za markaciste kategorije B, ki sta 
lani izpadla zaradi splošnih omejitev zbiranja in gibanja. 

  



 
 
 

ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI 

Naziv aktivnosti  Termin in 
lokacija  

Št. udeležencev 
in vodja  

Namen  

Srečanje komisij za planinske 
poti držav bivše Jugoslavije 

naknadno 3 predstavniki 
KPP 

Nadaljnje usklajevanje praks markacistov 
Balkana, obravnava drugih skupnih tem 

Sodelovanje z EUMA Po dogovoru 1 predstavnik 
KPP 

Obravnava tematik v povezavi s 
planinskimi potmi in iz njih izhajajočih 
skupnih problemov 

 
Še naprej bomo sodelovali z organizacijami iz sosednjih in drugih držav glede na skupne interese. 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. 

 
DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 

Zaradi usklajevanja dejavnosti na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na 
vsakoletnih zborih se zbrani markacisti pogovorijo o preteklem delu, planih za naprej in seznanijo z 
aktualnimi zadevami KPP. Izmenjujejo si izkušnje pri delu na planinskih poteh in tudi dogovorijo za skupne 
dejavnosti na področju planinskih poti. Predvidene skupne dejavnosti OPP so v planih MDO. 
Po potrebi bodo sklicane tudi razširjene seje IO KPP, kjer se bo obravnavala tudi aktualna tematika, ki 
se tiče dejavnost na planinskih poteh in v povezavi z njimi ter organizacijske relacije med vsemi nivoji 
organiziranosti markacistov. 

Področni zbori markacistov in datumi izvedbe so odvisni od sprostitve splošnih omejitev zbiranja in gibanja. 
O načinu izvedbe se bodo odločili v okviru posameznega OPP. 
 
Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO  
Priporoča se, da vsak OPP v MDO organizira vsaj 1-2 skupni akciji dela na poteh in sodelovanje z drugimi 
OPP-ji, ki se izvajajo glede na trenutne ukrepe NIJZ. Poudarek bo na povečanem sodelovanju z markacisti in 
med markacisti z namenom dobro urejenih planinskih poti.  
 
 
PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

Če bodo odobrena sredstva FŠO ali na drug način, predvidevamo nadaljevanje urejanja izhodišč, križišč in 
drugih pomembnih mest ob planinskih poteh z novimi usmerjevalnimi, informacijskimi in opozorilnimi 
tablami:  
 

NOVE TABLE: število  Sponzor oz. plačnik  Kovinski drogovi  nosilci  

300 usmerjevalnih FŠO v okviru razpisa za table  80 300 

10 informacijskih Table za izhodišče poti  0 40 

 
Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri različnih projektih za vzdrževanje planinskih poti (Panoramska pot 
Karavanke-Svinška planina, Krkine poti, Naj planinska pot ...).  

 

 

 

Naziv projekta, aktivnosti  Namen  

Zbor markacistov (19.3.2021) Poročanje o delu KPP in sprejem planov delegatom markacistom. V 



 
 
 

primeru omejitev zaradi Covid19 bo organiziran z video razpravo in 
dopisnim potrjevanjem sklepov. 

Dan Slovenskih markacistov 
(3.7.2021) 

skupno urejanje planinskih poti in druženje markacistov PZS. Izvedba je 
odvisna od razmer s Covid19 in s tem povezanimi omejitvami. 

SPP in Razširjena SPP redna skrb za vzdrževanje obhodnice, točk, žigov, potrditev dnevnika, 
promovirati večji obisk. 

Panoramska pot Karavanke  Vzdrževanje odsekov skladno s pogodbo. 

Krkine poti Vzdrževanje odsekov skladno s pogodbo. 

Program markacist  Stalne posodobitve z novimi pristopi dela, načini izvajanj. 

Gradivo za usposabljanje posodobitev z novimi temami in tisk, Avdio, video pripomočki za 
usposabljanja 

Promocija dela markacistov: 
delo, vzdrževanje in varovanje 
planinskih poti ter narave 

Obveščanje javnosti o delu markacistov. Poudarek na urejanju in sanaciji 
planinskih poti z vidika varovanja narave (sanacija bližnjic, podorov...).  

Evropske pohodniške poti  Skrb v skladu s 4-stranskimi pogodbami 

Registrirane planinske poti  Inštruktorji in markacisti: ozaveščati o pravilnosti uporabe Knafelčeve 
markacije izključno na planinskih poteh ter pravilno nameščanje oznak. 

Sodelovanje s TNP Ponovitev kampanje o škodljivosti bližnjic in ureditev izhodišč planinskih 
poti. 

Izredni pregledi planinskih poti Za primer pripomb, oziroma pritožb na stanje planinskih poti, ipd. je v 
skladu s pravilnikom KPP predviden izredni pregled planinskih poti 
določenega območja, ki ga izvede inštruktor markacist ali vodja tehnične 
skupine ter o tem odda poročila na predpisanih obrazcih. 

Urejenost planinskih poti Na osnovi informacij strokovnih kadrov PZS, GRZ, drugih pohodnikov bo 
intenzivnejša obravnava problemov, ki so vezani na stanje planinskih poti v 
povezavi s skrbniki planinskih poti. 

Urejenost zahtevnih in zelo 
zahtevnih odsekov pp 

Obravnava planinskih poti 
zaradi nesreč 

Spremljanje in obravnava 
sporočil o problemih na 
planinskih poteh 

Strategija urejanja planinskih 
poti 

Priprava dokumenta za strategijo urejanja planinskih poti. 

Poti v skrbništvu PZS Organizacija in izvajanje osnovnega vzdrževanja planinskih poti v skrbništvu 
PZS, nadaljevanje razpisa za prevzem planinskih poti brez uradnega 
skrbnika s strani PD, ki izpolnjujejo zakonski kriterij 2 markacistov in vsaj 30 
članov. 

Skrbniške pogodbe Skupaj s predsedstvom urediti izhodišča za način in določanje višine 
sredstev na prispevek društvom na osnovi te pogodbe. 

 

 
 

Tudi urejanje planinskih poti pa čeprav se izvaja prostovoljno, ima svoje stroške. V ta namen kandidiramo na 
razpisu FŠO, predvsem za urejanje naših zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, kot tudi za druge 
omenjene planirane dejavnosti. Seveda pa bomo poiskali še druge možne vire, tudi donacije in sponzorstva, 
da bi lahko izvedli predvidene dejavnosti in s tem dosegli, da bodo planinske poti res take, kot je treba. 



 
 
 

V letu 2021 bodo registrirani markacisti B, C in inštruktorji poleg zavarovanja strokovnih kadrov zavarovani 
tudi osnovno nezgodno. Za markaciste A, kateri so usposobljeni izključno za nezahtevno in ročno delo, se 
predvideva dodatno nezgodno zavarovanje preko planinske članarine, zavarovanje strokovnih kadrov za 
odgovornost pa bo za vse enako. 

 
 
  

Načelnik KPP, 
Bogdan Seliger 

 

 
 

 

  



 
 
 

Program dela Gospodarske komisije PZS 2021 
 
 

 
 
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. 



 
 
 

Pomoč društvom pri pripravi na razpis MGRT za planinske koče. 

Sodelovanje in spremljanje pri izgradnji Frischaufovega doma na Okrešlju in Kocbekovega doma na Korošici. 

Podpora delovanju rezervacijskega sistema CAA za planinske koče v Sloveniji, vključevanje novih koč in 
promocija. 

 
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«, analiza in morebitne spremembe. 

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. 

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. 

Analiza zavarovanj planinskih koč in aktivnosti za izboljšanje stanja. 

 

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 vsebine. 

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. 

 

 
Načelnik GK PZS Valentin Rezar 

 
 

 



 
 
 

Program dela Komisije za gorske športe 2021 
 

       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.  
 
 
Ledno plezanje 
 

• Organizacija: - registracija klubov 
                                       - urejanje spletne strani 
                                       - sodelovanje FŠ in MŠŠ 
                                       - sodelovanje z mednarodno zvezo UIAA 
                                       -priprava razpisov za vse dejavnosti 

                       -kategorizacija 

• Izvedba Slovensko- hrvaško- srbskega pokala v tekmovalnem lednem plezanju; 

• udeležba reprezentance na tekmah Evropskega pokala 

• udeležba reprezentance na tekmah svetovnega pokala; 

• udeležba na mladinskem svetovnem prvenstvu 

• širjenje baze tekmovalcev in boljša prepoznavnost športa 

• licenčni seminar za sodnike v Sloveniji, tečaj za državne sodnike (slovenske , hrvaške in srbske) in 
tečaj za nove mednarodne sodnike pred eno od tekem svetovnega pokala 

• razglasitev NAJ lednega plezalca za leto 2020 

• pomoč in svetovanje klubom pri opremljanju drytooling plezališč, vodenje registra DT plezališč 

• antidoping ozaveščanje in obveščanje tekmovalcev  

• v sodelovanju s KA HPS organizacija DT akademije v Zasavskih DT plezališčih 

• testiranje tekmovalcev 
 
Tekmovalno turno smučanje 
 

• Organizacija: - registracija klubov 

                                    - licenciranje tekmovalcev 
                                       - urejanje spletne strani 
                                       - sodelovanje FŠ in MŠŠ 
                                       - sodelovanje z mednarodno zvezo ISMF 
                                       - priprava razpisov za vse dejavnosti 

                       - kategorizacija 



 
 
 

• izvedba slovenskega pokala v tekmovalnem turnem smučanju in državnih prvenstev v šprintih, 
posamično, parih in vzponu 

• izvedba projekta popularizacije tekmovalnega turnega smučanja med mladimi »Šolar na turne 
smuči« (2021-2024) 

• izvedba promocijske akcije popularizacije turnega smučanja Dan turnega smučanja v okviru Ski Raid 
Zelenica in DP v vzponu, 7. marca 2021 

• v sodelovanju s PZS izvedba izobraževanja za vaditelja in učitelja turnega smučanja 

• udeležba izobraževanja za mednarodne sodnike turnosmučarskih tekmovanj 

• udeležba reprezentance na tekmah svetovnega pokala; 

• udeležba na svetovnem prvenstvu 

• širjenje baze tekmovalcev in boljša prepoznavnost športa 

• razglasitev NAJ turnega smučarja februar 2020 

• pomoč in svetovanje klubom in društvom pri organizaciji turnosmučarskih tekmovanj 

• antidoping ozaveščanje in obveščanje tekmovalcev  

• testiranje tekmovalcev 
 
 
Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 
Ledno plezanje 
 
 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za postavljalce Pred eno od tekem svetovnega 
pokala 

Max. 5, vodja še ni določen  

 
Tekmovalno turno smučanje 

 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izobraževanje za naziv vaditelj turnega 
smučanja (1. stopnja) 

November in december 2020 10, vodja Iztok Cukjati 

Izobraževanje za naziv učitelj turnega 
smučanja (2. stopnja) 

November in december 2020 10, vodja Iztok Cukjati 

 

Načrtovane  aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
  

Ledno plezanje 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev 

SLO HR SRB pokal Vsaj 3 tekmovanja v Sloveniji 
, na Hrvaškem in v Srbiji 

november 2021 

20 tekmovalcev 

 



 
 
 

 
 
 

Mednarodna tekmovanja sosednje države 

januar 2020 

4-6 tekmovalcev 

Mladinsko svetovno prvenstvo 26.-28.2.2021 Tyumen (RUS) 1-2 tekmovalca 

Evropsko prvenstvo  22.-23.1.2021 Champany en Vanoise 
(FRA) 

2-3 tekmovalci 

Evropski pokal 29.-30.1.2021, Saas Fee (SUI) 

5.-6.2.2021, Malbun (LIE) 

20.2.2021, Oulu (FIN) 

2-4 tekmovalci 

 
 
Tekmovalno turno smučanje 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev 

DP v TTS Januar do december 2021, 

Jezersko, Zelenica, Okrešelj, 

Golte 

100 tekmovalcev 

 

 

Mednarodna tekmovanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Svetovni pokal 19.-20.12.2020 Adamello (ITA) 
29.-31.1.2021 Verbier (SUI) 
5.-6.2.2021 Araches la Frasee (FRA) 
20.-21.2.2021 Martell (ITA) 
25.-28.3. Madona di Campiglio (ITA) 

3-4 tekmovalci 

Svetovno prvenstvo – člansko 

Svetovno prvenstvo – veteransko 

1.-6.3.2021, Comapedrosa (AND) 

11.-13.2.2021, Superdevoluy (FRA) 

4-5 tekmovalcev 

2 tekmovalca 

 
Skupno ledno plezanje in turno smučanje 

Razglasitev 
najuspešnejših 
lednih plezalcev 
in turnih 
smučarjev za 
leto 2020 

Februar 2021 
Ljubljana 

  

 

Strokovni sodelavec       NačelniK KGŠ 

Tomo Česen        Robert Pritržnik 



 
 
 

Program dela Odbora za usposabljanje in preventivo 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 z ugotovitvami 
seznaniti vse nosilce usposabljanj na PZS na letnih usklajevanjih inštruktorjev PZS. 

• Priprava programov usposabljanja po novem zakonu o športu za tekmovalno ledno plezanje in 
usmerjanje komisij PZS. 

• Priprava pravilnika o licenciranju. 

• Priprava kurikuloma usposabljanja.  

Načrtovana usposabljanja OUP 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Seminar IPV Pomlad, poletje 2021 15 

Skupni seminar za strokovne kadre PZS Marec 2021 50 

 

 

Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

    

 

Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo 



 
 
 

Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

Priprava in potrditev novih 
programov usposabljanja za 
področje tekmovalnega lednega 
plezanja. 

  

Priprava smernic za usposabljanja, 
usklajenih z novim Zakonom o 
športu. 

Uskladitev. Pričakuje se določene spremembe 
v strukturi usposabljanj v okviru 
PZS.  

 
Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Podpora za vodenje usposabljanj v 
Navezi 

  

   

 

Zaključek  

Odbor za usposabljanje in preventivo si bo prizadeval za dobro in strokovno sodelovanje s komisijami PZS in 
različnimi zunanjimi institucijami. 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. 
 
Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec 

Uroš Kuzman, vodja OUP 
 
 

  



 
 
 

Program dela Odbora za članstvo PZS 2021 
 

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. 

Odbor bo v sodelovanju s strokovno službo spremljal sistem članarine PZS, uporabo članske evidence v 

Navezi in članske ugodnosti. Odbor bo preučil učinek novosti v članarini in se opredelil do danih pobud in 

pripomb.  

V skladu s Pravilnikom o priznanjih PZS bo objavljen razpis za najvišja priznanja PZS. Prejete vloge bo 

obravnaval Pododbor za priznanja. Predvidoma prvo soboto v decembru 2021 potekala svečana podelitev 

najvišjih priznanj PZS. Podelitev priznanj za 2020 bo izvedena v omejenem obsegu, ko bodo epidemiološke 

razmere to dovoljevale. 

 
Tone Jesenko, vodja OČ PZS 

 

 

Program dela Odbora za pravne zadeve PZS 2021 
 

Naloge bo odbor opravljal po potrebi, skladno z opredelitvijo s statutu: 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 se bo odzival na pobude in vprašanja drugih organov PZS in na pobudo vodstva PZS pripravil potrebne 

pravne akte o delovanju zveze. 

 

Borut Vukovič, vodja OPZ PZS 

 

  



 
 
 

Program dela Odbora za založništvo in informiranje PZS 2021 
 

sprejeto na 7. seji OZI (20. 10. 2020) in 8. seji OZI (26. 11. 2020) 

 
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. 
 
Podrobni program dela OZI za leto 2021: 

• nove edicije Planinske založbe: 
o planinski vodniki: izdaja štirih edicij  

 Najvišji vrhovi evropskih držav (Jože Drab, Andreja Tomšič Drab) 
 Zbirni vodnik po glavnih mejnikih Rapalske meje (Dušan Škodič) 
 Od Ljubljanskega zmaja do Podkorenske Pehtre babe (Dušica Kunaver, Irena Mušič 

Habjan) 
 Julijske Alpe, osrednji in južni del, izbirni vodnik (Roman Tratar, Aljaž Poljanec) 

o leposlovje: izdaja dveh edicij  
 Slovensko planinstvo, slovenska izdaja (Peter Mikša, Kornelija Ajlec) 
 Na meji (Iztok Tomazin) 

o mladinska literatura: izdaja ene edicije  
 Nove dogodivščine v Pravljičariji (Kristina Menih) 

o strokovna literatura 
 Planinska šola za osnovnošolce (Jože Drab) 

o plezalni vodniki: ni predvideno 
o prevodna literatura: ni predvideno    
o izbirni vodniki v sodelovanju z MDO-ji: 

 Bohinjska pot (Gorenjski MDO)   
o ostalo 

 Zbornik tekmovanja Mladina in gore (Uroš Kuzman)   

• ponatisi edicij Planinske založbe: 
o Vodnik Razširjena Slovenska planinska pot 
o Vodnik Bovec  
o Vodnik Slovenska Istra, Čičarija, Brkini, Kras 
o Planinska šola - učbenik 
o Dnevnik s Slovenske planinske poti 
o Planinski dnevnik 
o Vpisna knjiga za vrhove 
o Vpisna za postojanke 

• nove planinske karte: 
o Kamnik in okolica 1:25.000 
o Koroška in Pohorje 1 : 50.000 
o Zahodne in Vzhodne Julijske Alpe 1:50.000 
o Zasavje 1:50.000, Dolenjska in Bela krajina 1:50.000 
o Kočevsko in Kolpa 1:50.000 
o Škofjeloško in Cerkljansko 1:50.000 ali 1:30.000 
o Bovec in Kobarid 1:25.000 
o karte po naročilu 

• ponatisi in reambulacija planinskih kart:  
o Kamniško-Savinjske Alpe 1:50.000 
o Grintovci 1:25.000 



 
 
 

o Krn 1:25.000 
o Jezersko 1:25.000 
o Triglavski narodni park 1 : 50.000 

• kartografski plakati za planinske koče: nadaljevati z opremljanjem planinskih koč z namenskimi 
promocijskimi kartami predvidoma 30 letno  

• koledar PZS 2022: priprava in tisk koledarja  v sodelovanju s strokovno službo in z 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 naslednjih prireditvah, če bo možno: 
o sejem Alpe-Adria v Ljubljani 
o Skupščina PZS 
o Slovenski dnevi knjige v Ljubljani 
o Dan planincev 
o Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v Ljubljani 
o Slovenski knjižni sejem v Ljubljani 

• Obvestila PZS: izdati vsaj dve številki   

• Spletišče PZS: na podlagi analize obstoječega stanja izvesti 1. del celostne prenove spletišča PZS,  

• Planinski geografski informacijski sistem (PlanGIS): nadaljnji razvoj z namenom dodajanja in 
ažuriranja centralizirane relacijske podatkovne baze vseh georeferenciranih vsebin, potrebnih za 
prostočasne dejavnosti v naravi  

• Digitalizacija planinskih edicij starejših letnikov po prioritetnem vrstnem redu – 2. 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 

 
Podrobnejši program dela Planinskega vestnika za leto 2021 je sestavni del podrobnejšega programa dela 
OZI-ja za leto 2021. 
 

Vodja Odbora za založništvo in informiranje PZS: 
Bojan Rotovnik 



 
 
 

Program dela Planinskega vestnika 2021 
 

Leto 2021 je 126. leto, odkar izhaja Planinski vestnik, obenem pa je to 121. letnik izhajanja revije.  
 
Poslanstvo, vizija in vsebinska zasnova PV bodo tudi v letu 2021 skladni s sodobnimi trendi evropskih in 
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 je 
zasnovana tako, da bodo bralci oz. naročniki v reviji našli vse tisto, kar v gorah potrebujejo, od nasvetov, 
zanimivih pogovorov, zabavnega branja do predlogov in opisov poti. Na ta način Planinski vestnik promovira 
tudi delovanje Planinske zveze Slovenije in posameznih planinskih društev. 
 
Tako kot do zdaj bomo skušali predstaviti čim več planinskih aktualnih tem (teme meseca) in objaviti čim več 
pogovorov z zanimivimi planinskimi osebnostmi. V letu 2021 bomo predvidoma pisali o 100-letnici Skale, 40-
letnici TNP, slovenski planinski poti (SPP), o temi light and fast (kako gremo lahki – s čim manj opreme – hitro 
v gore), o divjih zvereh v gorah, gorskih kmetijah, geologiji gora, alpskih potokih; o problematiki množičnega 
obiskovanja gora in dolin pod njimi, o mobilnosti v gorah, arhitekturi gorskih koč in prehrano v gorah.  
 
V intervjujih – pogovorih – predstavljamo zanimive osebnost iz planinskega sveta, tudi tujega, ki so uspešni 
na področju planinstva, alpinizma, društev in so s svojim delom zaznamovali in vplivali na razvoj planinstva v 
vseh pogledih. V letu 2021 pripravljamo pogovore tudi z naslednjimi osebnostmi: gorski vodnik Janez Rupar, 
oskrbnica Karmen Klaura, furlanski pisatelj, kipar in alpinist Mauro Corona, mag. gozdarstva Živan Veselič, 
alpinist Miha Zupan, alpinist in pisatelj Tone Golnar, alpinistka Tjaša Jelovčan, alpinistka Sandra Voglar, 
planinski vodnik Klemen Volontar, alpinist Janez Lončar-Šodr, voditelj na radiu Ognjišče Blaž Lesnik, alpinist 
Stanko Mihev, slavist Tomo Virk, alpinist Rajko Robnik, alpinist Franc Pušnik, plezalec Marko Lukič, smučarja 
Andrej Černivec in Andrej Terčelj ter z nekaterimi planinskimi delavci v planinskih društvih.  
 
Bralcem bomo predstavljali pomembne dejavnosti PZS. V čim večji meri  bomo upoštevali želje bralcev 
zadnje ankete iz leta 2019 oz. 2020 ter tudi prejšnjih anket iz leta 2012 in 2015. Predvidoma jeseni bomo 
objavili sklop člankov za državno tekmovanje Mladina in gore.  
 
Pišemo tudi o aktualnih zadevah. Tako kot lani, se bomo tudi letos posvečali ujetosti v občinske meje, 
takšnim ali drugačnim omejitvam pri stikih z naravo in gorami, s katerimi smo se srečevali tudi v lanskem 
letu. Želimo spodbujati k aktivnosti tudi v teh časih. Spodbujamo tudi komentatorsko problematiko, zato 
redno objavljamo kolumne z različno tematiko.  
 
Na področju vzgoje skorajda vsak mesec objavljamo prispevke, med drugim načrtujemo članek o bivakih in 
spet sklop prispevkov o prvi pomoči ter vremenu. Februarja bomo objavili daljši članek – test palic.  
 
Skrbimo tudi za podmladek, tako da najmanj vsak drugi mesec, lani celo pogosteje, v rubriki Planinčkov 
kotiček objavljamo prispevke za mlade z ilustracijami.  
 
Skrbimo tudi za odlične fotografije, pa tudi za objavo risb, ki dodatno poskrbijo za bogato podobo revije.  
 
Pomembna vsebina se nam zdi narava, varovanje narave in obvladovanje podnebnih sprememb. Tem 
vsebinam smo in jim bomo še dajali maksimalno podporo.  
 
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, njenih komisij/odborov in planinskih društev. 

- Izvajanje programskih izhodišč Planinskega vestnika za leto 2021. 

- Tesnejši stik s komisijami in odbori PZS, iskanje medsebojnih sinergij z drugimi dejavnosti v PZS na 
področju marketinga in trženja storitev in blaga, uskladitev s CGP, kjer bo to mogoče. 

- Funkcionalna povezava s Planinsko založbo in kartografijo ter vsemi drugimi izdajateljskimi aktivnostmi 
PZS. 

- Izvedba vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva. 
 
 
Operativni cilji:  

- Ohraniti število strani (80). 

- Redno izdati 11 številk revije (julija dvojna številka). 

- Organizacija vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva PV.  

- Povečanje števila naročnikov in proste prodaje.  

- Boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija. 

- Promocija in predstavitve planinskih edicij Planinske založbe. 

- Prenos spletne strani na PZS (pestrejša vsebina, lažje urejanje).  

- Aktivno delo na spletni strani PV. 

- Sodelovanje s PR-službo, in 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 



 
 
 

Program Odbora Planinstvo za invalide/OPP PZS 2021 

 
Odbor Planinstvo za invalide/OPP (Pin/OPP) bo v šestem letu delovanja sledil viziji širjenja dostopnosti za vse 
v planinstvu. Planinstvo, kot način življenja je odboru zlezel pod kožo. Nadaljevali z začetim, da orjemo ledino 
in premagujemo stereotipe. Gluhi strežejo slepim, slepi so pomoč v akciji GOGO - vlečejo vozičke, so 
sogovorniki na pohodih ... 
 
Odbor Pin/OPP sestavljajo: Maja BOBNAR, Jana ČANDER, Marjeta ČIČ - namestnica, Tjaša FILIPČIČ, Franc 
GRIČAR, Irena LAMOVEC, Jurček NOWAKK - vodja, Igor OPREŠNIK, Tanja PRINCES, Suzana PUSTIVŠEK, Jurij 
RAVNIK, Lidija SLATNER, Magdalena STRMŠEK BUH, Boro ŠTRUMBELJ; odbor je deljen v strokovni in 
izvedbeni del, prehajanje glede na potrebe je nemoteno. Strokovna sodelavka odbora je Barbara KELHER. 
 
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.  
 
 

PLAN DELA za leto 2021  

 

 ODBOR Pin/OPP 
V letu 2021 planiramo štiri srečanja odbora, sodelovati pri urejanju in članarine na PZS, pridobitev študentov 
za diplomske in magistrske naloge, želja je tudi po kakšnem doktoratu, krepiti sodelovanja z namenom 
odpiranja prostora za planince z manj priložnostmi in njihovo vključitev v družbo, veliko malenkosti, ki pa 
včasih vzamejo več časa kot je v samem začetku mišljeno. 
Odbor ustanavlja delovne skupine in jih vključuje v delo odbora ter povezuje med seboj.  
Pripraviti predlog vsebine za spremembo statuta PZS v členih, ki bodo dovoljevali javljanje na razpise 
(sociala, zdravje, izobraževanje) 
 
Še po posameznih sklopih dela odbora: 
 

 STROKOVNI SODELAVEC ODBORA ZA POLNI DELOVNI ČAS 
S 1. januarjem 2021 imamo novo strokovno sodelavko Barbaro KELHER, ki pokriva najosnovnejše 
nujna dela. Odbor potrebuje strokovnega sodelavca za polni delovni čas, ker člani odbora ne 
zmoremo redno opraviti obveznosti, ki jih imamo.  Pripravili smo tudi predviden opis del in nalog 
strokovnega sodelavca. 
 

 INKLUZIJSKI POHODI 
V letu 2021 imamo v planu 41 pohodov, ki bodo vsi inkuzijski in bodo na njih zastopane različne 
kategorije invalidov/OPP in neinvalidov. 
 

 VSESOVENSKI INKLUZIJSKI POHODI 
Vseslovenski inkluzijski pohod bomo izvedli 3. junija 2021 in nadaljevali s tradicijo. 



 
 
 

 
 USPOSABLJANJE PIN/OPP ZA STOKOVNI KADER  

Razpisana imamo 3 usposabljanja v marcu, maju in septembru.  
O usposabljanju obvestiti ciljne skupine, ki jih bomo dosegli z objavo v strokovnih revijah. 
Podaljšat KATIS - katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju.  
Verificirati program na področju sociale za stalno strokovno usposabljanje. 
 

 LICENČNI SEMINAR 
Verificirati licenčni seminar za Pin/OPP na PZS. 
 

