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POROČILO SKUPŠČINE PZS 2016 
 

 

Foto: Manca Čujež 

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

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

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

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

 

8. seja UO PZS, dne 21. 1. 2016 
Podpisan je bil  letni načrt sodelovanja z GRZS in Policijo. Obravnavane so bile spremembe Statuta PZS, Kategorizacija 
planinskih poti, Sistemizacija delovnih mest ter Pravilnik o materialnem in finančnem poslovanju PZS. Potrjenih je 
bilo 5 certifikatov Okolju prijazna koča in 16 certifikatov Družinam prijazna planinska koča. UO PZS ni izdal soglasja za 
prodajo parcele na Ribniškem Pohorju. Sprejet je bil spremenjen tarifnik za uporabo podatkov o planinskih poteh, 
podana pa je bila tudi informacija o srečanju 3 dežel. 
 
9. seja UO PZS, dne 10. 3. 2016 
UO PZS je potrdil finančno poročilo PZS  leto 2015, ter vsebino poročil organov PZS. Potrjen je bil tudi okvirni 
vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2017. Sprejet je bil novi Statut PZS, nova Programska vodila PZS ter 
Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju PZS. V skladu z določbami Zakona o planinskih poteh in Statuta PZS 
je UO PZS potrdil kategorizacijo planinskih poti. Podal je tudi soglasje k Pravilniku o planinskih kočah, bivakih in učnih 
središčih,  k najvišjim cenam prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih kočah, ter k dopolnjenemu Pravilniku 
o organiziranosti vodnikov PZS. Podane so bile informacije o delovanju komisij PZS 
 
10. seja UO PZS, dne 2. 6. 2016 
Člani UO so se seznanili informacijo o Slovenskem planinskem muzeju in Ustanovi Avgusta Delavca. UO PZS JE 
potrdil rebalans proračuna PZS za leto 2016 ter sprejel Pravilnik o računovodstvu PZS v I. obravnavi. Podane so bile 
informacije o delovanju komisij PZS. Upravni odbor je potrdil nadomestna člana IO KTK in dodatnega člana IO KŠP ter 
dal soglasje k izboru selektorja slovenske članske reprezentance v športnem plezanju. Podano je bilo poročilo o 
aktivnostih Planinskega vestnika. Sprejet je bil predlog PD Ruše o zamenjavi manjšega zemljišča pri Ruški koči na 
Arehu z lastnikom sosednje parcele, predlog za prodajo manjšega zemljišča v Bohinjski Bistrici in predlog za vpis 
Planinske koče Mrzl'k na seznam planinskih objektov. Predstavljena je bila informacija o stanju poslovnih prostorov 
PZS na Dvorakovi 9 v Ljubljani ter podana usmeritev za nadaljnje aktivnosti na tem področju. 
Člani UO so bili seznanjeni z mednarodnim sodelovanjem PZS v zadnjem letu z večjim poudarkom na aktivnem 
sodelovanju PZS na majski skupščini Združenja planinskih organizacij Balkana (BMU) s tematikami lednega plezanja, 
planinske orientacije in usposabljanja strokovnih kadrov. UO je podprl v slovenščino prevedena priporočila CAA za 
turno smučanje in njihovo promocijo. 
 
11. seja UO PZS, dne 6.10. 2016 
Podano je bilo poročilo o gibanju članstva v letu 2016 in informacija o sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem. 
Predstavljeno je bilo finančno poročilo polletnega delovanja zveze. Sprejet je bil Pravilnik o računovodstvu Pravilnik o 
povrnitvi stroškov prostovoljcev v PZS v I. obravnavi in Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v 
strokovni službi PZS. Podano je bilo  poročilo o izvedenih aktivnostih Zakona o planinskih poteh, sprejet je bil vzorec 
skrbniške pogodbe za planinske poti. UO PZS je potrdil registracijo nove planinske poti in sicer pot Planinskega 
društva Snežnik Loška dolina. Podano je bilo tudi poročilo o aktivnostih v mednarodnem prostoru. UO PZS je potrdil 
sklenitev bilateralnega dogovora s Češko planinsko zvezo, ter potrdil sodelovanju med PZS ter NATO Centrom 
odličnosti za gorsko bojevanje. 
 
12. seja UO PZS, dne 17.11. 2016 
UO je na predlog Odbora za članstvo potrdil prejemnike najvišjih priznanj za leto 2016 - spominskih plaket in 
svečanih listin. V planinsko organizacijo so bila sprejeta tri nova društva. Potrjeni so bili zneski priporočene članarine 
za leto 2017 ter sprejet spremenjen in dopolnjen Pravilnik o članstvu posameznikov. 
Podano je bilo soglasje k Pravilniku Komisije za gorske športe ter informacija o dvonamenskih poteh strokovnega 
odbor za te poti, predstavljeno je bilo poročilo o delovanju Gospodarske komisije PZS in sprejet je bil Pravilnik o 
povrnitvi stroškov prostovoljcev. UO PZS je potrdil izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 
2017 in sklenitev Dogovora o častnem patronatu nad zdravstveno postajo v Chyalsi - Solo Khumbu Nepal. 
Sprejet je bil sklep, da UO PZS imenuje komisijo za pripravo volitev Volilne komisije. Predstavljene so bile novosti 
Planinske založbe PZS, ter sodelovanje s Slovenskim planinskim muzejem. 
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Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS 
Slavnostna podelitev najvišjih priznanj PZS je bila v Litiji, 3. decembra 2016, v soorganizaciji s Planinskim društvom 
Lendava in občinO Lendava. Ob tem je bila izdana brošura o prejemnikih najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije 
za leto 2016. Podeljeno je bilo 20 spominskih plaket PZS in 11 svečanih listin PZS zaslužnim članom planinske 
organizacije. 
 
 
 
Preglednica prisotnosti članov Upravnega odbora PZS na sejah v letu 2016: 

 

ime in priimek funkcija 8. seja 9. seja 10. seja 11. seja 12. seja 

Bojan Rotovnik predsednik DA DA DA DA DA 

Roman Ponebšek podpredsednik DA DA DA DA DA 

Tone Jesenko podpredsednik DA DA DA DA DA 

Miro Eržen podpredsednik DA DA DA DA DA 

Brigita Čeh voljeni član NE DA DA DA NE 

Milena Brešan voljeni član DA DA NE DA DA 

Slavica Tovšak voljeni član NE DA NE DA DA 

Jožef Bobovnik voljeni član DA NE DA DA DA 

Marija Štremfelj voljeni član DA NE NE DA DA 

Danilo Škerbinek voljeni član DA DA DA DA DA 

Štefan Keber voljeni član DA DA DA DA DA 

Miro Mlinar predsednik MDO DA DA NE DA DA 

Igor Oprešnik predsednik MDO DA DA NE DA DA 

Maruška Lenarčič predsednik MDO DA DA DA DA DA 

Marinka Koželj 
Stepic 

predsednik MDO DA NE DA 
(namestnik) 

DA 
(namestnik) 

DA 

Mirko Tovšak predsednik MDO DA DA DA DA DA 

Jurček Nowakk predsednik MDO DA DA DA DA DA 

Franc Slokan predsednik MDO DA DA NE DA 
(namestnik) 

DA 

Manja Rajh predsednik MDO DA NE DA DA NE 

Gregor Rupnik predsednik MDO DA DA DA DA DA 

Rudolf E. Skobe predsednik MDO DA DA NE DA 
(namestnik) 

DA  

France Benedik predsednik MDO DA DA NE NE DA 

Borut Vukovič predsednik MDO DA DA NE NE DA 

 SKUPAJ: 91,3 % 82,6 % 60,9 % 78,3 % 91,3 % 
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POROČILO PREDSEDSTVA PZS 2016 

 

Sestava predsedstva PZS v letu 2016 je bila: Bojan Rotovnik (predsednik), Tone Jesenko, Miro Eržen in Roman 
Ponebšek (podpredsedniki). Pri delu predsedstva PZS brez glasovalne pravice stalno sodeluje generalni sekretar PZS, 
Matej Planko, občasno pa tudi načelniki komisij, vodje organov PZS, sodelavci strokovne službe in drugi. Pristojnosti 
predsedstva PZS so določene v 30. členu statuta PZS. Člani predsedstva PZS so za svoje delo odgovorni skupščini in 
UO PZS. Predsednik PZS je skladno z 29. členom statuta, 2. alinejo, za čas svoje zadržanosti ali odsotnosti v mandatu 
2014 - 2018 pisno pooblastil podpredsednika Mira Eržena. 
 
V letu 2016 je bilo izvedenih 13 sej predsedstva, vsaka seja je bila razdeljena v dva, terminsko ločena, dela, torej je 
imelo predsedstvo v letu 2016 kar 26 sestankov, ali povprečno več kot 2 na mesec. 
 
Glede na to, da od volilne skupščine PZS 2014 načelniki komisij nimajo več glasovalne pravice na UO PZS, smo za 
vodstva komisij in odborov PZS pripravili posvet, ki je bil 24.5.2016. Redno letno koordinacijo med vodstvom PZS in 
predsedniki MDO PD smo izvedli 13.9.2016. 
 
Poleg tega smo skupaj s predstavniki komisij oz. odborov na sejah predsedstva obravnavali tudi naslednja področja:  

• planinsko gospodarstvo (GK): 5.4.2016, 28.11.2016 

• planinske poti (KPP): 19.7.2016 

• športno plezanje (KŠP): 29.2.2016 

• založništvo in informiranje (OZI): 7.9.2016 
 
Pomembnejše aktivnosti iz delovnega področja predsedstva: 

• splošno: 
o priprava gradiv za seje UO PZS ter osnutkov gradiv za skupščino, 
o spremljanje izvajanja programskih smernic PZS 2014-2018,  
o redno podeljevanje priznanj PZS skladno s pravilnikom o priznanjih, 
o podajanje predlogov za državna priznanja, 
o sodelovanje pri pripravi internih pravnih aktov, 
o izbira soorganizatorjev osrednjih aktivnosti PZS za leto 2017, 
o koordiniranje mednarodne dejavnosti PZS in podajanje predlogov oz. soglasij k kandidaturam 

predstavnikov PZS v mednarodnih planinskih organizacijah,  
o obravnavanje tematik oz. problematik z delovnih področij komisij in odborov PZS, 
o sodelovanje pri novinarskih konferencah PZS, 
o na predlog GS sistematično urejanje promocijsko-trženjskih aktivnosti PZS, 
o upravljanje z nepremičnim premoženjem PZS, 
o nadaljevanje obiskov planinskih koč, 
o priprava in izvedba ankete za društva (marec in april), 
o koordiniranje in izvajanje sodelovanja z organizacijami, s katerimi ima PZS podpisan dogovor o 

sodelovanju, 
o sodelovanje pri aktivnostih za promocijo športa brez dopinga. 

• planinska kultura: 
o sodelovanje s Slovenskim planinskim muzejem vključno z aktivnostmi za urejanje samostojnega statusa,  
o skrb za kulturni spomenik državnega pomena Aljažev stolp na Triglavu ter spodbujanje postopkov za 

imenovanje upravljavca, 
o skrb za Kugyjev spomenik v Trenti, 
o mednarodni dan gora 2016. 

• sodelovanje ali koordinacija ali podpora pri izvedbi projektov: 
o posveti za vodstva planinskih društev, 
o Slovenska planinska pot, 
o Slovenska turno-kolesarska pot, 
o Dan slovenskih planinskih doživetij 2016, 
o Naj planinska koča 2016 (SiOL), 
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o Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju Kranj, 
o Planinske vasi (na podlagi sodelovanja z Avstrijsko planinsko zvezo), 
o Planinski geografski informacijski sistem, 
o kataster planinskih poti in številčenje planinskih poti, 
o konferenca planinskega gospodarstva, 
o nadaljevanje projekta Krkinih poti, 
o koordinacija priprave in otvoritve nove evropske pešpoti E-12 in podaljšanje E6 na Obali 
o sodelovanje PZS na sejmih: Alpe Adria, Narava in zdravje ter Slovenski knjižni sejem, 
o prenova posameznih modulov spletne strani PZS, 
o vodovod v PUS Bavšica, 
o Slovenija planinari, 
o vzpostavitev vzorčnega prostora za tabore mladih planincev v Mlačci pri Mojstrani. 