 PRIPRAVITI SMERNICE ZA DOSTOPNOST PZS 
Na predlog predsednika PZS Jožeta ROVAN začrtati smernice za delo z invalidi/OPP v planinstvu. 
Odbor bo z veseljem sodeloval in dal svoj strokovni vidik. 
 

 SPLETNA APLIKACIJA ZA PLANINSKE POTI ZA INVALIDE/OPP IN OSEBE NA 
INVALIDSKIH VOZIČKIH 
V letu 2021 predvidevamo v prvem kvartalu pripravit do 5 demo poti, potem 
organizirat usposabljanje na katerem bomo dorekli o pravilnostih in 
pomanjkljivostih demo poti, da bomo v nadaljevanju lahko popolnjevali spletno 
aplikacijo v zadovoljstvo vseh. 
Preveriti ogrodje aplikacije in obliko vnosa. Optimizirati dostopnost in prijazno 
uporabniško izkušnjo. 
 

 DELOVNI SKUPINI: Slepi/slabovidni planinci po Slovenski planinski poti  2020–2022 – 
SSP po SPP in Stopiva skupaj, osvojimo vrh - SSOV 
V letu 2021 imamo planiranih 23 pohodov po SPP s slepimi/slabovidnimi, kar je velik 
zalogaj in potrebovali bomo veliko pomoči na terenu in pri organizaciji. Planiramo 
pet srečanj in evalvacijo delovne skupine.  
Izpeljali bomo pohode, ki so ostali neopravljeni v 2020. Številčnejše se bomo 
povzpeli na Nanos in Donačko goro s slepimi in slabovidnimi.   
Potrebno je nabaviti osnovno planinsko opremo (pasovi, čelade, vrvi …), pohodne 
palice za slepe. Potrebno je pridobiti sredstva za prevoze, spremljevalce ter 
usposabljati spremljevalce/prostovoljce. 
 

 
 DELOVNA SKUPINA: GLUHI STEŽEJO V PLANINSKIH KOČAH - GSPK  

V letu 2021 bomo izpeljali že četrto akcijo GSPK. Planiramo 14 srečanj in evalvacijo s 
prostovoljci in delovno skupino. 
Nadaljevali bomo z dobro prakso inkluzije. Za večjo dodano vrednost bomo združevali 
akcijo GSPK z drugimi akcijami delovnih skupin. 

 
 DELOVNA SKUPINA: GIBALNO OVIRANI GORE OSVAJAJO - GOGO               

V letu 2021 planiramo že drugo akcijo GOGO. Planiramo 10 srečanj in evalvacijo 
delovne skupine. Sodelovanje s prostovoljci iz drugih organizacij. Akcija se bo 
odvijala na 9 kočah v daljšem časovnem obdobju in bolj razpršeno. 
V akciji sodelujejo Odbor Pin/OPP, Zveza Sonček, Zveza paraplegikov Slovenije, 
Društvo distrofikov Slovenije. 

 DELOVNA SKUPINA: NEVRORAZLIČNI AMA 



 
 
 

Priprave akcije so že od leta 2019 in v sredini leta 2020 smo začeli z akcijo aktivno, sestavili smo 
delovno skupino s člani iz različnih organizacij in storili zopet nekaj prvi. Nadaljujemo začeto in 
orjemo ledino in premagujemo stereotipe. 
Akcija bo združila različne kategorije invalidnosti/PP avtistične motnje, motnje v duševnem razvoju in 
ADHD (AMA). Sodelovanje za doseganje skupnih ciljev bo med zvezami in društvi. Vključeno bo 
Društvo ASPI, Zavod Mavrični bojevnik, Zveza Sožitje, CIRIUS Vipava, Zveza Sonček in Odbor Pin/OPP. 
Planirani so inkluzijski pohodi do 16 planinskih koč na katerih pripravljamo pester program. Mobilno 
svetovalnico, gozdno pedagogiko, didaktične igre, varno hojo, varovanje okolja, kotičke za umirjanje, 
predstavili se bodo tudi terapevtski psi. 
 

 USPOSABLJANJA ZA PROSTOVOLJCE 
Izvedli bomo usposabljanja za prostovoljce in spremljevalce/prostovoljce, ki bodo sodelovali v 
akcijah odbora. Seznanili jih bomo z osnovnimi informacijami o posamezni kategoriji invalidnosti/PP 
in usmeritve pri delu z njimi. Sodelovali bomo z različnimi organizacijami, ki združujejo prostovoljce 
in strokovni kader. 
 

 PROMOCIJA IN PREDSTAVITVE PIN/OPP IN VSEH AKCIJ ODBORA 
o Vsaka delovna skupina bo pripravila zgibanko za predstavitev akcije in promocijo kot učni 

pripomoček VŽU, nekatere bodo tudi v lahkem branju 
o Do marca pripravit zloženko v kateri bomo predstavili odbor Pin/OPP in vse delovne skupine 

in poslat medijem, organizacijam … 
o Pripraviti infografiko odbora in delovnih skupin 
o Predstavljat odbor in delovne skupine povsod, kjer nas povabijo, imamo možnost 

 
 SODELOVANJE S ŠOLSTVOM 
o Razširiti sodelovanje z vrtci 
o Nadaljevati dobro prakso sodelovanja z zavodi, ki vključujejo invalide/OPP 
o Utrditi sodelovanje z osnovnimi šolami 
o Sodelovanje s srednjimi šolami in gimnazijami  
o Nadaljevati sodelovanje s Primorsko univerzo 
o Nadgraditi sodelovanje s Pedagoško fakulteto na področju raziskovanja in pedagoške dejavnosti 
o Poglobiti sodelovanje s Fakulteto za šport 
o Nadaljevati sodelovanje s Fakulteto za organizacijo Kranj 
o Razširiti sodelovanje z Biotehniški izobraževalni center - BIC Ljubljana  
o Nadaljevati s sodelovanjem z URI Soča 
 

 MEDIJI, SOCIALNI MEDIJI 
o Izdelati komunikacijski načrt promocije, optimizirati objave in terminsko sodelovati s PZS 
o Spletna stran se bo uporabljala po »starem«, vsa vabila in poročila iz aktivnosti se bodo 

redno posredovala na spletno stran, kakor tudi vse pomembne novosti iz dela odbora 
Pin/OPP. 

o Socialne medije odbora Pin/OPP bomo še v naprej vzdrževali po zmožnostih (FB/TW/IG) 
 

 RAZISKOVANJE 
o Možna področja raziskovanja in sodelovanja s slovenskimi univerzami in visoko šolstvom: 
o Uresničevanje ciljev pohodništva/planinstva za učence s posebnimi potrebami v EIS 

(enakovrednem izobrazbenem standardu, NIS (nižjem izobrazbenem standardu) in PPVI 
(posebnem programu vzgoje in izobraževanja) 

o Prilagoditve za otroke/mladostnike in starejše s PP 
o Primerjava vpliva telesne aktivnosti posameznikov z različnimi invalidnostmi, posebnimi 

potrebami in neinvalidnostmi  



 
 
 

 
 

 SODELOVANJA 
o Nadaljevanje sodelovanj z invalidskimi, neinvalidskimi in humanitarnimi, organizacijami,  
o Gospodarstvo (korporativno prostovoljstvo, družbena odgovornost) 
o Javni sektor (sodelovanje za sistemske rešitve …) 
o Sodelovanje s hrvaškimi in italijanskimi planinci poskušamo nadgraditi preko evropskih 

projektov.  
o Nadaljevanje sodelovanja hrvaških planincev na naših inkluzijskih pohodih in usposabljanjih.  
o Iskanje možnosti sodelovanje na Evropskih razpisih na področju sociale, športa, izobraževanja, 

zdravja … 
 

 KONGRESI, KONFERENCE, FORUMI, POSVETI … 
Redno aktivno sodelovanje s prispevki na kongresih, konferencah, forumih, posvetih, okroglih mizah, 
delavnicah, srečanjih … Kjer bomo predstavljali Pin/OPP ali bomo prisotni kot aktivni udeleženci. 
 
 
 
V letu 2021 si želimo nadaljevanje sodelovanja v sami Planinski zvezi Slovenije! 
 
Dovolimo si, da nas inkluzija doseže. 
 
 

Jurček Nowakk, vodja odbora Planinstvo za invalide/OPP 
 

 

  



 
 
 

Program dela Odbora Gore in varnost 2021 
 

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Odbora za usposabljanje in preventivo 

 

Odbor gore in varnost (OGV) je skupni odbor Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze Slovenije. 

 
Upravni odbor PZS je na 2. seji (28. 10. 2010) potrdil dogovor o sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo 
Slovenije in sprejel sklep o imenovanju članov PZS v skupni odbor Gore in varnost. V soboto, 4. decembra 
2010, sta v Celju na izredni skupščini Planinske zveza Slovenije predsednika obeh zvez, Bojan Rotovnik in Igor 
Potočnik, podpisala dogovor o sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije. 
V dogovoru so navedena naslednja področja sodelovanja: 

• razvoj doktrine planinstva, prostovoljnega vodništva, alpinizma in gorskega reševanja ter planinskega 
usposabljanja, 

• zagotavljanje kakovosti lastnega programa delovanja, 

• koordinacija preventivnih programov varnosti v gorah in 

• izmenjava podatkov, analiz in ugotovitev ter skrb za dostopnost in uporabo arhivskega gradiva. 
 
Podpisnici sta se dogovorili, da bosta vzpodbujali: 

• planinsko usposobljenost obiskovalcev gora, 

• izmenjavo svojih strokovnih delavcev z njihovo udeležbo na različnih oblikah in programih 
usposabljanj, 

• pretok znanja in izkušenj strokovnih delavcev ter izmenjavo strokovnih gradiv, ki jih bodo pripravljali 
sami ali pridobili od sorodnih organizacij doma in v tujini in 

• predstavitev primerov dobre prakse v obeh organizacijah in javnosti. 
 
Ob vedno večjem številu obiskovalcev gora in naraščajočem številu gorskih nesreč bosta PZS in GRZS skrbeli 
za koordinacijo preventivnih programov varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše 
dejavnike tveganja v gorah. Gre zlasti za: 

• neustrezno pripravo na odhod v gore (izbira cilja, opreme in sotovarišev), 

• neizkušenost in nepoznavanje značilnosti gorskega sveta, 

• neobvladovanje prvin gibanja (hoja, plezanje, turno smučanje in sestavljenih oblik gibanja), 

• neuporabo zaščitne osebne opreme, 

• napačne odločitve med izvajanjem dejavnosti v gorah, 

• bolezni in bolezenska stanja, ki jih obiskovalci prinesemo v gore in 

• snežne plazove. 

 

Posebno skrb bosta namenili odnosu do smrti v gorah, zlasti glede osveščanja, da gibanje v gorah v določenih 

primerih pomeni tvegano dejanje, zato se morajo obiskovalci gora zavedati morebitnih tragičnih posledic in 

jih tudi sprejeti. 
 

Osnovna predstavitev delovanja OUP v letu 2021 
 

Odbor sestavljajo naslednji člani:  

• Martin Šolar, PD Bohinjska Bistrica (PZS) 

• Miha Pavšek, PD Onger Trzin (PZS) 

• Jožef Bobovnik, PD Fram (PZS) 

• Jani Bele, PD Rašica (GRZS) 

• Lado Mrakič, PD Bovec (GRZS) 



 
 
 

• Primož Štamcar, PD Tržič (GRZS) 

 

Načrtovana usposabljanja – ne načrtujemo 
 
Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Okrogla miza na temo 
varnejšega obiskovanja 
gora 

jesen 2021  Izpostaviti problematiko turizma 
v gorskem svetu z vidika 
varnosti. 

    

 
Načrtovane aktivnosti v tujini 
V osnovi ne načrtujemo aktivnosti razen v primerih, ko je naše sodelovanje vezano na novosti s področja 
varnosti v gorah in je tako sodelovanje finančno pokrito iz drugih virov. 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

    

 
Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

17. strokovni posvet Gore in 
varnost 

Strokovne kadre na področju 
planinstva seznaniti z novostmi pri 
opremi, tehniki … in problematiko 
na področju planinstva. 

 

 
Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Zgibanka Prva pomoč za planince Uskladitev z novimi smernicami na 
področju prve pomoči. 

 

 
Zaključek  
 
 
Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec 

Martin Šolar, vodja OGV 
 

 

  



 
 
 

Program dela Raziskovalne skupine PZS 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.  

1. 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 

 

2. Leto 2021 prinaša jubilej 100 let od začetka organiziranega alpinizma na Slovenskem. Člani RS PZS sodelujejo 

pri pripravi simpozija TK Skala 100 let, ki bo konec januarja potekal v Slovenskem planinskem muzeju v 

Mojstrani. V okviru dogodka bo izšla tudi e-knjiga.  

 

3. Člani RS PZS bodo sodelovali v okrogli mizi »Dediščina TK Skala«, ki bo v začetku februarja preko ZOOM 

platforme v organizaciji Sekcije za zgodovino športa pri Zvezi zgodovinskih društev Slovenije potekal preko 

spleta. 

 

4. Člani RS PZS se bodo udeleževali tudi drugi slovenskih in mednarodnih strokovnih ter znanstvenih 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 

 



 
 
 

Program dela MDO PD Dolenjske in Bele krajine 2021 
 

Za uresničevanje skupnih ciljev, nalog in potreb po medsebojnem sodelovanju v jugovzhodni Sloveniji, so 

planinska društva tega območja, povezana v Meddruštven odbor  planinskih društev Dolenjske in Bele 

krajine (MDO PD) - organ v sestavi Planinske zveze Slovenije, kot obliko dela planinske organizacije na 

regionalnem nivoju in forum za izmenjavo mnenj med PZS in društvi.  

MDO PD  sestavlja po en predstavnik vsakega PD – praviloma predsedniki PD oz. od njih pooblaščeni 

predstavniki vodstva PD ter predsednik MDO, če ta ni hkrati predsednik PD. 

Temeljna naloga MDO PD pri uresničevanju nalog iz 20. člena Statuta PZS, je usklajevanje stališč in mnenj, ki 

so skupnega  pomena za napredek PD na tem območju 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 so vključena planinska društva Krka Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Semič, Šentjernej, 

Trebnje, Polom Kostanjevica na Krki, Polet Šentrupert, Pohodnik Novo mesto, Pohodniško društvo Novo 

mesto ter Plezalni klub Novo mesto. 

Upoštevajoč vlogo MDO PD v Planinski zvezi Slovenije, načrtujemo v MDO PD v letu 2021 naslednje 

aktivnosti (seje, srečanja, zbore, pohode, tekmovanja, tabore, …), skladno z okvirnim programom za delo 

MDO-jev, ki ga je znotraj OKVIRNEGA PROGRAMA DELA PZS ZA LETO 2021 sprejela in potrdila tudi Skupščina PZS1, 

4. septembra 2020 v Vitanju (Sklep: 8–2020). 

                                                           
1 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), 



 
 
 

Naziv aktivnosti 
Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

Namen organizator 

Sklic do 2 do 4 sej MDO PD Dolenjske 
in Bele krajine ter več dopisnih 

marec, april, 
sept.  in nov. 

2021 

po 12  - 14 na 
posamični seji 

Predsednik MDO PD - 
obravnava gradiv za seje UO 
PZS in Skupščino PZS ter 
tekoče zadeve MDO-ja 

Udeležba na sejah UO PZS 
določi PZS – 

predvidoma 5x 
1 

Predsednik MDO PD -
predstavljanje stališča vseh 
društev, vključenih v MDO PD 

Udeležba na svečani podelitvi najvišjih 
priznanj 

4. december 
2021 

2 - 4 

Predsednik MDO PD - 
spremljanje morebitnih naših 
prejemnikov najvišjih priznanj 
PZS 

Udeležba predsednika MDO PD na 
občnih zborih in pomembnejših 
prireditvah društev  

januar - april 
2021 

1 - 2 

Predsednik MDO PD - 
spremljanje dela PD in prenos 
informacij, pomoč PD ter 
promocija dogodkov PZS 

Spremljanje usklajenosti spremenjenih 
in dopolnjenih temeljnih aktov društev s 
Statutom PZS 

leto 2021 - 

Predsednik MDO PD – v 
sodelovanju s PD, za PD ki 
tega še niso storila že do 1. 6. 
2014 

Zbor in srečanje markacistov MDO PD 
(lokacijo določi PD Krka Novo mesto) 

 25. februar 
2021 

45 
Vodja odbora za PP - priprava 
načrta skupnih akcij MDO PD v 
letu 2021 

Skupne akcije obnove kritičnih odsekov 
planinskih poti na območju MDO PD 

april, maj ter 
september ali 
oktober 2021 

2 do 3 x 35 

Vodja odbora PP - skupno 
načrtovane akcije v MDO PD 
za vzdrževanje in obnovo 
planinskih poti – območje in 
datum se določi na zboru 

Krožna pot Hmeljnik – Jagodnik – 
Hmeljnik (za MPS in vodnike PZS vseh 
naših PD) 

27. maj 2021 
(četrtek) 

40 

Vodji odbora MO in vodnikov  
MDO PD - druženje, izmenjava 
izkušenj in primerov dobre 
prakse 

Srečanje vodnikov MDO (kraj določi 
vodja odbora) oktober 2021 40 

Vodja odbora vodnikov - redno 
letno srečanje  

Zbor načelnikov odsekov za VN, VGN 
in GS 16. 10.  2021 cca 50 

Vodja odbora VGN - Odsek za 
VN in PD Polom Kostanjevica 
na Krki 

1. Naravovarstvena ekskurzija – 
Krajinski park Drava pri 
Središču ob Dravi oz. II. del 
usposabljanja za GS 

8. 5. 2021 45 
Naravovarstveno 
izobraževanje VGN, GS in 
ljubiteljev narave v PD 

                                                                                                                                                                                                   
– 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 

 



 
 
 

2. Naravovarstvena ekskurzija v 
Prekmurje 

19. 6.  2021 45 
Naravovarstveno 
izobraževanje VGN, GS in 
ljubiteljev narave v PD 

6. SREČANJE PLANINCEV DOLENJSKE IN 

BELE KRAJINE – Koča pri Jelenovem 
studencu 

29. 5. 2021 
Kočevsko 

do 300 PD Kočevje in MDO PD - 
planinsko druženje 

PO KOČEVSKI PLANINSKI POTI  
Žaga (208 m) - Morava (542 m) - 
Štalcerji (521 m) - Livoldski vrh (994 m) 
- Fridrihštajn (978 m) - koča PD (850 
m) 

23. oktober 
2021 

100 
Skupna akcija MDO PD, ki si jo 
vsa naša PD zapišejo v 
koledarje akcij 

DAN PLANINSKIH DOŽIVETIJ – DAN 

PLANINCEV SLOVENIJE 
12. junij 2021 80 

PZS - organiziran skupen 
odhod planincev MDO PD – 
Odbor VO MDO 

Skupščina PZS 17. april  2021 12 delegatov 
naših PD 

Aktivno vključevanje v delo in 
odločanje naše krovne zveze  

Kostanjev piknik za mlade planince 
MDO PD – Pohod Kostanjevica na Krki 
(GBJ) - Štembuh 

16. oktober 
2021 do 200 

Tradicionalna akcija in 
srečanje mladih - OMO MDO 
Dol. in Bele krajine ter PD 
Polom Kostanjevica na Krki 

 
– NAČRTOVANA USPOSABLJANJA (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

 
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Kopno izpopolnjevanje 
VPZS  Koča pri Jelenovem studencu – 7. in 8. april 2021 predvidoma 25 

Tečaj za GS - Odbor VGN 
pri MDO PD 

28. februar 2021 v Novem mestu, 8. maja pa ekskurzija v 
Krajinski park Drava pri Središču ob Dravi 

do 25  iz najmanj 
6 PD 

Planinska šola zimski čas – posamezna PD do 60 

Priključimo akcijam drugih društev, zelo obiskanim tradicionalnim pohodom:  

29. novoletni vzpon na Trdinov vrh 2. januarja PD Krka Novo mesto, 

Rudolfovanje 10. APRIL 2021  – Pohodniško društvo Novo mesto, 

Tradicionalni pohod na Krašnji vrh 1. maja 2021 – PD Metlika 

Spominski pohod na Gorjance 15. 8. 2021 – PD Krka Novo mesto,  

22. Steklasova pohodna pot 9. oktober 2021 – PD Polet Šentrupert, 

PO KOČEVSKI PLANINSKI POTI 23. oktober – PD Kočevje 

tradicionalni 12. Martinov pohod – PD Semič november 2021, 

Čebularski pohod na Rako 21. november 2021 – PD Polom Kostanjevica na Krki, 

akcijam drugih MDO-jev itd…), planinskim taborom skupaj z otroki, izletom, predavanjem v zimskem času.  



 
 
 

Pripravimo in povabimo članstvo v planinske šole, da bodo v gorah, kadar so sami, bolj varni, organizirajmo 

naravovarstvene izlete – tudi kot učno metodo, na tečaj za gorske stražarje pa napotimo čim več mladih 

članov PD in kakšnega kandidata tudi na usposabljanje za varuha gorske narave. 

Ne smemo pozabiti na obiske v Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. 

Spoštovali bomo določilo 17.člena Statuta PZS, točko g) in 42. člena, da društva o svojem delu redno poročajo PZS ter 

MDO PD na enotnem obrazcu – vestno in pravočasno izpolnjevanje ankete PZS. 

Zagotovili bomo prisotnost naših delegatov na seji Skupščine PZS, 17. aprila 2021. 

Poskrbeli moramo, da bodo prizadevni posamezniki in društva za svoje dolgoletno delo prijeli ustrezna 

priznanja PZS, še naprej gredo predlogi društev neposredno na PZS, le za najvišja preko MDO PD. 

V letu 2021 bodo okroglo obletnico ustanovitve (70 let) praznovali v PD Kočevje (predvidena proslava 25. 

septembra). S svojo udeležbo in udeležbo predstavnikov vseh naših PD bomo počastili ta jubilej. Na svečanih 

prireditvah lahko pričakujemo tudi prisotnost predstavnikov P UO PZS in seveda predsednika MDO PD. 

Načrt je bil obravnavan in potrjen na dopisi seji MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 26.11 2020, UO PZS pa ga 

bo potrdil na 00. seji, dne 00.00.2021! 

 

Novo mesto, 26. 11. 2020  

Predsednik MDO: 

 Rudolf Skobe l.r.  



 
 
 

Program dela MDO PD Ljubljana 2021 

 
 

 

Program dela za leto 2021 temelji na določilih 20. člena Statuta PZS in vsebuje naslednje aktivnosti: 
 

- izvedba 3 - 4 plenarne seje MDO  
 

- izvedba 4 - 5 sej predsedstva MDO  
 

- udeležba predsednice MDO ali njenega namestnika na sejah UO PZS in ostalih  sestankih, ki jih 
sklicuje krovna planinska organizacija 

 
- udeležba predsednice MDO ali njenega namestnika na občnih zborih društev ali pomembnih 

prireditvah društev ter finančna pomoč društvom pri posebnih akcijah 
 
 Vse to bomo izvajali tako, da bodo upoštevana epidemiološka priporočila NIJZ. 
 

Vodstvo MDO PD Ljubljana: 

- Marinka Koželj Stepic - predsednica, Ernest Gradišar - namestnik predsednice, Jelka Kresnik - tajnica, 

Tomaž Šarc - vodja VO, Magdi Stritar - vodja OPP, Nevenka Rajhman - vodja OVGN, Marinka Koželj 

Stepic - vodja OIP in Silva Huč - vodja NO. 

 



 
 
 

- V MDO PD Ljubljana je vključenih 45 planinskih, plezalnih in športnih društev. Konec leta 2019 je bilo 

9 105 članov vseh kategorij. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

- 3. 2021 soorganizacija tradicionalnega 28. Jurčičevega pohoda. Pričakovana udeležba je 3000 - 5000 
pohodnikov. Pohod je v okviru akcije Slovenija planinari. Letos je v Sloveniji Jurčičevo leto. Zato bo 
pri izvedbi pohoda še več organizacijskega dela. Zaradi trenutne in pričakovane neugodne 
epidemiološke slike, bo pohod izveden v maju ali juniju 2021. 

 
- 29. 5. 2021 soorganizacija jubilejnega 50. Tabora ljubljanskih planincev, to je srečanja planincev 

MDO-ja. Pričakovana udeležba je 250 - 300 planincev. Srečanje je v okviru akcije Slovenija planinari. 
Leta 2020 je tabor zaradi korona virusa odpadel. Tudi pri izvedbi te akcije bomo upoštevali 
priporočila NIJZ. 

 
- izvajanje aktivnosti odbora vodnikov PZS (sodelovanje z VK PZS, srečanje vodnikov MDO, 

izpopolnjevanja, predavanja...) 
 

- izvajanje aktivnosti odbora za planinske poti (sodelovanje z KPP PZS, srečanje markacistov MDO, skrb 
za vezne poti LMP, LJ-ZG in LJ-RI, tečaji, predavanja, skupne akcije obnove poti, pomoč tistim PD, ki 
nimajo dovolj markacistov....) 

 
- izvajanje aktivnosti odbora za varstvo gorske narave (sodelovanje z KVGN, srečanje varuhov gorske 

narave in gorskih stražarjev MDO, tečaji gorske straže, predavanja...) 
 

- izdaja Biltena, glasila MDO-ja, in urejanje spletne strani www.mdo-ljubljana 
 

- ponovno aktiviranje pokrajinskega odbora mladinskih odsekov  
 

- ponovno aktiviranje gospodarskega odbora (srečanje gospodarjev MDO, predavanja...) 
 

- aktiviranje odbora za turno kolesarstvo (OTK) 
 

- sodelovanje s Športno zvezo Ljubljana pri pripravi skupnih projektov - priprava obhodnice LMP tudi 
za turne kolesarje 

 
- sodelovanje z regijskimi planinskimi organizacijami v sosednjih državah, predvsem z zagrebškimi 

planinci o popularizaciji obhodnice LJ - ZG in z reškimi planinci o popularizaciji obhodnice LJ - RI.  
 

- svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS. 
 
 

 

          Predsednica MDO PD   

          Marinka Koželj Stepic 



 
 
 

Program dela MDO PD Pomurja 2021 
 

MDO PD 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). 

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, kakor tudi delovanje v PZS, ter sodelovanje s planinskimi in drugimi 

organizacijami Hrvašk ter Madžarske .      

 Aktivnosti  v MDO PD Pomurju za leto 2021 : 
- Predvideni sestanki MDO bodo potekali po društvih , po potreba najmanj štiri ali večkrat.      

- Zbor markacistov OPP MDO PD Pomurja .                                                                                     

- Srečanje predšolskih in osnovnošolskih otrok MO MDO Pomurja .                                       

- Srečanje planincev MDO PD Pomurja. 

- Izobraževanje strokovnega kadra MDO PD Pomurja.                                                             

- Dan planinskih doživetij PZS  .                                                                                                   

- Dan  slovenskih markacistov .                                                                                                    

- Tabor MO MDO PD Pomurja  .                                                                                                        

- Srečanje srednješolcev in študentov MO MDO PD Pomurja .                                                       

- Planinski ples MDO PD Pomurja.                                                                                                   

- Udeleževanje na sejah UO PZS in planinskih društev MDO , ter ostalih ustreznih sestankih v 

okviru planinske organizacije , kakor tudi skupščine PZS .                                                                 

- Izobraževanja , usposabljanja ter posvetovanja na področju PZS.          

- Zbor vodnikov MDO PD Pomurja  . 