• pravne zadeve: 
o potrditev Internega akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za 

dodeljevanje zaporednih številk računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov 
o pomoč društvom pri nadzoru tržnih inšpektorjev nad organizacijo planinskih izletov 
o pravilnik o sistematizaciji delovnih mest 
o registracija blagovna znamka »markacija« 
o soglasje k Programski zasnovi Planinskega vestnika za leti 2016, 2017 in 2018 
o predlog pravilnika o računovodstvu 
o prenova pravilnika gospodarske komisije 

• sodelovanje v zakonodajnih postopkih:  
o Zakon o športu 
o Predlog nove gradbene zakonodaje 
o Sprememba zakona o davčnem potrjevanju računov 
o izvedbene aktivnosti Zakona o planinskih poteh 
o Načrt upravljanja TNP 

• razno: 
o potrditev Letnega načrta sodelovanja s Slovensko vojsko in Policijo 2016, 
o priprava aplikacije GOST ter preverjanje primernosti rezervacijskega sistema CAA za planinske koče, 
o na predlog pristojnih komisij potrjevanje razvrstitve športnih panog v razrede za FSO, 
o imenovanje delovne skupine za pripravo predlogov programov za osebe s posebnimi potrebami v 

planinstvu 
o sprejem častnega pokroviteljstva PZS nad projektom slovenske medicinske postaje v Nepalu 
o Sodelovanju v fokusni skupini gorska in obmejna območja 
o izbira neodvisnega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja društva, 
o izbira promocijskih planinskih oblačil,  
o obravnava prošenj za odlog plačila članarine s strani društev, 
o imenovanje inventurne komisije. 

 
 
Sodelovanje predstavnikov predsedstva na prireditvah in aktivnostih v Sloveniji: 
23.1. Tekmovanje MIG, Tržič 
23.1. Občni zbor združenja vojaških gornikov, Poljče 
29.1. Otvoritev razstave Triglav, Bern 
30.1. Konferenca pl. gospodarstva in zbor gospodarjev, Ljubljana 
15. 2. Podelitev Bloudkovih nagrad 
26.2. Omizje Planica združuje, Planica 
27.2. Zbor KVGN, Škofja Loka 
1.3. Slovesna podelitev nagrad ob dnevu Civilne zaščite, Brdo pri Kranju 
1.3. Sestanek MDO PD Ljubljana, Ljubljana 
5. 3. 23. Jurčičev pohod 
17.3. Zbor komisije za turno kolesarjenje 
25.3. Skupščina Ribiške zveze Slovenije, Ljubljana  
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8.5. 40. pohodu na Blegoš, Blegoš 
15.5. Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje, Gorica pri Slivnici 
15.5. Osrednja prireditev ob dnevu Slovenske vojske, Ljubljana 
20.5. 40 let evropskih pešpoti v Sloveniji – otvoritev razstave, SPM v Mojstrani  
21.5. Srečanje pomurskih planincev in 20 letnica PD Hakl 
23.5. KEUPS okrogla miza na temo SPP, SPM v Mojstrana 
28.5. Srečanje planincev MDO PD Ljubljana in 50 let MDO PD 
28.5. Srečanje planincev MDO PD Dolenjske in Bele Krajine 
21.6. Zbor KA, Kranj 
25.6. Otvoritev prenovljenega Doma na Menini, Menina 
27.6. 25-letnica Policije, Brdo pri Kranju 
9.9. 120 obletnica Triglavskega doma na Kredarici 
18.9. Srečanje Zasavskih planincev in 70-letnica PD Zagorje, Čemšeniška planina 
23.9. Otvoritev razstave Ljubljanskega MDO PD, SPM 
24.9. Podelitev priznanja za naj kočo 
4.10. Srečanje nevladne skupine za društveno in okoljsko zakonodajo, Ljubljana 
4.10. Slavnostna podelitev licenc OKS – regijski panožni center za šp. plezanje, Brežice 
7.10. Srečanje alpinistov veteranov, Koča na Gozdu 
8.10. Zaključek akcije zavarovalnice Triglav – Očistimo slovenske gore, Pokljuka 
19.11. Zbor mladinskih odsekov, Ig 
19.11. Osrednja slovesnost ob 120 letnici Soške podružnice SPD, Tolmin 
26.11. Zbor predstavnikov vodniških odsekov, Ig 
 
Mednarodne aktivnosti: 
11. in 12.3. Srečanje z vodstvom Hrvaške planinske zveze, Paklenica 
2.4.  Sestanek za ustanovitev evropske planinske zveze v organizaciji CAI, Milano (I) 
28.5.  Skupščina BMU, Vršac (Srbija) 
2. in 3. 9. Podelitev nagrade kralja Alberta I. za SPM, St. Moritz (CH) 
16. in 17.9. Skupščina združenja reciprocitete in skupščina CAA, Innsbruck (A) 
15.10.  Skupščina UIAA – Brixen, Južna Tirolska 
12.11.  Zaključek projekta TNP, Rezija (I) 
 

Bojan Rotovnik,  
predsednik PZS 
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POROČILO KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS ZA LETO 2016  
 

 

 
Foto: Aleš Česen 

 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
 
Komisija za alpinizem 
 
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO KA PZS 
sestavljajo načelnik in člani komisije. Glavne naloge IO KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in 
usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu, vodenje registra alpinističnih 
kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst 
alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego 
statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s 
področja alpinistične aktivnosti. 
 

Osnovna predstavitev delovanja KA 
 
Delovanje KA v 2016 
 
IO KA ima načelnika in šest članov. V 2016 je bilo pri KA registriranih 45 alpinističnih kolektivov (odsekov in klubov), 
ki so skupaj združevali 927 registriranih članov (AI, alpinisti, pripravniki in tečajniki). S strani OKS so bili potrjeni 
naslednji rezultati kategorizacije; do 1.10.2016: 15 alpinistov – mednarodni razred, 3 alpinisti – perspektivni razred, 3 
alpinisti državni razred, 1 alpinist mladinski razred. Izbor najuspešnejših alpinistov za leto 2015 je bil v Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, 28. 1. 2016, skupaj s Komisijo za športno plezanje in Komisijo za gorske športe. 
 
V letu 2016 je pot uspešno nadaljevala SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca pod vodstvom 
Marka Prezlja. Veliko projektov je vezanih na več let skupaj. Nekatere projekte je komisija izpeljala sama, nekatere 
pa s sodelovanjem s posameznimi alpinisti, z vodstvom in službami PZS. V letu 2016 se je tudi v celoti osvežilo 
članstvo v reprezentanci. Trenutni člani so: Matija Volontar, Marija Jeglič, Matej Balažic, Tjaša Jelovčan, Domen 
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Petrovčič, Anže Klarič, Sara Jaklič, Žiga Oražem, in Andrej Jež. Vse čas pa se spremlja mlade fante in dekleta preko 
taborov in ostalih akcij KA PZS za morebitne nove kandidate SMAR. 
 
Zbor dejavnosti  
 
Seje KA in zbora načelnikov  
 
IO KA je imel v 2016 pet rednih sej ter zbor načelnikov v mesecu juniju. Vse ostalo delo je potekalo preko sodobnih 

poti obveščanja z namenom prihraniti sredstva in jih nameniti alpinizmu. Za kategorizacijo je zadolžen Matjaž Šerkezi, 

strokovni sodelavec. Alen Marinović pa je vodja usposabljanj KA PZS. 

 

Organ Načelnik(ca) člani Seje 

Komisija za 
alpinizem  

Miha Habjan, 
Akademski AO 

Boštjan Štor, AO PD Celje – Matica 
Peter Bajc, AO PD Železničar 
Jasna Pečjak, AO PD Domžale 
Nejc Pozvek, PAK Senovo 
Blaž Gladek, AO PD Kamnik 

KA PZS - 13. seja IO - 
13.01.2016 
KA PZS - 14. seja IO – 
13.04.2016  
KA PZS - 15. seja IO - 
16052016  
KA PZS - 16. seja IO – 
03.10.2016  
KA PZS - 17. seja IO – 
14.12.2016  
 
Zbor načelnikov: 
Kranj, 21. 6. 2016 

 

Kratek opis usposabljanj 

 

Usposabljanja v 2016 
 
V letu 2016 so bile naslednje vzgojne akcije: izpiti za alpiniste, izpiti za alpinistične inštruktorje in licenčni seminar. 

Naziv 
usposabljanj
a 

Termin in lokacija Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodja 
usposabljanj
a 

Člani vodstva 

Izpiti za 
alpiniste 

1.rok zimski del - sodelovalo 31 
kandidatov (uspešno opravilo 13) 
1.rok letni del  - sodelovalo 31 
kandidatov (uspešno opravilo 13) 
1.rok teorija – sodelovalo 27 
kandidatov (uspešno opravilo 21) 
 
2.rok zimski del - sodelovalo 17 
kandidatov (uspešno opravilo 17) 
2.rok letni del  - sodelovalo 17 
kandidatov (uspešno opravilo 15) 
2.rok teorija – sodelovali 6 
kandidati (uspešno vseh šest) 
 
Do 30.9. – izpitna tura 

37 
kandidatov / 
27 jih zaključi 

Alen 
Marinović, AI  
 
 

Aljaž Anderle, Janez 
Primožič, Slavko Rožič, Matic 
Štandeker, Janez Toni, Peter 
Jeromel, Mojca Žerjav, Peter 
Bajec, Alen Marinovič, Nejc 
Pozvek, Marko Petek, Gašper 
Rak, Tadej Mrak, Miha 
Hauptman, Luka Stražar in 
Miha Habjan. 

Licenčni 
seminar za 

15. 10. – Velenje 57 
udeležencev 

Peter 
Jeromel 

Alen Marinovič, Aljaž 
Anderle, Matjaž Šerkezi. 
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alpinistične 
inštruktorje 

Seminar in 
izpiti za 
alpinistične 
inštruktorje 

1. SEMINAR IZ PLEZANJA V LEDU 
DATUM: 21., 28.1.2016 
LOKACIJA: Mlačca, Mojstrana 
TEMATIKA:  Ledno plezanje 
 
2. IZPITI IZ PLEZANJA V LEDU 
DATUM: 14.2.2016 
LOKACIJA:  Mlačca, Mojstrana 
TEMATIKA:  Ledno plezanje 
 
3. SEMINAR GIBANJE V SNEGU IN 
LEDENIŠKEM SVETU 
ČAS:  27.2.-28.2.2016 
LOKACIJA:  Vršič  
 
4. IZPIT:  GIBANJE V SNEGU IN 
LEDENIŠKEM SVETU 
DATUM: 19.3.2016 
LOKACIJA: Ljubelj 
TEMATIKA:  Gibanje v snegu, 
ledeniška tehnika, plazovi 
 
5. POPRAVNI IZPIT:  GIBANJE V 
SNEGU IN LEDENIŠKEM SVETU 
DATUM: 30.3.2016 
LOKACIJA: Ljubelj 
TEMATIKA:  Gibanje v snegu, 
ledeniška tehnika, plazovi 
 
6. SEMINAR: PLEZANJE V KOPNI 
SKALI IN ORIENTACIJA 
ČAS: 30. IN 31.5.2016 
LOKACIJA: TRŽIČ, KRANJ 

9 kandidatov 
/ 7 jih 
zaključi 

Aljaž Anderle Urban Ažman, Aljaž Anderle, 
Alen Marinovič, Aljaž 
Anderle, 
Peter  Jeromel, 
Janez Primožič, 
TOMO ČESEN, KLEMEN 
BELHAR. 

 

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2016)  
 

Naziv  Skupno število 

Alpinist 281 

Alpinistični inštruktor 149 

Gorski vodnik 23 

Mlajši pripravnik 127 

Pripravnik 47 

Starejši Pripravnik 292 

Tečajnik 8 

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Tabor Mali 26. – 28.08. 12 alpinistov,  Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v 
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koritniški Mangart vodji: Luka Stražar in 
Nejc Marčič 

gorah Slovenije 

Tabor Dolomiti 23. – 31.  7. 9 alpinistov,  
vodji: Andrej Grmovšek 
in Nejc Pozvek 

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov. 

Mednarodno 
srečanje BMC 

24.1. – 31.1. Luka Stražar Spoznavanje angleškega načina plezanja. 

Zbor alpinistov 8. 10. – 
Kamniška 
Bistrica 

Organizatorji AO 
Ljubljana-Matica 

Neformalno srečanje in druženje alpinistov 

Zbor alpinistov 
veteranov 

 7. 10. - Vršič Kazimir Drašlar Srečanje alpinistov veteranov 

 

 
Akcije Slovenske mladinske alpinistične reprezentance – SMAR 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Julijci 22. do 
24.1.2016 

5 udeležencev, vodja: 
Marko Prezelj 

Spoznavanje članov SMAR in koncept dela. 

Paklenica 18. do 
20.3.2016 

5 udeležencev, vodja: 
Marko Prezelj 

Priprava pred glavno sezono. 

Ecrins – Vallouise in 
La Berarde 

21. do 
28.5.2016 

6 udeležencev, vodja: 
Marko Prezelj 

Spoznavanja novega področja in povezovanja z 
lokalnimi značilnostmi. 

Izmenjava z 
norveškimi alpinisti 
v slovenskih gorah 

30.7. do 
7.8.2016 

4 udeleženci, vodja: 
Marko Prezelj in 4 tuji 
gostje, Silvo Karo, Luka 
Krajnc, Tone Škarja 

Izmenjava izkušenj s tujimi alpinisti in 
izkušenimi slovenskimi alpinisti. 

Aderspach, 
Slovaška, 
ERAZMUS+ 

25.9. do 
2.10.2016 

11 udeležencev Prvi plezalni teden v okviru projekta 
ERAZMUS+ Sport. 

Vališke Alpe 6. do 
12.9.2016 

5 udeležencev, vodja: 
Matej Balažic 

Spoznavanja novega področja in povezovanja z 
lokalnimi značilnostmi. 

Španija 19. do 
29.11.2016 

6 udeležencev, vodja: 
Tjaša Jelovčan 

Spoznavanja novega področja in povezovanja z 
lokalnimi značilnostmi. 

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

Naziv projekta Namen Stanje 

Alpinistični priročnik - 
Alpiročnik 

Za namen  
usposabljanja in  
izobraževanja  
alpinistov 

Alpiročnik deluje: 
(http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna
_stran) Vsebinsko in oblikovno se gradivo 
nadgrajuje in dopolnjuje. 
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pripravljeno 
učno gradivo 
v elektronski  
(spletni) obliki. 

Zbornik Slovenski 
alpinizem 2013 - 2014 

Pomembnejše  alpinistične aktivnosti v 
preteklem letu, doma in v tujini 

Zbornik je izšel v začetku leta 2016.  

Zbornik Slovenski 
alpinizem 2011 - 2012 

Pomembnejše  alpinistične aktivnosti v 
preteklem letu, doma in v tujini. 

Zbiranje in urejanje gradiva za zbornik 2011-
2012. 

Slovenska mladinska 
alpinistična 
reprezentanca 

Dolgoročna usmerjena podpora 
mladim perspektivnim alpinistom. 

V 2016 se je članstvo v Smaru končalo za vse 
člane prve generacije, ki so jih zamenjali novi 
mladi perspektivni alpinisti. 

 
Podeljena priznanja 
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. Prejemnikov 

Najuspešnejša 
alpinistka, 
najuspešnejši alpinist 
in najbolj perspektiven 
alpinist v 2015 

Vrhunski alpinistični vzponi v domačih 
ali tujih stenah, ki so najbolj 
zaznamovali leto 2015 

4 prejemniki (naveza Urban Novak in Marko 
Prezelj – AO Kamnik, Anastasija Davidova – AO 
Ljubljana-Matica in Matevž Mrak – AO 
Radovljica) 

Priznanje za posebne 
dosežke v alpinizmu 

Vrhunski alpinistični vzponi v domačih 
ali tujih stenah, ki so  zaznamovali leto 
2015 

3 prejemniki (Luka Lindič in Luka Krajnc – AO 
Celje-Matica in Tadej Krišelj – AO Kamnik) 

Priznanje za življenjsko 
delo v alpinizmu 

Priznanje za prispevek in razvoj na 
področju alpinizma / kvalitetnega in 
vrhunskega  

1 prejemnik (Peter Podgornik – AO 
Ajdovščina) 

 
Zaključek 

 

Večina planov za leto 2016 je bilo izpeljanih. Prioriteta KA je poleg usposabljanja, še vedno podpora mladih 

perspektivnih alpinistov ter vrhunski alpinizem. Temu je bila namenjena velika večina pozornosti delovanja KA in tudi 

finančnih sredstev namenjenih za alpinizem. Vse tekoče zadeve so se v dobrem sodelovanju s strokovno službo 

urejale sproti. Nekaj projektov je še vedno v teku (npr. dopolnjevanje učnega gradiva za Alpiročnik, zbornik Slovenski 

alpinizem) in še niso v celoti izpeljani do konca.  

 

Glede na trende v zadnjih letih bo potrebno tudi v prihodnje zelo racionalno upravljati s financami in določiti 

resnične prioritete delovanja KA, predvsem da bosta lahko nemoteno delovala usposabljanje novih strokovnih 

kadrov ter program vrhunskega alpinizma.  

 

Miha Habjan, načelnik KA PZS 
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POROČILO KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE PZS ZA LETO 2016 
 

 
 
Komisija za gorske športe (KGŠ) pokriva športne zvrsti, ki se odvijajo v gorah, zaenkrat  - tekmovalno turno smučanje 
in  tekmovalno ledno plezanje. Tekmovanja se odvijajo v gorah v zimskih razmerah in zahtevajo od tekmovalcev 
številna gorniška znanja, izkušnje in odlično telesno pripravljenost. V okviru komisije pod okriljem PZS na največjih 
tekmovanjih doma in v tujini tekmuje slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju in reprezentanca v 
tekmovalnem lednem plezanju. 
Komisija je začela z delovanjem 1. januarja 2013 in je sestavljena iz dveh Podkomisij, ki pokrivata tekmovanja v 
lednem plezanju in turnem smučanju. Naloga Komisije je ureditev sistema državnih prvenstev in pokalov, promocijo 
tekmovalnega turnega smučanja in lednega plezanja, sodelovanje z drugimi komisijami. 
Vsaka Podkomisija je pri delu samostojna. 
Naloga Komisije je skrbeti za prepoznavnost gorskih športov in v okviru PZS preudarno vključevati eventuelne nove 
gorske športe kot npr skyrunning. 
Tekmovalno turno smučanje je šport, ki doživlja v zadnjih letih zelo hiter razvoj in vse večjo         priljubljenost. Poleg 
klasičnih tekem v gorah, na katerih tekmovalci premagujejo več kilometrov dolge proge s tehnično in dolžinsko 
različno zahtevnimi vzponi in spusti, so 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.  
 
Tekmovalno ledno plezanje ima v Sloveniji že precej dolgo tradicijo. Začetki slovenskega državnega prvenstva so bile 
tekme v hitrostnem plezanju v Bohinju v devetdesetih letih prejšnjega stoletja,več tekem povezanih v slovenski pokal 
pa imamo od leta  2002/2003. 
Že od prvih začetkov organizacije tekem svetovnega pokala smo Slovenci prisotnih tudi pri tekmovanjih najvišjega 
ranga s tekmovalci kot so bili Alenka Jerala, Janez Jeglič, Jasna Pečjak, Aljaž Anderle, Klemen Premrl, Primož Hostnik, 
Tanja Grmovšek, Tjaša Kosič, brata Vukotič in Janez Svoljšak. 
Tekmovanja 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. 

 
Zbor načelnikov KGŠ je bil 20. junija 2016, na njem so bili potrjeni plani dela in poročila ter predlog Pravilnika KGŠ. 
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POROČILO PTS ZA SEZONO 2015 – 2016 
 

 

 

 

Slovenski tekmovalci v turnem smučanju so se udeleževali tekem  slovenskega pokala, tekem ISMF in svetovnega 
pokala, ter številnih drugih mednarodnih tekmovanj v tujini. 

Slovenski  pokal v turnem smučanju 2015/2016    
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Pod okriljem Komisije za gorske športe (Podkomisije za turno smučanje) pri PZS je bilo letos izpeljanih sedem tekem 
za Slovenski pokal v turnem smučanju. Organizatorji tekem so bili TSK Olimpik, PD Završnica, PD Jezersko, GRS Tržič, 
Zavod za šport Jesenice in GRS Celje. Vsem društvom so pomagala še druga društva posameznega kraja, saj gre za 
zelo zahtevno organizacijo, ki mora zagotoviti razpis tekme, prijave tekmovalcev, oznake in potek proge, izdelano 
smučino v snegu, skrb za varnost tekmovalcev, pripravo rezultatov,  pogostitev, podelitev priznanj najboljšim in 
seveda kar zajetna finančna sredstva s številnimi urami prostovoljnega dela in končnim poročilom. 

Za SLO pokal smo izvedli 7 tekmovanj:  
Medvedjak – posamezna tekma s seštevkom treh vzponov, 
Završnica – DP posamezno,  
Lom pod Storžičem – DP v vzponu, 
Javornik – DP v parih, 
Jezersko – posamezno, 
Španov vrh – posamezno, 
Okrešelj – posamezno.  
 
Na vseh tekmah skupaj je bolj ali manj redno tekmovalo 54 tekmovalcev, od tega 6 žensk, 5 mladincev, 22 članov in 
21 veteranov. Za končni seštevek pokala je štelo najboljših pet rezultatov, pri enakem številu točk pa je o končnem 
vrstnem redu odločal izračun točk glede na zaostanek za zmagovalcem. 
Pri dekletih je skupno prvo mesto osvojila Karmen Klančnik, druga je bila Klara Meglič, tretja pa Maruša Triler (vse tri 
TSK Olimpik).  
Tudi pri mladincih je skupna zmaga odšla v TSK Olimpik. Zmage se je veselil Jure Zidar, drugi je bil njegov mlajši brat 
Jaša (oba TSK Olimpik), tretji pa Luka Strupi (Kranjski mucki). 
Pri članih je skupna zmaga pripadla Nejcu Kuharju (TTSO Jezersko), ki je zmagal na štirih tekmah od sedmih, drugo 
mesto je zasedel Matjaž Mikloša, tretje pa Luka Mihelič (oba TSK Olimpik).  
Pri veteranih (+45) je bil skupno najboljši Rolando Lipar (TSK Olimpik), ki je nastopil na prav vseh tekmah letošnje 
sezone, drugo mesto je osvojil Milan Šenk, tretje pa Tone Karničar (oba TTSO Jezersko). 
Podelitve priznanj najboljšim, ki je potekala na zadnji tekmi v Logarski dolini, se je udeležila tudi ga. Jasna Pečjak, 
načelnica Komisije za gorske športe pri PZS, ki je vsem tekmovalcem čestitala za dosežene rezultate in se zahvalila 
vsem organizatorjem tekem za slovenski pokal. 
 
Celotni rezultati so dodani kot Priloga 1 
 
Mednarodna tekmovanja in tekme svetovnega pokala 
Reprezentanca v turnem smučanju 
V sezoni so bili člani reprezentance s plačanimi licencami ISMF naslednji tekmovalci: 
Nejc Kuhar, TTSO PD Jezersko 
Matjaž Mikloša,  TSK Olimpik 
Klemen Triler, TSK Olimpik 

 
Mountain Attack, Saalbach, AVT 

15.1.2016 
Rezultati:  
Karmen Klančnik: 1. Mesto (tour) 
Nejc Kuhar 1. Mesto (tour) 
Moutain Attack je ena največjih tekem v tekmovalnem turnem smučanju, zagotovo pa v Avstriji najbolj poznana.Na 
tekmi sta nastopila Karmen Klančnik in Nejc Kuhar, ki pa je še čutil poškodbo narastišča ahilove tetive. Prav to je bil 
razlog za njegov nastop na krajši razdalji (Tour).  
Za Karmen je bila to prva tekma v tako močni konkurenci in že tukaj je pokala dobro pripravljenost.Na Touru je 
prepričljivo zmagala z več kot tremi minutami prednosti.  
 