Delovanje odborov v MDO PD Pomurja: 
 

Vodniški odbor 
 

- Odbor je organ v sestavi MDO Pomurje, ki skrbi in spodbuja usklajeno delovanje  vodniških 

odborov v PD s področja vodništva in vodniških nalog.  V VO so vključeni vsi načelniki VO pri 

društvih, ki so člani MDO Pomurje.  Vsebino aktivnosti  programa dela vključujejo naloge VO 

po PD, ki so člani MDO Pomurja in so jih sprejeli organi društev na Občnih zborih. Dodatno 

pa program OV pri MDO Pomurja vključuje aktivnosti, ki jih odbor sprejme na Zboru 

Vodnikov . 

Naloge odbora 2021 : 

- Sklic zbora vodnikov.                          

- Organizacija  izobraževalno delovnega srečanja vodnikov in ostalih strokovnih kadrov v PD  

MDO Pomurja.    

- Udeležba delegata na Zboru vodniških odsekov  PD.  

- Sklic seje VO MDO Pomurja.      



 
 
 

- Sodelovanje VO z vodstvi PD v MDO vse leto. 

- Sodelovanje VO z VK pri PZS vse leto. 

Zraven navedenih nalog odbora bo vse leto v ospredju izvajanje  osnovnega usposabljanja 

članov društev, ki so navedena v programskih vodilih PZS.  

  Odbor za planinske poti: 
 
       Program dela OPP MDO Pomurja za leto 2021: 
         - Zbor markacistov OPP MDO Pomurja. 

         - Udeležba na zboru markacistov PZS. 

         - Udeležba na dnevu slovenskih markacistov. 

         - Sodelovanje pri delu KPP in z drugimi OPP. 

         - Strokovno sodelovanje v okviru MDO PD Pomurja pri urejanju Pomurske planinske                                    
poti . 

         - Sodelovanje pri urejanju in obnovi planinskih in tematskih  poteh. 

         - Ostale aktivnosti v okviru Pravilnika KPP PZS.  
 
    Mladinski odbor : 
        Program dela v letu, ki so predvideni : 

- Srečanje predšolskih in osnovnošolskih otrok MDO 
- Srečanje srednješolcev in študentov MDO 
- Ostale aktivnosti pri Mladinski komisiji in odborih PZS. 
- Izvedba taborja Mladinskega odbora MDO Pomurja. 

 
 Program dela MDO PD Pomurja se bo izvajal glede na trenutne razmere in temu tudi naknadno 

prilagajal datume izvedb posameznih aktivnostim. 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                 Predsednik MDO PD Pomurja 

                                                                                                                              Štefan Kozak 

                                                                                                                               

  



 
 
 

Program dela MDO PD Zasavja 2021 
 
bo zasnovano na generalnih točkah: 

- Promocija  

- Sodelovanje društev MDO Zasavje 

Sestanki MDO bodo potekali običajno v Radečah. Na takem sestanku bi društvo gostitelj vsakokrat 

predstavilo svoje delo. Predstavitev nekaj svojih primerov dobre prakse. Vsak sestanek bi posebej posvetili 

tudi delu enega izmed odborov. 

- Skupna spletna stran oz. v sklopu PZS   

- 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: Zasavska pot ima tri obraze  

Delovanje stalnih odborov MDO Zasavje 

- Odbor mladinskih odsekov, 

- Odbor vodnikov, 

- Odbor za planinske poti, 

- Odbor za gospodarstvo, 

- Odbor za varstvo gorske narave 

- Odbor za zasavsko planinsko pot. 

Projektno povezovanje 

- Aktivno se vključiti v razvojne projekte kot partnerji.  

- V namen projektnega delovanja:  formiranje projektnih skupin MDO, kot razvijanje projektnega dela 

in izobraževanja.     

Planinske obhodnice 

- Zasavska planinska pot (transverzala), dan poti. Načrtno in organizirano obiskovanje planinske pot. 

Pohodi se obogatijo z naravovarstvenimi vsebinami.  

- In obhodnica: Križem – kražem. 

 

 



 
 
 

Slovenija hodi  

- S svojimi akcijami sodelovati v projektu Slovenija hodi. 

Sodelovanje s sorodnimi organizacijami 

Delo v planinskih društvih je izjemno raznoliko in ta raznolikost se kaže tudi v tem, da lahko sodeluje z vsemi 

javnostmi kot starostnimi strukturami, tako v mestu kot podeželju. Lahko smo kvalitetni partnerji v 

turističnem razvoju tako v svojem kot širšem okolju. NVO, nevladni sektor je naš potencialni sogovornik v 

množici dejavnosti. Potencial Ljudskih univerz pa univerze za tretje življenjsko obdobje ,  itd. Mnogo naših 

članov sodeluje v različnih forumih. Bolje jih spoznajmo in povežimo v delovanje planinskih društev.  

Skupna ponudba  

Na trg ponuditi skupni produkta v planinskih kočah MDO.  

Več namenskost planinskih poti 

Registrirane planinske poti smoterno pregledati in določiti, katere omogočajo  turno kolesarjenje, obisk poti 

s konji …. Določiti poti, ki so lahko tematske poti. 

Financiranje vzdrževanja planinskih poti  

Na območju MDO deluje najmanj 9 občin, ki vsaka po svojih možnosti in utečenih načinih spodbuja delovanje 

planinskih društev in na ta način tudi vsaka na različen način pospešuje turizem in financiranje vzdrževanja 

pohodnih poti. V MDO prepoznati primere dobrih praks in z njimi seznaniti še druge občine.   

Vsako leto organizirati društveno delovno akcijo na planinskih poteh 

Vodništvo 

Planinsko vodništvo ima svojo tradicijo. Planinski vodniki so izobraženi in imajo svojo licenco. Nabor vodenja 

in vodnikov ponuditi turističnem organizacijam kot posameznikom. Povečati sodelovanje z drugimi vodniki.  

Skupna permanentna izpopolnjevanja varne hoje, varstva narave…. 

Mladi in planinstvo  

Vključiti se v akcije MK PZS. Aktivirati MO po planinskih društvih in pripraviti vsakoletne zlete mladih v MDO. 

V vrtcih, kot OŠ, srednji in fakulteti organizirati planinske krožke, študijske skupine, debatne krožke….MDO 

ponudi »Planinsko šolo«. MDO ponudi skupni tabor mladih za OŠ in srednjo ter študente.  

Foto natečaj 

Meddruštveni odbor Planinskih društev Zasavja  razpisuje nagradni foto natečaj, kjer se vse vrti okoli 

Zasavske planinske poti. Tako vam ne bo potrebno potovati na drugo stran sveta in navduševati žirijo s 

prelepo eksotiko, temveč bo dovolj že fotografija lepe pokrajine z bližnjega hriba Posavskega hribovja, 

utrinek ljudi, pohodnikov, …iz območja Zasavske planinske poti, ali »portret« planinke postojanke na Zasavski 

planinski poti.  

 



 
 
 

Srečanje planincev MDO Zasavja 

Srečanje vseh planincev MDO Zasavja v kraju in času, ko ta kraj zaznamoval nek  poseben dogodek. 

Srečanje starejših planincev 

Srečanje starejših planincev MDO Zasavja, tradicionalno. 

Naravovarstvene akcije 

Aktivni pri raznih projektih v območju MDO, še posebej v Planinskih šolah, naravovarstveni izleti,  

Planinska šola 

Organiziranje in ponudba Planinske šole. 

Kulturna dejavnost 

Pospeševanje dejavnosti društev na planinskem - kulturnem področju. Planinskim dogodkom dodajamo 

izbirno kulturno noto.  

 

Tajnica MDO: Sonja Kostevc                                                                                                                                                                                                                                                 

Predsednik MDO: Jože Prah 

  



 
 
 

Program dela Savinjskega MDO PD 2021 
 

Meddruštveni odbor s svojimi odbori  načrtuje izvajanje nalog v okvirih in  v skladu s smernicami in 

usmeritvami članic, ki so vključene v MDO ter PZS: 

- izvedbo srečanj markacistov, vodnikov, varuhov gorske narave in gorskih stražarjev, 

- izvedbe planinskega tabora za osnovnošolce,  

- jesensko srečanje mladih planincev  osnovnošolcev, 

- spomladansko srečanje mladih planincev  srednješolcev  in študentov, 

- tradicionalno srečanje planincev S MDO zadnjo soboto v mesecu maju s pohodom po planinski poti 

XIV. divizije, 

- orientacijska tekmovanja, 

- izobraževanja na vseh področjih planinstva, 

- nadaljevanje obnove planinske poti XIV. divizije, 

- udeležba na občnih zborih in drugih društvenih prireditvah. 

- Vse akcije bodo financirane iz sredstev S MDO v okviru razpoložljivih sredstev. 

 

 

Datum: 12. 1. 2021 

Manja Rajh 

 
 

  



 
 
 

Program dela  MDO PD Gorenjske 2021 

 

Prednostne naloge MDO PD Gorenjske so naslednje: 

− redno obravnavanje gradiv za seje Upravnega odbora PZS ter oblikovanje stališč,. 

− povečanje članstva v planinskih društvih z ustrezno ponudbo programov, 

− poseben poudarek mladim, 

− v osnovnih šolah se želimo približati cilju: planinski krožek v vsaki osnovni šoli,  

− podpirali bomo vse oblike izobraževanja po programih PZS (planinski vodniki, mentorji planinske vzgoje, 
inštruktorji, varuhi gorske narave), 

− vzpodbujanje planinskih društev k formiranju mladinskih odsekov, 

Planinski kažipot MDO Gorenjske  v letu 2021 je sestavni del programa. Iz planinskega kažipota bi poudarili 

naslednje večje prireditve: 

- 18. 04. 2020 - Skupščina PZS, 

− 06. 6. 2021 – Srečanje obmejnih planinskih društev, 

− 12. 6. 2021 – Dan slovenskih  planinskih doživetij 2021 

− 25. 7. 2021 – Dan Gorenjskih planincev v Krekovi koči na Ratitovcu – organizator PD za Selško dolino 
Železniki, 

− 05. 12. 2021 – Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS.  

Aktivnosti  odborov letu 2021 

Odbor mladinskih odsekov 

- Konstituiranje odbora, 
- srečanje mentorjev in načelnikov mladinskih odsekov.   

Odbor vodnikov 

Izpopolnjevanja: 

V letu 2021 MDO Gorenjske ne bo organiziral izpopolnjevanj za vodnike, ker ni možno pridobiti sredstev za 

sofinanciranje tečajev.  

Vsa izpopolnjevanja bodo organizirana v ostalih MDO-jih. 

https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/20201104-pzs_vk-razpis_izpopolnjevanj_2020.pdf 

Tečaji: 

Naslov spletne povezave razpisa akcij usposabljanj za vodnike PZS za leto 2021, naziv strokovni delavec1 

(SD1) in strokovni delavec2 (SD2). Različne lokacije po Sloveniji 

https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/20201104-pzs_vk-razpis_te%C4%8Dajev_za_VPZS-2020.pdf 

Srečanje vodnikov in mentorjev MDO PD Gorenjske 

Če bodo razmere dopuščale bomo lanskoletno neizvedeno srečanje prestavili v leto 2021. 



 
 
 

Dvanajsto  srečanje vodnikov in mentorjev organizira PD Gorje. MDO prispeva za vsakega vodnika ali 

mentorja 10 €. Ostali udeleženci prispevajo 10 €. 

Srečanje bo predvidoma v nedeljo 18.4.2021. Vabila in program za srečanje bodo razposlana v aprilu. Rok 

prijav na srečanje je 15.4.2021. 

VO MDO PD Gorenjske se bo v letu 2021 sestal najmanj dvakrat in sicer pred srečanjem vodnikov in pred 

zborom vodnikov, če bodo razmere dopuščale. 

Matej Ražen: načelnik odbora vodnikov. 

Odbor za planinske poti 

Za leto 2021 je zelo težko delati plan zaradi korone, ker ne vemo, kdaj se bo stanje izboljšalo. 

Menim, da bilo dobro organizirati srečanje markacistov MDO Gorenjske, mogoče 25.9.2021. 

Za lokacijo bi se dogovorili, ko bomo videli stanje zdravstvene slike Covid - 19. 

Opozoriti moramo tudi skrbnike poti, da premalo spodbujajo in podpirajo markaciste pri njihovem delu. 

Občutek imam, da predsedniki društev skrbijo bolj za koče,  za poti pa, če je že res nujno. 

V letu 2021 bi se bolj  posvetili  planu izobraževanj  in obnovitvenih usposabljanj, (če bo to sploh možno) v 

upanju, da bi se le tega čim več članov udeležilo. 

Bojan Šifrar: načelnik odbora za planinske poti. 

Odbor za gospodarstvo 

Ker je svetovna situacija glede epidemije še dokaj negotova, se bomo morali sproti odločati o vseh trenutnih 
razmerah in stanju. Upoštevati bo potrebno omejitve in priporočila za poslovanje v kočah. V kolikor ne bo 
mogoče organizirati sestanka, se bomo dogovorili in uskladili preko elektronske pošte, SMS sporočil ali 
telefona.  
Glede helikopterske oskrbe bomo nadaljevali utečen način za vsa društva, ki se oskrbujejo helikoptersko. 
Poskrbeli bomo za urejenost vzletno pristajalnega prostora na Rudnem polju in določila Zakona o TNP glede 
prepovedi in omejitev. 
V kolikor bo prišlo do razpisa za energetsko in ekološko sanacijo planinskih koč od Ministrstva za 
gospodarstvo, se bodo društva v večjem številu nanj prijavila. Projekti so bili v glavnem pripravljeni že za leto 
2020. 
Pričakujemo, da bo rezervacijski sistem v celoti zaživel in pripomogel k boljšemu in ažurnejšemu delu v 
kočah. 
Še vedno ostaja prvenstvena naloga, da se v kočah zagotovi zadostna električna energija za delovanje vseh 
nujnih naprav, ki so povezane z električnim napajanjem. 
Smo v situaciji, ko ne vemo kaj nam bo še prinesel čas, odločati se bomo morali sproti glede na možnosti in 
navodila stroke. 
Marica Okršlar: načelnica odbora za gospodarstvo 

Odbor za varstvo gorske narave 

- izobraževanje, ozaveščanje, obveščanje, 

- sodelovanje z drugimi odbori, drugimi nevladnimi organizacijami, delovanje v okviru KVGN, 

sodelovanje v raznih projektih,  



 
 
 

- izobraževanje za GS in VGN, 

- srečanje GS in VGN Gorenjske. 