Svetovni pokal Valtellina, ITA 
30.-31.1.2016 

Rezultati:  
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Individual 
Karmen Klančnik: 14. mesto 
Nejc Kuhar: 19. mesto 
Sprint 
Karmen Klančnik: 23. mesto 
Matjaž Mikloša: 43. mesto 
Nejc Kuhar: 29. Mesto 
 
Prvi tekmovalni vikend svetovnega pokala je potekal v Italiji, v mestu Valtelina/Albosaggia. Tekme so se udeležili trije 
reprezentantje: Karmen Klančnik, Nejc Kuhar in Matjaž Mikloša. Prvi dan je bila klasična individualna tekma, 
nastopila sta Karmen in Nejc.  
Za Karmen je bila to prva tekma svetovnega pokala in zato povsem nova izkušnja tekmovanja na najvišjem nivoju. 
Kljub nekaj težavam na spustu je zasedla dobro 14. mesto. Nejc je imel na progi dobre občutke pri vzponih,na spustih 
pa je izgubil stik z deseterico in pristal na 19. mestu. Kot velika pomankljivost se je pokazalo premalo opravljenih 
spustov izven smučišč v pripravljalnem obdobju, za kar gre kriviti zelo slabe snežne razmere v Sloveniji in okolici. 
Šprintov so se udeležili vsi trije tekmovalci in zasedli uvrstitve okoli 30. mesta. Za boljše rezultate bo potrebno v 
prihodnje več specifičnega treninga. 
     

Evropsko prvenstvo in Svetovni pokal, Les Marecottes, ŠVI 
5.-7.2.2016 

Rezultati: 
Individual (5.2.): 
Karmen Klančnik: 21. mesto (EP)  
Nejc Kuhar: 13. Mesto (EP) 
Vzpon (6.2.): 
Karmen Klančnik: 9. mesto 
Nejc Kuhar: 11. mesto  
Sprint (7.2.): 
Karmen Klančnik: 14. mesto 
Matjaž Mikloša: 29. mesto 
Nejc Kuhar: 24. mesto 
 
Slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju se je med 5. in 7. februarjem 2016 udeležila svetovnega 
prvenstva Les Marécottes 2016, na katerem je sodelovalo okrog 200 tekmovalcev iz 23 držav. V petek (5. 2.) je bila 
na sporedu posamična tekma, v soboto (6. 2.) tekma v vzponu in v nedeljo (7. 2.) še tekma v šprintu. Karmen 
Klančnik in Nejc Kuhar sta nastopila v vseh treh disciplinah, na tekmi v šprintu pa še Matjaž Mikloša. 
Nejc se je na petkovi posamični tekmi, na kateri je slavil Italijan Michele Boscacci, dobro odrezal in v izredno strnjeni 
konkurenci zasedel 13. mesto na evropskem prvenstvu (15. mesto za svetovni pokal), kar je njegova najboljša 
uvrstitev v tej disciplini na evropskem prvenstvu do zdaj. Karmen je na svojem prvem evropskem prvenstvu in drugi 
tekmi svetovnega pokala dosegla 21. mesto v konkurenci stare celine oz. 23. v svetovnem pokalu. Čeprav je bila na 
vzponih zelo suverena in blizu deseterici, je na spustih izgubila preveč, saj slabe snežne razmere v Sloveniji niso 
dopuščale treninga spustov, ki v turnem smučanju mnogokrat odloči zmagovalca, že vsaka manjša napaka pa lahko 
pomeni izrazit zdrs po lestvici navzdol. 
Karmen in Nejc sta najbolje nastopila v svoji paradni disciplini, na sobotni tekmi v vzponu, na kateri je Karmen 
dosegla deseterico in se veselila odličnega 9. mesta (tako na EP kot v SP). V močni moški konkurenci je zmagal Kilian 
Jornet Burgada, medtem ko je Nejc z 11. mestom za las zgrešil deseterico in tako izenačil svojo uvrstitev z lanskega 
svetovnega prvenstva v Verbierju. 
Nedeljska preizkušnja v šprintu je bila priložnost za vse tri slovenske tekmovalce. Karmen je dosegla končno 14. 
mesto, Nejc 24. mesto in Matjaž 29. mesto. 
 

Svetovni pokal Transcavallo, ITA 
19.-20.2.2016 

Rezultati:  
Karmen Klančnik: odstop 
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Nejc Kuhar: odstop 
Zahtevna trasa po pomrznjenem snegu in zelo težavnimi spusti je botrovala odstopu obeh tekmovalcev, ki sta se 
udeležila tekme svetovnega pokala v Italiji. 
 
 

Svetovno pokal – Mondole, Prato Nevoso, ITA 
18.-20.3.2016 

Rezultati:  
Vertical (18.3.): 
Karmen Klančnik: 12. mesto 
Nejc Kuhar: 8. mesto  
Individual (19.3.): 
Karmen Klančnik: odstop 
Nejc Kuhar: 17. mesto 
Sprint (20.3.): 
Karmen Klančnik: 13. mesto 
Nejc Kuhar: 24. mesto 
 
Tekmovalni vikend svetovnega pokala ISMF 2016 je potekal v zimsko športnem središču Prato Nevoso v Italiji. V treh 
dneh so bile na sporedu tri tekme. Tekem sta se udeležila Nejc Kuhar in Karmen Klančnik.  
Na tekmi v vzponu je Karmen nastopila dobro in osvojila 12. mesto. Utrujenost s preteklih tekmovanj in visoke 
temperature sta poglavitna razloga za to, da se ni uvrstila v deseterico najboljših.  Nejc je tokrat nastopil odlično in 
zasedel vrhunsko 8. mesto. Žal mu je še boljšo urvstitev onemogočila t.i. snežna cokla, ki se je med tekmo nabrala na 
kožah, zaradi česar je izgubil priključek z najboljšimi. 
Na individualni zelo naporni tekmi je Nejc ob zelo težkih spustih prišel o solidnega 17. Mesta, Karmen pa je zaradi 
tehničnih težav tokrat odstopila. 
Zadnje tekmovanje v špritnih je potekalo v lepem in sončnem vremenu, Nejc in Karmen pa sta že čutila posledici 
predhodnih dveh tekem. Nastopila sta po pričakovanjih in dosegla 13. (Karmen) oz. 24. (Nejc) mesto. Na tekmi se je 
pokazala prednost večjih reprezentanc, ki imajo za šprinte specializirane tekmovalce, ki so specifično trenirani, hkrati 
pa tudi dobro spočiti (ne nastopajo v ostalih disciplinah). 
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POROČILO PTLP ZA LETO 2015 – 2016 
 

 
 

 
 

Slovenski tekmovalci v lednem plezanju so se udeleževali tekem skupnega slovensko-hrvaškega pokala, mednarodnih 
tekmovanj in tekem svetovnega pokala pod okriljem UIAA.  
Slovensko-hrvaški pokal v tekmovalnem lednem plezanju 2015/2016  
Zasnova in izvedba 
Po dogovoru s HPS, Podkomisijo za ledno plezanje smo se odločili, da bo slovensko hrvaški pokal (Hrvaško slovenski 
pokal) serija odprtih tekmovanj, na katerih bomo poskusili prenašati izkušnje sodnikov in  postavljalcev smeri 
predvsem pa privabiti čim več tekmovalcev, tudi mlajših in manj tekmovalnih ali izkušenih. 
Dogovorili smo se, da bomo tekmovanja organizirali pred začetkom svetovnega pokala v mesecu novembru 2015. 
1. tekma SLO HR POKALA Domžale, sobota 7. november 2015, težavnost 
Tekmovanje je potekalo  v  soboto 7.novembra  2015 na Knezovih skalah v Domžalah. 
Organizator: PD/AO Domžale 
Postavljalca smeri: Tin Pelc in Andrej Pečjak  
Glavni sodnik: Branko Ivanek 
 
Za kakovostno izvedbo in odlično opravljeno delo se zahvaljujemo vsem članom AO Domžale, PD Domžale, občini  
Domžale , Petrolu za praktične nagrade in reševalcem NMP Domžale. 
Objave in rezultati 
http://www.ice-climbing.net/ 
http://www.ad-pecjak.si/ice/History/2015/Domzale.htm 
http://www.domzalec.si/po-knezovih-skalah-pod-sumberkom-so-plezali-kot-pajki 
http://www.hps.hr/vijesti/4758/izvjestaj-s-prve-utakmice-hrvatsko-slovenskog-prvenstva-u-lednom-penjanju/
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REZULTATI  

MOŠKI 

1 Mario Musolin  HRV SPK DIREKT 

2 Janez Svoljšak  SLO AO Kranj 

3 Andraž Terčič  SLO ŠPO Domžale 

4 Damir Behlič  HRV SPK RiRock 

5 Feđa Vilić  HRV AO Željezničar Zagreb 

6 Marko Petrunić  HRV AO Željezničar Zagreb 

7 Sašo Žitnik  SLO AO Železničar 

8 Anže Klarič  SLO AO Ljubljana Matica 

9 Nace Grgorinič  SLO AO Kranj 

10 Krunoslav Tomorad  HRV PDS Velebit 

11 Rudi Oskera  HRV SPK GRIP 

12 Marko Kejžar  SLO AO Kranj 

13 Marin Šapit  HRV AO Željezničar Zagreb 

14 Frano Udović  HRV Riječki alpinistički klub 

15 Moreno Vrancich  HRV Riječki alpinistički klub 

16 Marko Buljan  HRV Riječki alpinistički klub 

  

ŽENSKE 

1 Maja Vrancich  HRV Riječki alpinistički klub 

2 Zvezdana Pliskovac  HRV SPK RiRock 

3 Marija Jeglič  SLO AO Ljubljana Matica 

 
 

 2.tekma SLO HR POKALA  Ravna Gora, sobota 14.november 2015, težavnost 
Druga tekma skupnega pokala je potekala na novi lokaciji v novem drytooling plezališču na Ravni Gori v Hrvaškem 
Zagorju. 
Organizator: SPK Direkt (Mario Musulin z ekipo) 
Postavljalec: Krunoslav Tomorad 
Krunoslav je izvrstno pripravil smeri različnih težavnosti,glavni sodnik je bil Siniša Atlija. 
Janez Svoljšak je zmagal, pozitivno pa je presenetil Nace,ki se je uvrstil na 4.mesto. 
REZULTATI  
 

MOŠKI 

1 Janez Svoljšak  SLO AO Kranj 

2 Mario Musolin  HRV SPK DIREKT 

3 Damir Behlič  HRV SPK RiRock 
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4 Nace Grgorinič  SLO AO Kranj 

5 Marko Petrunić  HRV AO Željezničar Zagreb 

6 Feđa Vilić  HRV AO Željezničar Zagreb 

7 Rudi Oskera  HRV SPK GRIP 

8 Siniša Atlija  HRV   

9 Mihael Štefić  HRV   

10 Denis Hojnik  SLO   

11 Moreno Vrancich  HRV Riječki alpinistički klub 

 
  

ŽENSKE 

1 Maja Vrancich  HRV Riječki alpinistički klub 

Objave in rezltati: 
http://www.ice-climbing.net/ 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=10610 
http://www.hps.hr/vijesti/4760/na-ravnoj-gori-odrzano-drugo-kolo-hrvatsko-slovenskog-prvenstva-u-lednom-
penjanju/ 
 
3.tekma SLO HR POKALA Bjelovar .november 2015, težavnost 
Prizadevni člani SPK Grip so že devetič organizirali tekmovanje na vodnem stolpu, dež in hladno vreme pa nista 
mogla ohladiti dobro razpoloženih tekmovalcev. Težko finalno smer je do vrha preplezal samo Janez Svoljšak. 
Organizator: SPK Grip 
Postavljalec: Siniša Atlija 
REZULTATI  
 