- Mojca Gorjup: načelnica odbora za varstvo gorske narave. 

 

Selca, 10. 01. 2021 

 

                                           France Benedik, l. r. 

        predsednik MDO PD Gorenjske 

 

 

  



 
 
 

Program dela MDO PD Notranjske 2021 
 

Število planinskih društev 13 in trije klubi v dveh statističnih regijah 
 
     Izvedba sestankov MDO-ja  4 do 5  krat  letno, oziroma po potrebah. 
 
    Udeležba predstavnika MDO na sejah UO PZS in ostalih ustreznih sestankih v okviru PZS.         
     Opozarjanje PD na sodelovanje s podatki  v Navezi , ter odziv na ankete. Na vsaki seji MDO. 

 
     Dejavnosti širšega pomena v MDO PD Notranjske: 

Aktivnost Termin - izvedba Namen - organizator 

30. tradicionalni nočni pohod 

na Polhograjsko Grmado 

januarja ob polni luni v spomin samostojnosti RS 

PD Blagajana-Polhov Gradec 

Tradicionalni družinski pohod na 
Krim 

Ko bodo primerne razmere PD Podpeč-Preserje 

Tradicionalni skupni izlet in 
srečanje planincev MDO PD 
Notranjske 

16.5.2021 ali septembra  
Planina nad Vrhniko 

obletnica ustanovitve (60)  
PD Vrhnika 

Več dnevni tradicionalni pohod 
na Triglav  

Julij/Avgust PD Logatec in PD Vrhnika  

iz lokacij sedeža PD 

Posvet, ki ga izvaja vodstvo PZS 
 

V jesenskem roku Informacija o delu na ravni 

PZS in o delu PD. Na Vrhniki 

 
• Spodbujanje planinskih društev za udeležbo na Skupščini PZS in za številčnejšo udeležbo na 

tradicionalnem srečanju PZS, »Dan slovenskih planinskih doživetij«. 
• Udeležba predsednika, ali podpredsednice MDO na občnih zborih in pomembnejših 

prireditvah društev.  
• Spodbuda za predloge priznanj na vseh ravneh PZS in Komisij. Na vsaki seji MDO.  

 
     odbor mladinskih odsekov: 

Aktivnost Termin - izvedba Namen - organizator 

Mladinski in skupni tabori  V času poletnih mesecev Bivanje v naravi in vključevanje v 
planinstvo, več PD 

Orientacijska tekmovanja Na podlagi razpisov Izobraževanje in druženje,  
več PD 

Izobraževanje več učiteljev za 
naziv mentor planinskih skupin 

Na podlagi razpisov 
 in možnosti zaradi korone 

delo z mladimi v OŠ.  
PD Cerknica 

 
     odbor za varstvo gorske narave: 



 
 
 

Aktivnost Termin - izvedba Namen - organizator 

Srečanje varuhov gorske 
narave/gorskih stražarjev MDO 

V spomladanskem času Izlet in delo v PD 
Vodja odbora VGN 

Organizacija 
naravovarstvenega izleta z 
več drugih MDO 

Maj - Junij  Predavanje in spoznavanje 
znamenitosti izbranega terena 
Vodja odbora VGN  

Letni zbor KVGN Na podlagi razpisa 
 in možnosti zaradi korone 

Obnova licence za VGN 
Vodja odbora VGN in 
načelniki odsekov VN 

Čistilna akcija planinskih poti Na Dan zemlje Ozaveščanje pohodnikov o 
pomenu smetenja, vsa PD 

 
 
 
     odbor za planinske poti,  vzdrževanje 765 km planinskih poti na območju MDO 

Aktivnost Termin - izvedba Namen - organizator 

Srečanje markacistov MDO 

PD Notranjske 

V marcu, ali jeseni Poročilo o delu in skupne akcije na 
poteh v MDO, Vodja Odbora  

Dan slovenskih markacistov Na podlagi razpisa 

 
Obnova poti in izobraževanje 
Vodja odbora PP  

Zbor markacistov Na podlagi razpisa 
 in možnosti zaradi korone 

Obnova licence za 
markaciste, Vodja odbora PP 
in načelniki odsekov PP 

     
     odbor vodnikov MDO 

Aktivnost Termin - izvedba Namen - organizator 

Letno srečanje vodnikov MDO V marcu, ali jeseni Poročilo o delu odbora in odsekov 
v PD 

Organizacijo skupnega izleta 
vodnikov PZS iz MDO PD Notr. 

V času poletnih mesecev Srečanje izmenjava izkušenj, 

Vodja Odbora vodnikov 

Obveščanje o zahtevnih turah in 
organizacija skupnih izletov.  

Celo leto, snežne in kopne ture Z udeležbo več PD iz MDO 
Vodja OV in predsedniki  PD 

Obveščanje PD o razpisih za 
licenčno usposabljanje 

Na podlagi razpisa 
 

Obnova licence 
Vodja OV in predsedniki PD  

Letni zbor Vodniške komisije  Na podlagi razpisa 
 in možnosti zaradi korone 

Udeležba delegatov, Vodja 
OV in načelniki odsekov V 

 
     odbor za gospodarstvo 

Aktivnost Termin - izvedba Namen - organizator 

Srečanje gospodarjev MDO V maju ali jeseni Izmenjave izkušenj na področju 
gospodarjenja in stanja v kočah, 
obnove, posodabljanja. 
Vodja odbora in PD lastniki koč. 



 
 
 

Ponudba koč za 
izobraževanja in tabore  

Celo leto Promocija naših koč v MDO. 
Vodja odbora in PD lastniki koč. 

Pobuda da se Dom na Slivnici  
vključi na seznam planinskih 
postojank PZS 

Do junija Dom se kategorizira in razglasi za 
Planinski dom vsemi bonitetami. 
Vodja odbora in PD Cerknica, 
predsednik MDO PD Notranjske 

    
    Razpoložljivih finančna sredstva MDO PD Notranjske bodo namenjena za delovanj odborov 
    in izvedbo skupnih akcij. 

• MDO Notranjske ima planinska društva v dveh statističnih regijah, zato bodo na delovanje 
lahko vplivale splošne omejitve zaradi korona virusa. V času omejitev se bodo seje MDO PD 
izvedle dopisno. Predvidena srečanja in zbori ali druge skupne dejavnosti pa glede na dane 
možnosti.  

 
Datum: 18.1.2021 
                                                                                   Predsednik MDO PD NOTRANJSKE 
                                                                                                 Miro Mlinar l.r. 

 

  



 
 
 

Program dela MDO PD Posočja 2021 
 
V MDO PD Posočja imamo za leto 2021 v programu naslednje aktivnosti: 
organizacija društvenih občnih zborov in udeležba predsednika, oziroma podpredsednika MDO na le-teh 
udeležba predsednika MDO na vseh sejah UO PZS, kar je že stalna praksa 
pred vsako sejo UO PZS in dodatno po potrebi bo sklicana seja MDO PD Posočja(fizično ali dopisno) 
udeležba na Skupščini PZS, kot vsako leto doslej, organiziran skupni prevoz, težnja k čim višji udeležbi(fizično 
ali s pooblastili) 
udeležba na dnevu slovenskih planinskih doživetij(organizacija skupnega prevoza iz MDO) 
udeležba na svečani podelitvi priznanj PZS 
udeležba na srečanjih planincev in pohodih ter ostalih prireditvah, ki jih organizirajo posamezna društva 
sodelovanje s sosednjimi MDO-ji 
 
 
AKTIVNOSTI ODBOROV 
 
Vodniški odbor: 
Načelnica se bo udeleževala sej, ki jih sklicuje predsednik MDO PD Posočja. 
VO MDO Posočja se bo v letu 2021 predvidoma sestal dvakrat, prvič spomladi predvidoma 6.maja, drugič pa 
jeseni 2.septembra. 
Skupne akcije, ki so bile dane v program pohodov, srečanj in praznovanj, bomo objavljali in izmenjevali. 
O vseh dogodkih bodo društva, oziroma načelniki VO obveščeni sproti preko elektronske pošte. 
Srečanje vodnikov MDO PD Posočja bo 16. oktobra v organizaciji PD Cerkno. Načelnica bo pridobila seznam 
in e-naslove vseh registriranih vodnikov po PD-jih in jih posredovala organizatorju srečanja. 
PD-je bo seznanila z možnostjo priprave predlogov za priznanje PZS-častni vodnik. 
Vsi datumi so okvirni in odvisni od zdravstvene situacije ter strinjanja društev. 
 
 
 
Odbor za planinske poti: 
datum in lokacija zbora markacistov MDO PD Posočja bosta določena naknadno, odvisno od trenutne 
zdravstvene situacije(verjetno združeno s skupno akcijo) 
poročilo za registracijo markacista je potrebno oddati do 31.1.2021 
( opomnik poslan vsem načelnikom odsekov) 
sestanki načelnikov OPP vsaj dvakrat 
usposabljanje markacistov KPP-PZS 
udeležba na rednem zboru markacistov PZS 
akcije OPP MDO PD Posočja(skupna akcija na poteh PD Križna gora takoj, ko bodo to dopuščale razmere) 
sodelovanje pri nalogah, vezanih na OPP MDO Posočja 
 
Odbor mladinskih odsekov: 
Sodelovanje na področnih tekmovanjih ''Mladina in gore'' 
Organizacija skupnega srečanja mladih planincev Posočja je pod vprašajem, poskus organizacije skupnih 
pohodov posameznih MO 
Sestanek in srečanje načelnikov MO in mentorjev planinskih skupin 
(zaradi prezasedenosti je potrebno izvoliti novega vodjo PO MO MDO Posočja, kar nam v letu 2020 ni 
uspelo), potrebna pomoč MK pri PZS 
 
Odbor za varstvo gorske narave: 
Organizacija dogodkov(predavanje in razstave, botanični dan,…), ki jih v letu 2020 ni bilo mogoče izpeljati. 
Srečanje VGN MDO Posočja in Notranjske, jeseni 2021 



 
 
 

Izvedba 6. naravovarstvenega tabora za mlade v organizaciji PD Nova Gorica 
Medsebojno obveščanje o akcijah v društvih 
Organizacija vsaj enega naravovarstvenega pohoda 
Čistilne akcije na planinskih poteh v spomladanskih mesecih 
 
Gospodarski odbor: 
Odbor naj bi se sestal dvakrat letno, enkrat pred glavno poletno sezono predvidoma konec aprila ali v 
začetku maja in enkrat po zaključku sezone. 
Predvidene teme za razpravo: 
*Upravljanje koč v teh zelo težkih razmerah 
*Zakonska določila za obratovanje planinskih koč 
*Informacije in izmenjava izkušenj glede nabave posameznih artiklov,  
   opreme… 
*Investicije-razpis Ministrstva za gospodarstvo za energetsko in  
  ekološko sanacijo koč. 
Udeležba na dopisnem zboru gospodarjev, ki ga razpisuje GK 
 
 

Dušan Plesničar 
Predsednik MDO PD Posočja 

 

  



 
 
 

Program dela MDO PD Podravja 2021 
                                       
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 bo deloval v letu 2021 v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD Podravja ter v 

okviru finančnega načrta.  

MDO bo predvidoma 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 Kozorog, 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, AK Slovenska Bistrica in Plezalni klub 6b Ptuj. 

MDO PD Podravja bo v letu 2021 vodilo predsedstvo: 

- 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: potrebno poiskati novega načelnika 
- Načelnik Odbora za pl. veterane: Franc Kocbek 
- Načelnik Odbora za pl. orientacijo: Jože Dajnko 
- Načelnik Odbora za gospodarstvo: Anton Klinc  

 

MDO bo v letu 2021: 

- izvedel  predvidoma 3.  redne seje, 2. – 3. dopisne seje (predvidoma pred vsako sejo UO PZS in sejo 
skupščine PZS) in 1.- 2. seji predsedstva, na katerih bo skupaj sprejetih med 20 in 30 sklepov, 
- spremljal in usklajeval delo društev na območju, ki ga pokriva, 
- izvajal koordinacijo izhodišč pri oblikovanju ciljev in nalog PZS, 
- obravnaval in sprejel bo poročila o delu MDO in Odborov MDO za leto 2020 ter obravnaval in sprejel 
podrobni program za leto 2021 ter smernice dela v letu 2022,  
- dajal soglasja k predlogom za najvišja priznanja PZS, 
- preverjal usklajenost temeljnega akta društva, ki se želi včlaniti v PZS, s Statutom PZS in dajal soglasje k 
sprejemu in mu dodelil mentorja, 
- udeleževal se občnih zborov in drugih prireditev društev in zastopal PZS, po predhodnem pooblastilu 
predsednika PZS, 
- spodbujal vodstva PD MDO k večjemu propagandnemu, uspešnemu in učinkovitemu delu ter spodbujal k 
pridobivanju novih članov, 
- pomagal pri organizaciji prireditev, ki so širšega pomena in tudi nudil materialno pomoč, v okviru svojih 
zmožnosti, 
- organiziral bo skupne akcije (srečanja, pohode), ki so pomembne v okviru MDO,  
- vzpostavljal kontakt z ostalimi MDO-ji in organi PZS 
- skrbno ravnal s sredstvi in podpiral akcije, ki so v ponos MDO  
 



 
 
 

Odbori MDO bodo prav tako aktivni v letu 2021 in izvedli v okviru svojih aktivnosti kar nekaj akcij in sicer: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja namen 

1 dopisna seja VO 

MDO 
Marec 2021  Okrog 40 

Stanka Čoh       

Izvajanje programa v 

letu 2021 

Izpopolnjevanje 

vodnikov Podravja in 

ostalih prijavljenih pri 

PZS 

 

snežne razmere in 

kopne razmere 

30.1.-31.1.2021   

Domžalski dom 

 

8.-9.5. in 22.-23.5.    