MOŠKI 

1 Janez Svoljšak  SLO AO Kranj 

2 Damir Behlič  HRV SPK RiRock 

3 Mario Musolin  HRV SPK DIREKT 

4 Marko Petrunić  HRV AO Željezničar Zagreb 

5 Feđa Vilić  HRV AO Željezničar Zagreb 

6 Krunoslav Tomorad  HRV  

7 Nace Grgorinič  SLO AO Kranj 

8 Rene Lisac  HRV   

9 Frano Udović  HRV   

10 Marin Šapit  HRV   

11 Marko Buljan  HRV   

12 Toni Nemet  HRV   

    

ŽENSKE 

1 Maja Vrancich  HRV Riječki alpinistički klub 

2 Sanda Banović  HRV   



 

23 
 

3 Suzana Antolin  HRV   

http://www.ice-climbing.net/ 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=10610 
http://www.hps.hr/vijesti/4770/bjelovar-odrzano-trece-kolo-hrvatsko-slovenskog-otvorenog-prvenstva-u-
lednom-penjanju/ 
http://www.spk-grip.hr/index.php/galerija/3-kolo-hr-slo-lednog-penjanja 
 
4.tekma SLO HR POKALA  Zagreb, sobota 28.november 2015, težavnost 
Finalna tekma je postregla z nekaj presenečenji, dobro organizacijo (tudi najava dogodka je bila medijsko 
pokrita),seveda tradicionalno dobro družbo in presenetljivo številčno udeležbo tekmovalk. 
Prijetno sta presenetili Marija Jeglič z zmago in Sara Jaklič z osvojenim tretjim mestom. 
Organizator: AO HPD Željezničar 
Postavljalca: Krunoslav Tomorad in Dalibor Plaščar 
REZULTATI  

MOŠKI 

1 Damir Behlič  HRV SPK RiRock 

2 Feđa Vilić  HRV AO Željezničar Zagreb 

3 Janez Svoljšak  SLO AO Kranj 

4 Marin Šapit  HRV   

5 Mario Musolin  HRV SPK DIREKT 

6 Marko Petrunić  HRV AO Željezničar Zagreb 

7 Siniša Atlija  HRV   

8 Rene Lisac  HRV   

9 Frano Udović  HRV   

10 Nace Grgorinič  SLO AO Kranj 

11 Toni Nemet  HRV  

12 Denis Hojnik  HRV   

  

ŽENSKE 

1 Marija Jeglič  SLO  

2 Maja Vrancich  HRV Riječki alpinistički klub 

3 Sara Jaklič  SLO   

4 Sanda Banović  HRV   

5 Zvjezdana Pliskovac  HRV   

6 Suzana Antolin  HRV   

 
Objave in rezultati: 
http://www.ice-climbing.net/ 
http://www.hps.hr/vijesti/4777/uzbudljivom-utakmicom-na-podsljemenskom-tunelu-okoncano-hrvatsko-slovensko-
otvoreno-prvenstvo-u-lednom-penjanju/ 
 
https://www.facebook.com/bojan.haron/media_set?set=a.10153783401502733.1073741866.626007732&type=3 
http://www.gore-ljudje.net/novosti/123004/ 
Video posnetek zaključka v Zagrebu: 
https://www.youtube.com/watch?v=Af8Pe4z_RyY&feature=youtu.be 



 

24 
 

Zmagovalec 3 .sezone skupnega SLO HR pokala je Janez Svoljšak, ki je seveda tudi zmagovalec Slovenskega pokala. 

SLO POKAL 

Moški 

1.mesto      Janez Svoljšak 

2.mesto     Nace Grgorinič 

3.mesto     Ambrož Terčič 

4.mesto     Sašo Žitnik 

5.mesto     Anže Klarič 

6.mesto     Marko Kejžar 

 
Ženske: 

1.mesto        Marija Jeglič 

2.mesto        Sara Jaklič 

Objave: 
http://www.hps.hr/vijesti/4777/uzbudljivom-utakmicom-na-podsljemenskom-tunelu-okoncano-hrvatsko-slovensko-
otvoreno-prvenstvo-u-lednom-penjanju/ 
 
https://www.facebook.com/bojan.haron/media_set?set=a.10153783401502733.1073741866.626007732&type=3 
http://www.gore-ljudje.net/novosti/123004/ 
http://zagrebclimbing.com/2015/12/ledni-pokal-finale/ 
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6.Humarjev memorial 20.februar 2016 

Tekmovanje je bilo zaradi pomanjkanja ledu odpovedano. 

Memorial je namenjen predvsem rekreativnim lednim plezalcem in mladim, kjer se lahko preskusijo tudi na 
tekmovalni ravni brez obveznosti ali pritiskov, obenem pa je odlična priložnost za druženje lednih plezalcev različnih 
generacij 

Analiza SLO HR pokala 

Odlično sodelovanje s HPS (Komisija za alpinizem)  je omogočilo izvedbo že tretje sezone skupnega pokala, število 
tekmovalcev se je dvignilo, predvsem pa je opazen tehnični napredek tekmovalcev, ki je seveda posledica 
načrtnejšega treninga posameznih tekmovalcev. 

Letošnja slovenska ekipa se je okrepila z dvema tekmovalkama (Marija Jeglič in Sara Jaklič), ki sta v Zagrebu pokazali 
odlično plezanje. 
Še naprej se bomo  trudili navdušiti slovenske in hrvaške plezalke in plezalce ter pritegniti tekmovalce iz sosednjih 
držav (Avstrija, BiH, Italija, Srbija) 
 
Reprezentanca v tekmovalnem lednem plezanju 
Selektor reprezentance je Nejc Šter. 
Člani reprezentance: 
Janez Svoljšak, AO PD Kranj 
Marija Jeglič,  AO PD Ljubljana-Matica 
Sara Jaklič,AO PD Kranj 
 
MEDNARODNA TEKMOVANJA 

5. december 2015 Bratislava, Slovaška tekma slovaškega pokala v drytoolingu, težavnost. 

 50 tekmovalcev iz Slovaške, Češke, Poljske, Hrvaške in Slovenije.. Kot najhitrejši je zato zmagal Čeh Jan Straka, sledila 
pa sta mu drugouvrščeni Juraj Švingal sicer domačin, tretje mesto pa je zasedel Janez Svoljšak. 

3.mesto Janez Svoljšak 

5. januarja 2016, v Koetschach-Mounthen v Ziljski dolini v Avstriji 16. odprto prvenstvo v lednem plezanju 
1. mesto  Janez Svoljšak 
 
MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2016  
Žal nismo imeli predstavnika na Mladinskem svetovnem prvenstvu v Rabensteinu. 

UDELEŽBA NA TEKMAH SP UIAA 2015-2016: 
10.-12. december 2015, Bozeman, ZDA 
7. mesto Janez Svoljšak,  težavnost (35 tekmovalcev) 
http://www.iceclimbingworldcup.org/news-334-Total-Domination-.html 
 
16.-17. januar 2016,  Cheong song, Koreja 
6. mesto Janez Svoljšak,  težavnost (48 tekmovalcev) 
http://www.theuiaa.org/upload_area/Ice-Climbing/Results/2015/Cheongsong/cheongsong-2015-men-lead.pdf 
 
22.-23. januar 2016, Saas Fee,Švica 
2. mesto Janez Svoljšak, težavnost (61 tekmovalcev) 
http://www.theuiaa.org/upload_area/Ice-Climbing/Results/2015/Saas-Fee/saas-fee-2015-men-lead.pdf 
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30. januar-1. februar 2016, Rabenstein, Italija tekma sv.pokala in evropsko prvenstvo 
1. mesto Janez Svoljšak, težavnost  (70 tekmovalcev) svetovni pokal 
http://www.theuiaa.org/upload_area/Ice-Climbing/Results/2016/Rabenstein/2016-Rabenstein-Men-Lead.pdf 
1.mesto Janez Svoljšak, težavnost Evropsko prvenstvo 
http://www.theuiaa.org/upload_area/Ice-Climbing/Results/2016/Rabenstein/2016-UIAA-European-Championship-
Men-Lead.pdf 
 
Sara Jaklič –debitantka na tekmovanjih svetovnega pokala si je delila 34.mesto 
http://www.theuiaa.org/upload_area/Ice-Climbing/Results/2016/Rabenstein/2016-Rabenstein-Women-Lead.pdf 
in 24.mesto na Evropskem prvenstvu 
http://www.theuiaa.org/upload_area/Ice-Climbing/Results/2016/Rabenstein/2016-Rabenstein-Women-Lead.pdf 
 
Končni vrstni red svetovnega pokala 
3. mesto Janez Svoljšak (61 tekmovalcev s točkami)  težavnost 
 
http://www.theuiaa.org/upload_area/Ice-Climbing/Results/2016/Overall/2016-Overall-Ranking-Men-Lead.pdf 

http://www.pzs.si/novice.php?pid=10741 

http://www.gore-ljudje.net/novosti/124336/#19700101010000 

Končno poročilo UIAA o svetovnem pokalu 2015-2016 

http://www.theuiaa.org/news-362-2016-UIAA-Ice-Climbing-World-Tour-Review-We-Are-Ice-Climbing.html 

 
SLOVENSKI MEDNARODNI SODNIKI na tekmah  svetovnega pokala v tekmovalnem lednem plezanju UIAA: Jasna in 
Andrej Pečjak, Žiga in Nejc Šter, pripravnik Miha Triler 
 
Saas Fee:        Žiga Šter, predsednik sodniške žirije 
Rabenstein:     Nejc Šter, mednarodni sodnik 
 

Strokovna usposabljanja - tekmovalno ledno plezanje 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

UIAA tečaj za 
medn. sodnike 
tekmovalnega 
lednega plezanja 

Bozeman,ZDA 
8.-10.12.2015 

 vodja: Carlos Texeira  
medn.sodnik 
 

 
… 

Obnovitveni 
tečaj za 
slovenske 
državne in 
medn. Sodnike 

7. 11. 2015 
Domžale 
 
 

 vodja: Andrej Pečjak  
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ANALIZA SEZONE  IN NAČRTI 

Janez je svojo odlično pripravljenost potrdil z zmago na skupnem pokalu, ponovno postal slovenski prvak , zasedel 
3.mesto na Slovaškem, zmagal na mednarodni tekmi v Avstriji, se dvakrat uvrstil v finale tekem svetovnega pokala in 
dvakrat (trikrat) stal na zmagovalnih stopničkah: 

2.mesto Saas Fee 

1.mesto Rabenstein svetovni pokal 

1.mesto Rabenstein Evropsko prvenstvo 

3.mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala 2015-2016 

V hitrosti trenutno nimamo tekmovalk ali tekmovalcev. 

Marija Jeglič se zaradi študijskih obveznosti ni udeležila nobene tekme svetovnega pokala, na skupnem slo hr pokalu 
pa je pokazala napredek v vzdržljivosti in moči, kar je dokazala tudi z zmago v Zagrebu. 

Sara Jaklič je tekmovala samo na Evropskem prvenstvu in tekmi svetovnega pokala v Rabensteinu, kjer se žal ni 
uspela prebiti v polfinale. 

Za boljšo bazo tekmovalcev bomo morali okrepiti sodelovanje z mladinsko komisijo, kjer se najbolj načrtno ukvarjajo 
z mladimi. 

Sodelovanje s PSS 

Na mednarodnem področju smo se povezali s Srbsko planinsko zvezo PSS,v naslednji sezoni bomo organizirali skupen 
SHS pokal v lednem plezanju 

Sodelovanju z BMU 

Nivo tekmovanj in tekmovališč SLO HR pokala, po novem SLO HR SRB pokala  ne dosega standardov  mednarodnega 
tekmovanja v lednem plezanju po kriterijih Komisije za ledno plezanje pri UIAA, je pa zagotovo primeren za širitev 
baze tekmovalcev in prepoznavnost športa. 
 
Mnenje KGŠ je, da bi začeli prvo sezono SHS pokala kot poskus razširitve tekmovalnega lednega plezanja na ožji krog  
sosednjih držav, ki bi se postopno širil glede na vključevanje posameznih planinskih zvez oz tekmovalcev. 
 
Skupni pokal so tekmovanja odprta za vse tekmovalce , vsekakor bomo vabila pošiljali vsem zainteresiranim 
planinskim zvezam članicam BMU. 
 
Sodelovanje na področju tekmovalnega turnega smučanja zaenkrat še ni možno. 
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POROČILO O DELU GOSPODARSKE KOMISIJE PZS V LETU 2016 
 
 

 
*Udeleženci prvega termina seminarja za oskrbnike planinskih koč 

Avtor: Dušan Prašnikar 

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

− gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov ter drugega premoženja, 

− gradnje, predelave, obnove in vzdrževanja planinskih zgradb, 

− označevanja planinskih zgradb in  

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

Organ vodja  člani seje 

IO GK  Janko Rabič, PD 
Jesenice 

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

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

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

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

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

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

• Obiski planinskih koč  

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

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

• Vzorčenje malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah 

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

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

• Svetovanje v zvezi z notranjim nadzorom vodovodnih sistemov planinskih koč 

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

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

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

− Harmonizacija pogojev za storno rezervacije, 

− Test za planinske koče, 

− AWIS, GIP, Sistem informacij o planinskih poteh, 

− Turno kolesarjenje na planinskih poteh, 

− CEN norme za tovorne žičnice, 

− Plan za delo v letu 2017. 
 
III. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
Z januarjem 2017 poteče veljavnost certifikata prvim kočam, ki so certifikat OPPK prejele januarja 
2013. Na podlagi dosedanjih izkušenj pri ocenjevanju je Drago Dretnik pripravil spremenjen 
vprašalnik in pogoje za potrditev, kar je GK potrdila na svoji 9. Seji 2016. Potrjen spremenjen 
vprašalnik se je uporabil za ocenjevanje koč v letu 2016. 
 
Na poziv GK PZS, ki je bil objavljen aprila 2016, se je za izvedbo presoj v letu 2016 prijavilo 7 planinskih koč.  
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Komisija je v dvo- ali tro- članski sestavi obiskala vse objekte v času do 29.09.2016 in opravila presojo na podlagi 
sprejetih kriterijev. 
Hkrati se je pozvalo tudi koče, ki jim veljavnost poteče v letu 2017, da se izjasnijo glede nadaljnje ohranitve 
certifikata. Tudi te koče je obiskala dvo- ali tro-članska komisija.   
                                                                                                                                
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2017 do januar 
2021 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno število neobveznih točk) 
potrdila 6 planinskih koč. 
Komisija ni potrdila predlog za prejem certifikata za Planinski dom na Uštah, ki še nima delujoče rastlinske čistilne 
naprave. 
 
Prav tako je komisija potrdila podaljšanje veljavnosti certifikata  9 planinskim kočam (vsem, ki so certifikat prejele 
prvič v letu 2013).  
 
IV. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
Na poziv GK PZS se je za izvedbo presoj v letu 2016 prijavilo 11 planinskih koč.  
 
Komisija je v dvo- ali tri-članski sestavi obiskala vse objekte v času do 05.10.2016 in opravila presojo 
na podlagi veljavnih kriterijev. 
 
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2017 do januar 
2021 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno število neobveznih točk) 
potrdila 9 planinskih koč.  
Pirnatova koča na Javorniku ni uspela odpraviti vseh pomanjkljivosti. 
 
V. PRAVILNIK O PLANINSKIH KOČAH, BIVAKIH IN PLANINSKIH UČNIH SREDIŠČIH 
Na Zboru gospodarjev 2016 je bil sprejet nov Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. Hkrati 
s tem pa tudi Hišni red za planinske koče, za bivake in za planinska učna središča.  
Glede cen v planinskih kočah je Zbor gospodarjev sprejem, upravni odbor pa potrdil Najvišje cene nočitev in osnovne 
oskrbe v planinskih kočah. 
V novo sprejeti statut PZS je bila vnesena sprememba, da PZS za planinska društva priporoča najvišje cene nočitev in 
osnovne preskrbe, in ne več določa.  
 
VI. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
Akcija Naj planinska koča 2016 
V letu 2016 je PZS v sodelovanju s podjetjem TS media d.o.o. oz. SIOL-om nadaljevala akcijo Naj planinska koča 2016. 
Akcija se je pričela konec junija 2016 in končala 24.9.2016 s podelitvijo in dogodkom na Naj planinski koči 2016 na 
Valvasorjevem domu pod Stolom. V prvem delu glasovanja je sodelovalo 67 planinskih koč (ki imajo vsaj enega od 
certifikatov PZS – Družinam ali Okolju prijazna planinska koča oz. imajo čistilno napravo), v finalnem pa 10. 
V dveh mesecih in pol je potekala intenzivna promocijska kampanja, v kateri je bilo na spletnih straneh www.siol.net 
, PZS in ostalih medijih TSmedija objavljenih veliko število člankov in predstavitev planinskih koč. To je medijsko ena 
najodmevnejših akcij povezanih s planinskimi kočami. 
 
Kot potrditev dobro zastavljene akcije je PZS skupaj s SIOL.net prejela glavno nagrado Sporto media awards v 
kategoriji najboljše medijsko partnerstvo na konferenci SPORTO.    
 
Sejem Alpe Adria Natour 
Na sejmu Alpe Adria Natour (27.-30.1.2016) v Ljubljani je bil skupni predstavitveni prostor PZS, GRZS in Geodetska 
družba. Pomemben del skupne predstavitve PZS je bila tudi predstavitev planinskih koč, kar je koordinirala GK PZS. 
Skupno se je v štirih dneh predstavilo 19 planinskih koč iz vse Slovenije. 
PZS se je prijavila tudi za nagrado Jakob s projektom Okolju prijazne planinske koče, a projekt ni bil nagrajen. 
 
Trganke planinske koče 



 

31 
 

V letu 2016 se je nadaljevala izdelava promocijskih trgank s predstavitvijo planinskih koč po posameznih območjih v 
Sloveniji. Za območje Julijskih Alp in Osrednji del Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp je bil izdelan ponatis z 
manjšimi popravki (po 10.000 kosov za slo in ang izvedbo, oz. 20.000 za Julian Alps). Na novo pa je bil izdelana 
trganka za SV Slovenijo (po 10.000 kosov za slo in ang izvedbo). Trganke so bile distribuirane na planinska društva s 
predstavljenimi kočami, vse pomembnejše turistične informacijske centre ter ostale pomembne turistične objekte v 
Sloveniji.   
 
Projekt Kulinarični vodnik po planinskih kočah 
SIOL.net je pristopil k PZS s predlogom projekta Kulinarični vodnik po planinskih kočah. Pobudnika sta zakonca Valle-
Novak, ki bi bila glavna avtorja vodnika in tudi založnika. SIOL.net bi sodeloval kot medijski partner, PZS pa pri 
pripravi opisov koč in dostopov, pripravi zemljevidov dostopov in pri koordinaciji s planinskimi kočami. Priprava 
vodnika se je pričela v decembru 2016. 
 
Sodelovanje z mediji 
Tematike, vezane na planinske koče, so bile predstavljene na novinarski konferenci PZS in GRZS v Kranju, 7.6.2015 – 
Pred poletno sezono. 
Pripravljena in razposlana so bila PZS sporočila za medije: 12.2.2016 (o certifikatih planinskih koč), 11.8.2016 (o 
polletni sezoni v planinskih kočah), 10.10.2016 (planinska sezona 2016). 
Predvsem po objavi sporočil za medije je bil velik odziv prispevkov o kočah v najrazličnejših medijih. 
Med letom je bilo s strani medijev več prošenj za informacije in gradiva vezana na planinske koče. 
 
Ostalo: 
Predstavitev planinskih koč v Katalogu Pohodništva 2016. 
GK PZS je v sodelovanju z urednikom spletnih strani PZS prenovila predstavitev planinskih koč na spletni strani PZS. 
 
VII. HELIKOPTERSKI PRELETI 
PZS ima s Slovensko vojsko (SV) na letni ravni podpisan letni načrt sodelovanja , s katerim SV omogoča PZS določene 
koristi. Za GK so najbolj pomembni helikopterski preleti. Za PZS je bilo za leto 2016 odobrenih 35 ur, ki je razdeljeno 
za potrebe GK in potrebe KPP. GK PZS je izvedla Razpis za koriščenje helikopterskih prevozov in materiala za ekološke 
sanacije planinskih koč. Na razpis se je prijavilo 10 planinskih društev. Vsem je bila odobrena kvota v višini 2 oz. 2,5 
ur. GK PZS je izvajala celotno koordinacijo s SV za izvedbo preletov. Izmed prijavljenih je bilo dejansko realiziran 
helikopterski prevoz za 8 objektov, med njimi za novi bivak na Kaninu in bivak II na Jezerih. Naknadno smo dobili 
vlogo še za postavitev nadomestnega bivaka pod Ojstrico. 
 
PZS je imela podpisan sporazum s Policijo za koriščenje helikopterskih prevozov 10 ur v letu 2016. Zaradi 
nezmožnosti (težav s helikopterji) potem v letu 2016 ni bil realiziran noben helikopterski prevoz s strani Policije. 
Zaradi izostanka teh 10 ur prevozov s strani Policije je PZS zaprosila Slovensko vojsko po dodatnih 8 urah prevozov, 
od katerih je bilo odobrenih 5 ur. Kar pa je bilo dovolj za celotno izvedbo pričakovanih prevozov.  
 
VIII. SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH/IZVEDBAH PROJEKTOV 
 
Planinska zveza Slovenije je v letu 2016 nadaljevala aktivnosti za vzpostavitev projekta Planinske vasi 
(Bergsteigerdörfer) v Sloveniji. Udeležili smo se več sestankov tako na lokalnem nivoju s predstavniki dveh 
zainteresiranih občin, Jezersko in Luče, na državnem nivoju pri iskanju možnosti sofinanciranja projekta kot 
mednarodnem nivoju na skupščini omrežja Planinskih vasi in mednarodnem odboru omrežja. Konec leta 2016 sta 
PZS in Avstrijska planinska zveza podpisali pogodbo o sodelovanju v projektu Planinskih vasi.   
 
Marca 2016 je PZS prejela sporočilo o potrditvi projekta LIFE SUSTAINHUT – Sustainable mountain huts in Europe. 
Projekt je bil vložen leta 2014 na razpis programa EU LIFE+. Glavni partner je Fundacija za razvoj novih vodikovih 
tehnologij v Aragonu, Španija, v projektu pa dodatno sodeluje še 7 partnerjev, med njimi tudi PZS. Projekt traja od 
aprila 2016 do aprila 2020. Projekt ima namen razviti nove zelene energetske tehnologije za objekte kot so planinske 
koče in jih tudi stestirati na pilotnih planinskih kočah. V Sloveniji so v proces analize vključene 4 planinske koče, 
izmed katerih bo investicija v zelene tehnologije (kombinacija solarne in morda tudi vetrne tehnologije in 
shranjevanja energije z vodikovo tehnologijo) dejansko izvedena v eni ali dveh planinskih kočah. 
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V okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška se je PZS kot vodilni partner marca 2016 prijavila na razpis s 
projektom EKOHUT – Z ekosistemskimi rešitvami do Naturi in okolju prijaznih planinskih koč. Glavni rezultat 326.250 
€ vrednega projekta bi bil postavljen model celovitega ravnanja z vodo v planinskih kočah Slovenije in Hrvaške z 
izvedenimi celovitimi rešitvami na dveh pilotnih planinskih kočah. Partnerji v projektu so bili še PD Celje Matica, 
Hrvaška planinska zveza in Nacionalni park Risnjak. Projekt ni bil odobren.     
 
Projekt Karavanke Alpe Adria Park – Regionalna razvojna agencija BSC Kranj je PZS že v jeseni 2015 povabila k 
pripravi in partnerstvu projekta Karavanke za prijavo na razpis Čezmejnega sodelovanja Slo-Avs Interreg V-A. Prijava 
samega projekta je bila v juliju 2016. Namen projekta je izboljšati ponudbo pohodništva in kolesarjenja v Karavankah. 
Vsebine projektnih aktivnosti se neposredno nanašajo tudi na planinske koče v Karavankah. Rezultati razpisa še niso 
znani.  
 
Projekt Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku. Triglavski narodni park je konec leta 2016 oddal vso potrebno 
dokumentacijo projekta “Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku” v okviru VI. 
prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. PZS bo v 
odobrenem projektu sodelovala kot eden od pridruženih partnerjev. Manjši del projektnih aktivnosti se bo nanašalo 
tudi na planinske koče.  
 