Boč 

 

 

 

Skupaj okrog 70  

udeležencev 

 

Obnovitev licence 

za snežne in 

kopne razmere 

 

 

Sestanek z bodočimi 

vodniki 
Oktober 2021 10 Pomoč pri pripravi na 

sprejemni izpit  

Srečanje vodnikov 

MDO PD Podravja 
20.11.2021 70         druženje vodnikov 

MDO PD Podravja 

Zbor članov OPP 

MDO PD Podravja 

Sredi marca 2021, 

območje PD Majšperk 
Okrog 50  Poročanje o delu, 

podelitev priznanj 

1-2 seji OPP Tekom leta 2021 Okrog 40 – 50  Reševanje sprotne 

problematike 

Ureditev Treh žebljev 

na Pohorju  
Tekom leta 2021 Okrog 20  Ureditev obeležja in 

pl. poti do obeležja v 

dolžini cca. 100 m 

Licenčno 

izpopolnjevanje 

markacistov  

Tekom leta 2021 Okrog 20  Potrditev licence za 

markacista PZS  

Predstavitev dela 

markacistov v OŠ in v 

vrtcih  

Tekom leta 2021  Seznanitev mladih z 

markacijskim delom  

Pohod za mokrišča 

Mure  
Februar  2021  Okrog 5 oseb Ozaveščanje in varstvo 

narave ob Muri 

Čistilna akcija in 

varov. velikonočnice 

Marec, April Okrog 20 Pomoč pri urejanju 

planinskih poti in 



 
 
 

na Boču ohranitev 

velikonočnice 

Letni zbor članov 

OVGN Podravja 
Marec 2021 15 - 20           Pregled dela in plan 

dela za naprej  

Srečanje z OVGN 

Koroške in Savinjske 
April ali maj Okrog 20  Sodelovanje  

Izlet članov OVGN 

Podravja 
Marec do maj 2021 

oz. po dogovoru  

Okrog 30 Izlet in druženje  

Udeležba na akcijah 

Komisije VGN in 

Zavoda za gozdove 

Tekom leta 2021 Okrog 5 Pomoč pri urejanju in 

ozaveščanju  

Srečanje VGN in GS Jesen 2021 Okrog 30  Izlet in druženje ob 

zaključku tečaja za 

VGN 

Srečanje zaslužni 

veterani MDO  
18.12.2021   Planinski 

dom na Boču                         

Okrog 20 - 30 Zahvala za minulo delo 

v društvih 

Pohodi in izleti  

Odbor za planinske 

veterane  

23.2., 17.3., 21.4., 

19.5., 23.6., 13.7., 

22.9., 13.10., 16.11., 

14.12.  

 

Okrog 350 

 

Druženje, ohranjanje 

kondicije 

Tekmovanje POT Pomlad 2021 

 

 Okrog 100      

    

Tekmovanje  

Tekmovanje POT  Jesen 2021  Okrog 70  Tekmovanje 

SPOT 2021   Okrog 70  Tekmovanje 

5. IMOC 2021  v primeru uvrstitve tja Tekmovanje 

Posvet Odbora MO 

Podravja  
Jesen 2021 10 – 15    komunikacija, 

načrtovanje, 

povezovanje 

Srečanje predšolskih 

in osnovnošolskih 

otrok Podravja ter S+Š 

Podravja  

Pomlad;  Jesen 2021 200  komunikacija, 

spoznavanje sosednjih 

društev, povezovanje 

 



 
 
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Spominska plaketa PZS, 

Svečana listina PZS, 

Častni znak PZS 

Častni vodnik PZS 

Dopolnjena starost vsaj 65 let 

Že pridobljeni zlati častni znak 

PZS, posebne zasluge, … 

Vsaj 30 letno delo v vodništvu 

Predvidoma do 5 

predvidoma 1 – 2  

predvidoma 50 

predvidoma do 5 

 

V letu 2021 MDO PD Podravja predvideva sredstva iz PZS v enaki meri kot leta 2020, katera bo namenil za 

delovanje odborov in izvedbo akcij, ki so širšega pomena.  

 

 

Maribor, 11.1.2021 

                                                                                                   Predsednik MDO PD Podravja 

                                                                                                                 Igor Oprešnik 

 

 

  



 
 
 

Program dela MDO PD Primorske 2021 

 
Natančen program dela MDO PD PRIMORSKE  v letu 2021 je pripravljen na podlagi smernic PZS  ter plana 
dela MDO PD P 2021, dopolnjen zaradi Covid-19 pandemije. Nekateri datumi se še usklajujejo tekom leta. 

 
ŠTEVILO PLANINSKIH DRUŠTEV: 9, ALPINISTIČNI KLUB: 1, SKUPAJ: 10. V okviru enega PD deluje planinska 

skupina s sedežem v Reki. 

 

USPOSABLJANJE: ni predvidenih samostojnih usposabljanj, člani se vključujejo v načrtovane programe 

usposabljanj PZS. 

 

NAJPOMEMBNEJŠE SKUPNE AKTIVNOSTI MDO 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 

udelež

encev 

Namen Opomba 

45. Srečanje 

mladih planincev 

MDO  

OPD Koper, 22.maj 2021 

 
 

Pohod,igre, 

druženje in 

medsebojno 

spoznavanje  

 

POT Liga Primorske   

 
PD Sežana  

Med feb-

marcem 2021 
 

Alpinistična šola Obalni alpinistični klub    

 

Naslednja 2021, 

nimajo dovolj 

inštruktorjev 

Do poletja 

odločitev, ali bi v 

septembru 

štartali 

Srečanje TKO  
Skupna tura kolesarskih odsekov MDO PD 

Primorske 
 Še ni plana  

Arhiviranje 

dokumentarne 

razstave MDO PD P 

(prej MDO PN PD) 

"Med morjem in 

gorami" iz leta 

2015 

 

 

Panoji z vso spremljajočo vsebino bodo 

sprejeti v Pokrajinski  arhiv  Koper, v 

digitalni obliki pa arhivirani v 

Slovenskem  planinskem  muzeju,  

Mojstrana. 

 2021  



 
 
 

 

TRADICIONALNE MNOŽIČNE PRIREDITVE PD Datum Opomba 

Pohod po Otmarjevi poti – PD Vipava   

Po Vojkovih poteh – PD Podnanos    7.3.2021  

Z Vrtovcem v rojstni kraj slovenske himne (sodelovanje s 
Turističnim društvom Podnanos)  - PD Podnanos 

6.2.2021  

Pohod po Kosovelovi poti – PD Sežana 21. 03. 2021  

Nočni pohod na Slavnik (za odrasle in mlade) – PD Slavnik     26. 06. 2021  

Gremo peš na Kokoš ob prazniku Občine Sežana  22. 08. 2021  

Pohod na Češpovem prazniku v Slivju   - PD Slavnik  Sredi septembra  

Srečanje planincev na Slavniku   03.10. 2021  

Pohod na Kostanjevem prazniku v Rodiku – PD Slavnik  17. 10. 2021   

Predstavitev koče – sejem AA Spodbujamo oskrbnike, 
da se udeležijo sejma v 
okviru stojnice PZS 

 

Dan planincev  12. 06. 2021  

 

SODELOVANJE Z ZAMEJSKIMI PD IN REGIJSKIMI 
PLANINSKIMI DRUŠTVI V SOSEDNJIH DRŽAVAH 

Datum Opomba 

16. prijateljsko srečanje brez meje: PD Snežnik, SPD Trst, PS 
Bazovica, SK Devin (organizator SPD Trst) 
 

Marca, mogoče 

14.3.2021 

 

Odprta meja SLO – IT; PD Slavnik, SPD Trst 21. 03. 2021  

Srečanje zamejskih društev v organizaciji SPD Gorica 13. 06. 2021  

Odprta meja SLO – HR; PD Slavnik  29. 08. 2021  

Dani hrvatskih planinara, Učka Ni še datuma  

41. tradicionalni spominski pohod Bazoviških junakov; 
soorganizacija SPDT in PD Sežana 

05. 09. 2021  

Istarski planinarski savez, Pula; srečanje istrskih planincev  Ni še datuma  

56. srečanje treh dežel  Se še ne ve  

Srečanje pri Roblekovem domu (v organizaciji SPD Trst) Verjetno aprila  

Pohod od spomenika do spomenika (organizaciji SPD Trst) Konec februarja ali 

marca 

 

Drugi dogodki (vabila)   



 
 
 

 

ODBORI 

OPP  - odbor za planinske poti  Datum Opomba 

Področno srečanje markacistov MDO PD P November 2021  

Skupna akcija markacistov MDO PD P    Maj/junij 2021  

Udeležba na Dnevu slovenskih markacistov datum naknadno  

Udeležba vodje na razširjenem sestanku KPP PZS   

ostalo po dogovoru  

 

VO – vodniški odbor  Datum Opomba 

Srečanje in izlet vodnikov PZS in mentorjev vseh PD; v organizaciji 

PD Sežana  

13.02.2021   

Udeležba na zboru vodnikov PZS, vsi načelniki VO PD  27.11.2021  

razširjena seja VK PZS oktober 2021  

Licenčno usposabljanje za vodnike PZS   terminski plan VK 

PZS 

 

 

OM - odbor mladinskih odsekov Datum Opomba 

Aktivnosti  za šolsko leto 2019/2020   

Primorska liga planinske orientacije PD Sežana 

 

Februarja ali marca 

2021 

 

31.Državno tekmovanje MLADINA IN GORE     

46. srečanje mladih MDO PD P, organizator OPD Koper 

 

22.05.2021  

Regijsko tekmovanje MLADI IN GORE (v organizaciji PD Slavnik in OŠ 

Hrpelje) 

Novembra 2021  

udeležba na zboru MK PZS  naknadno  

 



 
 
 

OVGN - odbor za varstvo gorske narave Datum Opomba 

Posamezna društva se bodo trudila za odpravljanje divjih poti, ki jih 

naredijo pohodniki in kolesarji ob označenih poteh (ozaveščanje) 

Po planu planinskih 

društev 

 

Predavanja v PD: vsaj eno z večjim poudarkom na naravovarstveni 

tematiki  

PD v MDO  PD 

Primorske 

Sežana, Trst, 

Postojna 

Udeležba na Zboru VGN  PZS in na licenčnem izpopolnjevanju Po planu PZS  

   

Skupni naravovarstveni izlet s sosednjim MDO Spomnimo za 2021  

Spodbujanje za načrtovanje in gradnjo čistilnih naprav v kočah  Nanos (čistilna 

naprava je vgrajena, 

deluje) 

 

SPLOŠNE AKTIVNOSTI   Datum Opomba 
Seje MDO PD Primorske:  praviloma ob ponedeljkih pred vsako sejo 
UO PZS,  4-5 sej 

 

Redna udeležba predsednice oz. predstavnika MDO na sejah UO PZS, 
vseh ostalih sestankih, konferencah, ki jih pripravi PZS  

po terminskem 
planu  

 

Udeležba predsednikov PD in predsednice MDO na letni Skupščini  17.04.2021  
Udeležba predsednice oz. namestnice na  občnih zborih PD Vabila  
Dan planincev:   
Skupna organizacija MDO in prevoz udeležencev 

12.06.2021  

Srečanje slovenskih markacistov   

Udeležba na podelitvi najvišjih priznanj PZS      
Spodbujanje priprave člankov za objavo v lokalnih in planinskih 
medijih. 

Stalna naloga  

Spremljanje in aktivno sodelovanje v javni obravnavi sprememb 
pravilnika PZS  

  

Spremljanje usklajenosti spremenjenih in dopolnjenih temeljnih aktov 
društev s Statutom PZS. 

Stalna naloga  

Druge naloge po sklepu UO PZS in Skupščine PZS. Stalna naloga  
Opozarjanje pri izpolnjevanju obveznosti poročanja PZS in MDO PD 
(Statut PZS, člen 42.) – ankete, podatki za »Planinski kažipot« itd. 

Stalna naloga  

Skrb za predloge priznanj PZS članom PD Stalna naloga  
Srečanje varuhov gorske narave    
 

Marija Kuhar 

 

 

  



 
 
 

Program dela MDO PD Koroške 2021 
 

1. Sodelovanje društev MDO Koroške 

Sestanki MDO bodo tako kot doslej v sejni sobi KS, Meža-7,  Dravograd. Za leto 2021 načrtujemo 4 

seje MDO, na katerih bomo obravnavali aktualno problematiko delovanja PD na Koroškem ter 

sprejemali predhodna stališča za obravnavano tematiko na Upravnem odboru PZS. Tako bodo poleg 

članov MDO-ja  na sejo vabljeni tudi člani UO PZS s področja Koroške. Tematika, ki jo bomo 

obravnavali na sejah MDO bo zajemala:  

- Seznanitev z najbolj aktualnimi zadevami delovanja PZS, 

- Dogovor glede izvedbe srečanja koroških planincev v mesecu oktobru 2021, 

- Organizacija in izvedba skupne akcije pri obsežnejših delih na planinskih poteh, 

- Seznanitev članov UO z akcijami, ki jih izvajajo društva in so zanimive tudi za ostala društva 

na Koroškem,  

- Skupna izobraževanja, 

- Pohod koroških markacistov,  

- Foto natečaj za najboljše fotografije s posnetki z gora,  

- Sodelovanje s strokovno del. skupino Partnerstvo za Pohorje pri MRA Maribor.  

3. Delovane odborov MDO PD Koroška 

        -     Odbor za planinske poti, 
        -     Območni vodniški odbor za Koroško, 
        -     Odbor za varstvo gorske narave, 
        -     Odbor za turno kolesarjenje, 
         -    Odbor za Koroško planinsko pot. 
 