PZS se je pridružila tudi v pripravo projekta za razpis na programu Interreg V-A Slovenija-Italija. V projektu ALP.I.S - 
Visokogorska pot v Julijskih Alpah med Slovenijo in Italijo ter njena povezava z dolino PZS sicer ni uradni partner, 
ampak predvideni izvajalec za ureditev določenih odsekov planinskih poti in izboljšanje kartografske platforme 
planinskih poti. Del projekta bodo tudi investicije v planinski dom na Mangrtskem sedlu. Prijavitelj je Medobčinska 
zveza za Železno in Kanalsko dolino iz Italije. Rezultati projekta še niso znani. 
 
Mladinska komisija PZS se je avgusta 2016 prijavila na razpis Urada za mladino Za spodbujanje aktivnega 
državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018 s projektom Mladi na vzponu k zaposlitvi. Gospodarska 
komisija je sodelovala pri pripravi projekta s ciljem dviga usposobljenosti in kompetenc mladih in povečanju 
zaposljivosti mladih s temami, ki se nanašajo oskrbniškega dela na planinskih kočah. Projekt ni bil odobren.  
 
Projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin je PZS prijavila na razpis EKO Sklada za 
sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja. Cilji razpisa so vezani na področje 
obnovljivih virov energije in okolju prijazne tehnologije. Projekt je pripravila GK, glavni sklopi aktivnosti pa so vezani 
na delovanje Svetovalne pisarne, vzpostavitev demonstracijskih planinskih koč, izvedba delavnic, ekskurzije za 
gospodarje in upravitelje koč v Avstrijo, ekskurzij za otroke in mladino, izdelavo ozaveščevalnih materialov. Rezultati 
projekta še niso znani. 
 
IX. USPOSABLJANJE OSKRBNIKOV PLANINSKIH KOČ 
GK PZS je v letu 2016 po zelo dolgem času organizirala seminar za oskrbnike planinskih koč. Program smo pripravili v 
sodelovanju z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled, iz katere so prišli tudi predavatelji. Dvodnevni 12-urni seminar 
je potekal v šolskem hotelu Astoria Bled v dveh terminih, 8.-9.4.2016 in 22.-23.4.2016 s skupno 38 udeleženci. 
Poudarek je bil na gostinskem, turističnem in poslovnem delu oskrbnikov planinskih koč. Program ni licenciran, a za 
udeležbo na seminarju šola izda potrdilo o udeležbi. Seminar je bil uspešen in je bil pohvaljen s strani udeležencev.  
 
GK PZS je organizirala izobraževanje iz področja higiene živil in sistema HACCP za osebje v planinskih kočah. 
Izobraževanje je potekalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Kranju v dveh terminih, 14. In 21. 
junij 2016. Izobraževanja se je udeležilo 33 oseb. 
 
GK PZS je 10.11.2016 organizirala Srečanje oskrbnikov planinskih koč. Namen srečanja je bila analiza 
pomladanskega seminarja za izboljšanje programa v prihodnje, analiza sezone v planinskih kočah in voden pogovor o 
izkušnjah in problematiki dela oskrbnikov v planinskih kočah. Srečanje je potekalo v Valvasorjevem domu pod 
Stolom, koči, ki je prejela naziv Naj koča 2016 in se ga je udeležilo preko 40 predstavnikov planinskih koč ,  
predavatelji Visoke šole za gostinstvo in turizem Bled.  
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X. ANALIZA SEZONE V PLANINSKIH KOČAH 
GK PZS je v letu 2016 dvakrat izvedla analizo sezone obiska in poslovanja v planinskih kočah. Prva analiza je bila 
opravljena v začetku avgusta in se je nanašala na prvi del sezone, druga pa konec septembra in se je nanašala na 
celotno planinsko sezono. Osnovni namen analize je bil dobiti oceno dotedanje stopnje obiskanosti in poslovanja 
planinskih koč, glede na zadnje petletno povprečje. Hkrati pa, da se s to oceno obvesti medije in širšo publiko glede 
stanja planinskih koč in hkrati povabi k obisku. Pri prvi analizi smo povprašali še o pridobitvah v kočah in problemih, s 
katerimi se soočajo lastniki in oskrbniki koč. 
Pri prvi analizi smo dobili odgovore za 43 koč, pri celoletni analizi pa za 45 koč. V obeh primerih je bila sezona vsaj 
tako dobra kot petletno povprečje oz. če gledamo celotno sezono, je bila v povprečju boljša za 10 % od petletnega 
povprečja oz. ena boljših v zadnjih letih. 
 
XI. OSTALA DEJAVNOST GK 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

• ravnanju z odpadno vodo iz planinskih koč,  

• oskrbi z vodo, 

• ravnanju z živili, 

• ravnanju z odpadki, 

• energetski oskrbi, 

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

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

• Dom na Paškem Kozjaku, PD Velenje 

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

• Vzorčni tabor v Mlačci pri Mojstrani, Mladinska komisija PZS 

• Vojkova koča na Nanosu, PD Postojna 

• Zasavska koča na Prehodavcih, PD Radeče 

• Koča na Mangrtskem sedlu, PD Bovec 

• Koča pri izviru Soče, PD Jesenice 

• Orožnova koča za Liscem, PD Bohinjska Bistrica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Svetovanje v zvezi z nadzorom nad živili na planinskih kočah 
 
3.1 Sodelovanje z Upravo RS za varno hrano     
 
Dne 24.06.2016 je bil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin sestanek predstavnikov PZS (Eržen, Dretnik) z Vodjem sektorja za živila, krmo in zdravila g. Guček 
Matjažem. 
Cilj sestanka je bil pogovor o možnostih nabave določenih živil za planinske koče neposredno od kmetov ali planšarij. 



 

37 
 

Na sestanku smo pregledali zakonodajo iz tega področja in se dogovorili, da v okviru Svetovalne pisarne PZS 
sestavimo za potrebe planinskih društev in oskrbnikov koč vprašalnik z odgovori, kaj je po zakonodaji dovoljeno in kaj 
ne. Ta dokument smo v Svetovalni pisarni sestavili in ga poslali g. Gučeku v pregled. Po določenih korekcijah iz 
njegove strani je nastal dokument »Informacija planinskim društvom, ki so lastniki koč, o možnostih nabave živil in 
pijač neposredno pri kmetih ali planšarijah«, ki ga je prejelo vsako planinsko društvo in v katerem je v obliki vprašanj 
in odgovorov natančno opredeljeno, kakšni so postopki pri nabavi tovrstnih živil in pijač. 
 

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

 

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

 
 
         
 Gospodarska komisija PZS 

                                  Načelnik: Janko Rabič 
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POROČILO MLADINSKE KOMISIJE PZS ZA LETO 2016 

  

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

 
Mladinska komisija je eden izmed najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za najmlajšo populacijo ljubiteljev 
planin in gora. Mladinska komisija pokriva različna področja: od orientacije, dela mladih, dela za mlade, finančno podpiramo 
akcije naših članov (mladinskih odsekov) ter jim nudimo strokovno podporo pri njihovem delovanju. V skrbništvu imamo 
Planinsko učno središče Bavšica, s katerim skrbno upravljamo. Sodelujemo na različnih projektih znotraj in zunaj meja Slovenije. 
Dve leti imamo status nacionalne mladinske organizacije ter status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem 
sektorju. Sodelujemo z mladinskimi in prostovoljnimi organizacijami v Sloveniji (MSS, ZTS, ZSKSS ...), kot stalni člani Youth 
Commission UIAA pa smo aktivni tudi v največji mednarodni planinski organizaciji. 
 
Mladinska komisija je sestavljena iz Izvršnega odbora, treh strokovnih odborov in Programskega sveta PUS Bavšica, ki skrbi za 
čim bolj učinkovito delovanje Planinskega učnega središča Bavšica. Izvršni odbor sestavlja predsedstvo (načelnica, en namestnik 
in dve namestnici načelnice) ter voljeni člani (8). Odbor za orientacijo pokriva področje orientacije, in sicer: področna 
tekmovanja POT, državno orientacijsko tekmovanja SPOT ter tekmovanja v sklopu Eksponenta. Odbor skrbi tudi za usposabljanja 
na področju orientacije, ki obsegajo programe vaditelja orientacije, traserja in organizatorja tekmovanj, izpopolnjevanje za 
vaditelje orientacije ter tečaj orientacije. Odbor za delo z mladimi pokriva izobraževanja in izpopolnjevanja za mentorje 
planinskih skupin, organizira področno in državno tekmovanje Mladina in gore ter ima pod okriljem Razvojno skupino za 
programa Mladi planinev in Cici planinec. Odbor za delo mladih organizira različne posvete, seminarje, usposabljanja ter 
nagradni planinski tabor, prevzel pa je tudi organizacijo študentskih planinskih izletov ter študentskega tabora. V letu 2016 je 
svojo registracijo obnovilo 55 mladinskih odsekov. 
 
Mladinska komisija enkrat letno organizira Zbor mladinskih odsekov, ki je v letu 2016 potekal 19. 11. v ICZR Ig. Pred samim 
uradnim Zborom je potekal Posvet za vodstva planinskih taborov, udeležilo se ga je 53 ljudi. Sledil je uradni del Zbora MO, na 
katerem je bilo prisotnih 49 ljudi. Po soglasnem sprejetju poročil in načrtov za prihodnje leto so sledile volitve, kjer se je izvolilo 
novo/staro načelnico in nove člane izvršnega odbora. 
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Slika 2: Zbor MO 2016, foto: Matej Ogorevc 

 

Organ Vodja in namestnik Člani Seje Opomba
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Barbara Bajcer, PD Velenje 
Katja Maček, PD Šentjošt 
Domen Strle, PD Snežnik 
Ilirska Bistrica 
Jaka Peternel, PD Onger 
Trzin 

Patrik Butolen, PD Ptuj 
Kaja Čeh, PD Ljutomer 
Klemen Kogovšek, PD Domžale 
Marcel Kovačič, PD Gornja Radgona 
Špela Kralj, PD Onger Trzin 
Katja Maček, PD Šentjošt 
Urška Petek, PD Velenje 
Aljaž Šemrov, PD Postojna 
Nuša Verdev, PD Slivnica pri Celju 

Redne: 
22.3.2016 
11.10.2016 
 
Korespondenčne: 
19.1.2016 
29.10.2016 
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Barbara Bajcer, PD Velenje 
Katja Maček, PD Šentjošt 
Jaka Peternel, PD Onger 
Trzin 
Neža Lesjak, PD Vransko 

Kaja Čeh, PD Matica Murska Sobota 
Blaž Erjavc, PD IMP Ljubljana 
Katarina Kadivec, PD Šmarna Gora 
Klemen Kogovšek, PD Domžale 
Špela Kralj, PD Onger Trzin 
Katja Maček, PD Šentjošt 
Jaka Peternel, PD Onger Trzin 
Ana Suhadolnik, PD Borovnica 
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  Tina Arh, PD Zagorje Matevž Zih, PD Gornja Radgona 
Marcel Rajgl, PD Nazarje 
Milan Kraljič, PD Krka Novo mesto 
Tine Turšič, PD Vrhnika 
Žiga Vršnak, PD Dobrovlje Braslovče 

Redne: 
1.3.2016 
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 Tina Arh, PD Zagorje Matevž Zih, PD Gornja Radgona 

Milan Kraljič, PD Krka Novo mesto 
Tine Turšič, PD Vrhnika 

/  
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Judita Mihev, PD Nazarje Brigita Čeh, PD Ljutomer 
Izabel Vadnal, PD Postojna 
Meta Skumavec, PD Bled 
Monika Potočnik, PD Slovenska Bistrica 
Urška Trček, PD Fram 
Alenka Demšar, PD Bled  

Redne:  
februar 2016 
maj 2016 
30.9.2016 
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Judita Mihev, PD Nazarje Brigita Čeh, PD Ljutomer 
Izabel Vadnal, PD Postojna 
Meta Skumavec, PD Bled 
Monika Potočnik, PD Slovenska Bistrica 
Zala Acman, PD Mozirje  
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 Andrej Barovič, PD Snežnik 

Ilirska Bistrica 
Domen Strle, PD Snežnik 
Lara Maček, PD Šentjošt 
Neža Lesjak, PD Vransko 
 

Redne: 
8.3.2016 
 

 

O
d

b
o

r 
za

 

d
el

o
 m

la
d

ih
 

(o
d

 1
9

.1
1

.)
 Nuša Vedev, PD Slivnica 

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

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

Redne: 
4.10.2016 

 

 
Uspehi Mladinske komisije: 

• Praznovanje 60 let MK PZS v Mojstrani. 