Odbor za planinske poti v letu 2021 načrtuje obsežna dela na področju urejanja in vzdrževanja 

planinskih poti. Poleg rednih vzdrževalnih del in spremljanja urejenosti teh poti bodo posebno 

pozornost posvetili opremljanju katastra planinskih poti z opisi in slikami, priprava in izdelava 

katastra v digitalni obliki po društvih, priprava zemljevidov po posameznih PD, organizacija skupne 

akcije vseh odborov za planinske poti na Koroškem, koordinacija dela med posameznimi odseki, 

vodenje evidence usposabljanja markacistov, sodelovali bodo s PD, KPP, MDO, OVO, OVGN, z 

odborom za Koroško planinsko pot, s sosednjimi OPP, Geoparkom, RRA Koroška in občinami.  

Udeleževali se bodo tudi srečanju ob Dnevu markacistov pri PZS, zbora področnih markacistov in 

zborov članov PD na območju Koroške. 

Območni vodniški odbor za Koroško predvideva v letu 2021 izvedbo kopnega in snežnega 

izpopolnjevanja v času od 27. do 28. 2. 2021 na koči na Grohatu in v času od 8. 5. do 9. 5. za kopno 

izpopolnjevanje na Naravskih ledinah. Organizirali bodo tudi srečanje planinskih vodnikov Koroške v 

izvedbi PD Mislinja, sodelovali bodo na dnevu koroških planincev in dnevu planinskih doživetij. 

Bodo pa tudi poskrbeli za sprotno obveščanje o aktualnem dogajanju na VK PZS, MDO in OVO.  



 
 
 

Odbor za varstvo narave je pripravil obsežen načrt delovanja za leto 2021. Tako bodo sodelovali na 

vseh pomembnih naravovarstvenih akcijah v Sloveniji, na zboru delegatov izvedli naravovarstveni 

pohod Huda luknja, predstavili svoje delovanje na odprtju turistične sezone na Kopah, udeležili se 

bodo tradicionalnega srečanja gorskih stražarjev in varuhov gorske narave na Košenjaku, izvedli 

obveščevalni pohod na lokaciji planiranih vetrnih elektrarn v bližini pohorskega bisera Lovrenška 

jezera v sodelovanju z društvom Narava Pohorja, izvedli bodo številne naravovarstvene pohode za 

svoje člane, opravili naravovarstveni preventivni nadzor Ribniškega jezera in spremljali aktivnosti ob 

planirani gradnji vetrnih elektrarn ob Lovrenških jezerih, sodelovali bodo v akciji čiščenja pohorskih 

planj na Pohorju, se udeležili Dneva Smrekovca, sodelovali na predstavitvi seminarskih nalog 

generacije VGN 2021 in na srečanju VGN z GS Slovenije. Poskrbeli bodo tudi za redno usposabljanje 

svojih članov in se vključevali v vse akcije za ohranjanje gorske narave na območju Koroške.  

Odbor za turno kolesarjenje bo med letom izvedel številne skupne akcije kolesarjev, sodeloval bo 

pri urejanju večnamenskih planinskih poti, po katerih je dovoljena tudi vožnja z gorskimi kolesi. 

Udeležili se bodo srečanja Koroških planincev na Pernicah in poskrbeli za sprotno obveščanje svojih 

članov o aktivnostih na področju gorskega turnega kolesarjenja. 

Odbor za Koroško planinsko pot bo med letom skrbel za  redno vzdrževanje in obnovo Koroške 

planinske poti, za nadomeščanje žigov na kontrolnih točkah, za distribucijo vodnikov in dnevnikov 

koroške planinske poti ter sprotno obveščanje MDO o morebitnih preprekah na tej poti ob naravnih 

nesrečah.  

4. Projektno povezovanje 

MDO se bo aktivno vključeval v projektno povezovanje  pri  delovni skupini Partnerstvo za Pohorje 

pri MRA Maribor in pri RRA za Koroško.  

5. Planinske obhodnice 

MDO PD Koroške bo preko svojega Odbora za Koroško planinsko pot skrbel za vzdrževanje in 

vsesplošno oskrbo domicilne planinske poti.  

6. Slovenija hodi 

Sodelovali bomo s svojimi akcijami v projektu Slovenija hodi. 

7. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami 

V letu 2021 bomo sodelovali z vsemi sorodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko 

ohranjanj gorske narave in izvajajo aktivnosti za sproščanje posameznikov in skupin v gorski naravi. 

Tako bomo sodelovali preko odborov pri delu RRA za Koroško MRA Maribor, GRS, društvi, ki se 

ukvarjajo z rekreacijo svojih članov v naravnem okolju, lokalnimi skupnostmi na območju Koroške in 

drugimi društvi in organizacijami, ki skrbijo za ohranjanje naravnega okolja.  

 



 
 
 

8. Skupna ponudba 

Poskrbeli bomo za namestitev ustrezne literature za planince v vseh planinskih postojankah na 

našem območju, še posebej tiste, ki se navezuje na predstavitev planinskih poti na našem območju. 

Vsekakor bomo tudi poizkušali zagotavljati enotno usklajene cene gostinskih in nočitvenih 

zmogljivosti na planinskih postojankah na našem območju.  

9. Več namenskost planinskih poti 

Dvo namenskost (markirane planinske poti in oznaka za turno kolesarjenje) je na območju Koroške 

že urejeno. Prizadevali si bomo, da bodo pri vzdrževalnih delih in obnovah treh poti sodelovali tudi 

turni kolesarji. Proučili bomo možnost prevzema dela povezovalne poti Vranov let, ki poteka po 

delu markiranih planinskih poti na Pohorju.  

10. Financiranje vzdrževanja planinskih poti 

Na območju Koroške deluje 13 občin in 12 društev. Te tudi sofinancirajo dejavnost planinskih 

društev na svojem območju. Del teh sredstev je namenjen vzdrževanju planinskih poti, poleg tega 

pa se za pokrivanje teh stroškov vključujejo tudi RRA. Del sredstev lahko pridobivamo tudi iz 

sredstev proračuna PZS. Vsekakor pa so vsa dela, ki jih opravljajo markacisti na svojem območju 

brezplačna na bazi prostovoljstva in zatorej pri vzdrževanju teh poti nastajajo v glavnem le 

materialni stroški za porabljeni material in deloma potni stroški ter stroški prevozov.  

11. Vodništvo 

Na območju Koroške imamo registriranih 80 planinskih vodnikov z ustrezno licenco. Delo 

vodniškega odbora usklajujemo preko MDO in vsakoletno tudi izdamo skupni program vodenih 

pohodov vseh PD s Koroške, tako da se na tej osnovi lahko planinci priključujejo iz vseh društev na 

posameznih pohodih. Vsako leto tudi organiziramo zbor vodnikov, kjer se pogovorimo o aktualni 

problematiki planinskih vodnikov in njihovi dejavnosti.  

 

Mislinja, dne 13. 1. 2021 

 

       Predsednik MDO PD Koroške: 

                    Mirko Tovšak, l.r. 

 

 

 



 
 
 

Program dela Kamniško-bistriškega MDO PD 2021 
 

 

Meddruštveni odbor planinskih društev kamniško bistriškega območja združuje 9 društev. Društva povezuje 

planinstvo, geografsko območje in želja po sodelovanju. Uspešnost povezovanja in sodelovanja bomo 

nadaljevali in iskali nove priložnosti, da združimo interese in moči.  

Soustvarjanje za doseganje skupnih ciljev bomo gojili na področjih planinstva/gorništva (šport, gospodarstvo, 

raziskovanje, naravo varstvo, zaščita - reševanje, humanitarnost, delo z invalidi/OPP, kulturna dejavnost, 

povezano z gorsko naravo, naravo …).  Se bomo držali dejavnosti in področja v MDO/PZS in to so: planinska 

hoja, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, nepoklicno 

vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč (vključno z 

gostinstvom in nastanitvami), plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, 

informiranje, negovanje prostovoljstva, kot planinske vrednote, arhivska ter muzejska dejavnost in druge 

dejavnosti v objektih in naravi. Izvajali bomo planinske akcije, ki so: planinski pohodi/ture, planinski tabori, 

alpinizem, športno plezanje, turno kolesarjenje, planinsko orientacijo, turno smučanje, tekmovanja, tečaji in 

usposabljanja, odprave v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, predavanja, 

srečanja in druge akcije. Spoštovali planinska društva, ki so prostovoljna združenja posameznikov, 

ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerih glavna dejavnost je planinstvo in spoštujejo Častni 

kodeks in pravila slovenskih planincev in njegove vrednote.  

Namen 

Z medsebojnim obveščanjem in sodelovanjem izboljšati delovanja društev, povezovati območje in razvijati 

planinsko dejavnost. 

Cilji 

Sodelovanje 

Skupne aktivnosti 

Lokalno udejstvovanje 

Povečati št. članstva 

Povečati št. strokovnega kadra v društvih  

Spodbujanje prostovoljstva 

Posredovanje dobri praks in tistih, ki jih ni za ponavljati 

S pogovorom iskati najprimernejše rešitve na izzive, ki se pojavljajo: članstvo, podmladek, markacisti, 

vodništvo, skrb za naravo (smeti, varovanje narave) …  

MDO PD KBO s povezovanjem in sodelovanjem dejavno prispeva k ciljem trajnostnega razvoja in družbene 

odgovornosti. 



 
 
 

Vsa društva v MDO PD KBO se bodo poslušala in še naprej sodelovala na raznih področjih, kakor tudi vedno 

nudila medsebojno pomoč. 

Promocija planinstva kot način življenja na vseh nivojih MDO PD KBO, društev, klubov, strokovnega kadra … 

Medgeneracijsko sodelovanje 

MDO PD KBO bo imel pred vsako sejo UO PZS svojo sejo na lokaciji društva v MDO PD KBO. 

Predsednik ali njegov namestnik se bosta redno udeleževala sej UO PZS in na njih aktivno sodelovala. 

Predsednik ali podpredsednik se bosta udeleževala vseh zborov članov društev in na njih aktivno posredovala 

podatke, pobude iz sej MDO PD, odborov, kakor tudi zastopala PZS, če bo zato interes predsedstva. 

Se bo spodbujalo društva/klube k aktivnem delu/obisku skupščine in vseh ostalih akcij PZS in MDO PD. 

Še naprej aktivno delo vseh odborov, kakor tudi obisk vseh zborov komisij pri PZS in aktivno sodelovanje pri 

sestavi in izvedbi pravilnikov komisij. 

Odbor VGN – MDO PD KBO – Helena PD Domžale 

Na pobudo MDO PD KBO bo odbor VGN v letu 2021 organiziral ogled planinskega muzeja v Mojstrani in 

pohod do slapa Peričnik. 

Odbor za planinske poti MDO PD KBO 

Srečanje markacistov KB OPP-ja zaradi ukrepov v letu 2021 ne bo. Z vsemi načelniki se bom preko video 

povezave uskladil glede podaljševanja licence markacistom in aktivnosti po posameznih društvih. V letu 2022 

se zopet planira srečanje markacistov v okviru 30 do 40 aktivnih markacistov in se planira strošek cca 6,5 

€/osebo. 

Dela na terenu po društvih za vzdrževanje mreže planinskih poti, ki jih oskrbujejo naša društva. Plane akcij 

dela vsako društvo posebej zato v okviru MDO-ja ni možno predvideti koliko sredstev bo za to namenilo 

posamezno društvo in se od MDO-ja ne pričakuje sredstev v ta namen. 

Ažuriranje podatkov v katastru skozi celo leto preko strokovne sodelavke Katarine Kotnik na PZS. Vsa PD v 

okviru MDO-ja morajo ažurirati vse odseke poti, ki jih vzdržujejo, da bo mogoče seznam teh odsekov vnesti v 

skrbniške pogodbe. Aktivnosti okoli skrbniških pogodb so na PZS malo potihnile, vsi pa vemo, da na osnovi 

zakona o planinskih poteh ni možno financiranje brez njih. 

Izvedba skupne akcije markacistov KB MDO-ja po predlogih društev. Glede na dosedanje izkušnje je najbolje 

organizirati enodnevno akcijo v okvirih 6 – 15 markacistov iz vsaj štirih društev. Glede na obseg del je 

zaželena participacija MDO-ja za materialne stroške društva, ki je nosilec akcije. Akcija se praviloma potrdi na 

srečanju markacistov KB OPP-ja. Za leto 2020 je prišel predlog s strani PD Kamnik za dela na področju 

Koželjeve poti. Za leto 2021 pa je predlog s strani PD Domžale za akcijo na poti po dolini Bele a področju pod 

in nad Prižnico. Ker bo za to akcijo potreben helikopterski transport lesa na delovišče je potrebno akcijo v 

letu 2021 tudi prijaviti za akcijo tehnično akcijo KPP in počakati na odobritev. 

Alojz  PIRNAT                                                              



 
 
 

Odbora MK in VK MDO PD KBO  

Odbora bosta v letu 2021 delovala po dogovorih na sejah in si zadala plan za leto 2021. Še v naprej aktivno 

obveščala o novostih in delu obeh komisij. 

Turno kolesarski odbor MDO PD KBO  

Odbor bo v letu 2021: 

- obvestiti društva s turno kolesarskimi odseki, da se pridružijo na turno kolesarski turi, ki jo organizira 

komisija za turno kolesarstvo 

- sodelovanje med društvi kot je PD Moravče, PD Blagovica in PD Kamnik, predvsem skupne aktivnosti in 

ture, ki so planirane v planih planinskih društev 

- s strani MDO-ja poslati več turno kolesarskih vodnikov na izobraževanje. Tu bi bila dobrodošla tudi finančna 

pomoč MDO-ja 

- Da se zakonsko uredijo dvonamenske poti 

Odbor gospodarja MDO PD KBO  

Odbor bo v letu 2021 opravljal svoje delo po smernicah, ki jih je sprejela gospodarska komisija na PZS in 

MDO PD KBO. Po potrebi se aktivno vključeval v aktivnosti posameznega društva. 

 

MDO PD KBO je MDO PD, ki ima vizijo in ji tudi sledi.  

 

 

Jurček NOWAKK 

 