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

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

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

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

Vodstvo Člani vodstva 

Zimska planinska 
šola 

3.3. - 6.3.3016, 
Radovna 

14/14 Matej 
Ogorevc, IPV 

Andrej Barovič, VPZS (B); 

Neformalno 
izobraževanje 
Mladinski voditelj 

23. 7. - 31. 7 .2016 
PUS Bavšica 

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

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

Usposabljanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

31.7. – 8.8.2016 12/12 Judita Mihev, 
IPV 

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

Izpopolnjevanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

9.9. – 10.9.2016 14/14 Janko Mihev, 
IPV 

 
 

 
Strokovni kadri 

Naziv Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov 

Mladinski voditelj 192 164 28 

 Št. registriranih 

Mentor planinskih skupin 94 

 

Slika 3: Delovna akcija v PUS Bavšica 2016, foto: Jure Brečko 
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Izvedene aktivnosti 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Tekmovanje Mladina in 
gore 

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

regijsko: 240 
državno: 138 
Brigita Čeh 

druženje, tekmovanje, izboljšanje 
znanje in zanimanje za planinstvo 

Osrednja prireditev ob 
praznovanju 60 let MK 
PZS 

9.4.2016, Mojstrana 100 
Organizacijski 
odbor 

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

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

15. - 17. 4. 2016, 
PUS Bavšica 

16 
Andrej Barovič 

delovna akcija in druženje 

Slovensko planinsko 
orientacijsko tekmovanje 

14., 15. 5. 2016, 
okolica Celja 
 

350 
Feri Kropec 

planinsko orientacijsko tekmovanje, 
druženje, spodbujanje učenja 
orientacije 

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

celodnevno dogajanje za najmlaše 
planince 

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

23 
Kaja Čeh 

nagrajevanje in druženje 

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

32 
Katarina Kadivec 

planinski tabor za študente 

Mednarodno planinsko 
orientacijsko tekmovanje 
(IMOC) 

30.9. – 2.10.2016, Pokljuka 75, 
Matej Ogorevc, 
Tina Arh 

planinsko orientacijsko tekmovanje, 
druženje med predstavniki različnih 
držav Balkana 

Zbor mladinskih odsekov 19. 11. 2016, 
ICZR Ig 

55 
Organizacijski 
odbor 
 

zbor mladinski odsekov oz. njihovih 
predstavnikov 

S študenti v hribe 10 izletov (Nanos, Snežnik, 
Ratitovec, Luknja, Križna gora, 
Menina planina, Begunjščica, 
Planjava, Dleskovška planota, 
Javorov vrh) 

241 
Odbor za delo 
mladih, pomagalo 
15 vodnikov 

planinski izleti za študente 

Motivacijski vikend MK 9.12. – 11.12.2016 10 
Barbara Bajcer 

povezovanje članov MK in nagrada za 
njihovo delo skozi vse leto 

 

 

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

Naziv projekta Namen Stanje 

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

projekt se nadaljuje v letu 2017 

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

projekt se je zaključil aprila 2016 

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

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

 
Podeljena priznanja 

Naziv priznanja Pogoj za prejem  Št. prejemnikov 

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

0 

  

Program, akcija Naziv priznanja Št. prejemnikov 

Ciciban planinec 
 

Markacija 1960 

Apolon 1416 

Svišč 1031 

Dnevnik MP (novi) in 
diploma 

240 

Mladi planinec 
 

Bronasti znak 335 

Srebrni znak 163 

Zlati znak 114 

Planinska šola Število absolventov 48 

 

 

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

 
Obrazložitev razlik med planom 2016 in poročilom za 2016 
Odpadel je Seminar družabnosti, saj je bilo premalo prijavljenih. Kaže, da bo potrebno ta seminar izvajati samo vsaki dve leti, saj 
se v tem času nabere ravno dovolj zainteresiranih. Zaradi istega razloga je odpadel tudi Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo 
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zahtevnih poteh. V prihodnje želimo istočasno izvesti nekatere akcije, saj jih bomo tako tudi ob manjšem številu prijavljenih 
lahko izvedli. Na področju orientacije so odpadla vsa usposabljanja. Razlogi so različni, največjo oviro pa predstavljajo pogoji 
Strokovnega sveta RS za šport, ki postavljajo kar nekaj zahtev, zaradi katerih so usposabljanja manj privlačna za uporabnike. Kot 
alternativo ponujamo Tečaj orientacije, ki je neformalno usposabljanje, zato imamo proste roke pri izdelavi programa in pogojih 
delovanja, lahko pa se ga udeležijo tudi mladoletni udeleženci (za razliko od Seminarja orientacije). Žal pa je Tečaj orientacije 
zaradi premalo prijavljenih v letu 2016 odpadel. 
 
Sicer pa so razlike nastale v pozitivni smeri. Zelo so se med mladimi ustalili študentski izleti in študentski planinski tabor, vsega 
skupaj je bilo v letu 2016 okoli 270 udeležencev. Kar nekaj dejavnosti je bilo izpeljanih prvič, npr. Mednarodno planinsko 
orientacijsko tekmovanje (IMOC) na Pokljuki, ki se ga je udeležilo 75 predstavnikov iz šestih držav Balkana. Zelo smo veseli, da 
smo prevzeli pobudo in organizirali prvo takšno tekmovanje, saj je bila to dobra vzpodbuda ostalim članicam BMU in v letu 2017 
se nam obeta tekmovanje v Srbiji. Na začetku poletja smo na vzorčnem tabornem prostoru Mlačca gostili tudi prvi dve planinski 
društvi. Prostor je bil samo osnovno urejen, vendar pa smo zelo zadovoljni z dosednjim delom delovne skupine, ki nadaljuje 
svoje delo tudi v letu 2017, ko se nam obeta polna zasedenost omenjenega prostora. 
 
 
Zaključek 
Veseli nas, da je prepoznavnost Mladinske komisije med mladimi zrasla. Rezultat je posledica aktivnega in sprotnega ažuriranje 
spletne strani MK PZS, profilov na socialnih omrežjih ter razširitve aktivnosti tudi med dijake in študente. Še vedno imamo težave 
z odpovedmi akcij zaradi premajhnega števila udeležencev, vendar verjamemo, da bomo ravno zaradi večje prepoznavnosti in 
bolj doslednega obveščanja zainteresiranih uspeli poskrbeti za dobro obiskanost naših usposabljanj in aktivnosti v letu 2017. 
V letu 2016 smo razširili tekmovanje Mladina in gore tudi na srednješolsko področje, v januarju je bilo izvedeno prvo državno 
tekmovanje za srednješolce. Odzivi so bili zelo pozitivni in tudi v prihodnje si želimo ohraniti to novost, saj s tem skrbimo za 
obstanek najbolj kritične starostne skupine v planinskih vodah. 
V letu 2016 je Mladinska komisija praznovala 60 let obstoja in tudi v prihodnosti se bomo zavzemali za kakovostno in 
uporabnikom prijazno izvajanje programa. Vedno pa stremimo k izboljšavam in prostora za njih je še dosti. 
 
 

      Barbara Bajcer, 
         načelnica Mladinske komisije 
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POROČILO KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI PZS ZA LETO 2016 
 

 

 
(foto: Na Prisank, Hasan Felić)   

Komisija za planinske poti je strokovni organ UO PZS. Deluje po Pravilniku o delu komisije za planinske poti, določilih 

Statuta PZS, Poslovnika UO PZS in Predsedstva UO PZS, Pravilnika o računovodstvu PZS, Vodil za delo PZS in PD ter 

Častnega kodeksa slovenskih planincev. 

 
Naloge komisije, poleg določenih v Statutu PZS ter Poslovniku UO PZS in Predsedstva UO PZS so: 

usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih poti 
pripravi predlog  načrta  dela za svoje področje ter ga pošlje Zboru markacistov in UO PZS, skrbi za smotrno 

uporabo finančnih sredstev; 
skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh; 
skrbi za vzdrževanje planinskih poti v skladu z zakonom o planinskih poteh, splošnimi načeli varstva narave in 

stališči KVGN pri UO PZS; 
sprejema program tehnično zahtevnih delovnih akcij ter jih organizira in vodi; 

1. skrbi za povezovanje znotraj komisij PZS ter s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in  v tujini, v 
skladu z načeli mednarodnega sodelovanja PZS; 

2. predlaga program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter  ga da v potrditev OUP; 

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

4. vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov ter njim izdanih značk in diplom;  
5. sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter gradivo za zbore; 
6. izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; 
7. med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge; 
8. vodi kataster planinskih poti; 
9. vodi seznam obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v  nadaljnjem besedilu: obhodnic); 
10. izdaja značke in potrdila za prehojene: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko planinsko pot; 

• imenuje in razrešuje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna telesa; 

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

 
KPP ima zaradi lažjega dela sledeče stalne strokovne odbore: odbor za usposabljanje, odbor za tehnična vprašanja in 

odbor za dokumentacijo  
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Sestava KPP 2015: 

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO KPP Igor Mlakar,  
Bogdan Seliger 

Boštjan Gortnar  
Gabrijel Podobnik 
Jurij Videc 
Marjana Jelen 
Stanislav Vidovič 
Uroš Vidovič  

7. redna seja: 26. 1. 2016 
6. korespondenčna: 22. 2. 2016 
7. korespondenčna: 15. 6. 2016 
8. redna seja: 2. 7. 2016 
9. redna seja: 19. 10. 2016 
10. razširjena seja: 21. 11. 2016 

 

Organ vodja odbora člani seje 

Odbor za tehnična 
vprašanja (OTV) 

Albin Žnidarčič, 
 

Branko Lombar, 
Lojze Pirnat, 
Rajko Lotrič. 

Analizni sestanek, 26. 2. 2016 
3. seja: 27. 9. 2016 

Odbor za 
dokumentacijo in 
kataster planinskih 
poti (ODKP) 

Danilo Sbrizaj, 
 

Andrej Stritar,  
Janko Šeme,  
Mateja Zega Perko. 

4. seja: 26. 9. 2016 
5. seja: 1. 12. 2016 

Odbor za 
usposabljanje 
(OZU) 

Odstopil konec 2015 Alja Bradaškja Cizelj,  
Edo Tomšič,  
Jože Rovan. 

Odbor je bil razpuščen s 
sklepom KPP 2. 7. 2016.  

        

V soboto, 2. 7. 2016 je KPP PZS v sodelovanju s PD Kočevje organizirala 4. Dan slovenskih markacistov. Ta dan je bil 

posvečen dolgoletnemu načelniku Komisije za planinske poti, Toneta Tomšeta. Udeležilo se ga je 74 markacistov iz 

različnih planinskih društev. Urejale in markirale so se poti PD Kočevja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Foto: Koča pri Jelenovem studencu, 

Katarina Kotnik) 

 

ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA 

Skrbi za nabavo opreme, zaščitnih sredstev ter drugih pripomočkov, ki so potrebni za vzdrževanje planinskih poti ter 

organizira akcije za popravilo zahtevnih in zelo zahtevnih poti. 

Akcije tehnične skupine           

Akcije v letu 2016 so vse razen ene potekale ob pomoči helikopterjev SV, ki so na določene točke prepeljali v 15 

urah  poletov material in opremo potrebno za izvedbo akcij v visokogorju.  

 

 

 

 



 

47 
 

TEHNIČNE AKCIJE V LETU 2016 

Št. Ime poti 
Planinsko društvo, 

ki pot vzdržuje 
Termin akcije 

Št. mark. 
na akciji 

Ure 
dela 

1. 
Krnska Škrbina-
Batognica-Prag 

Nova Gorica 12. 7. 2016 6 70 

2. Kredarica-Triglav Ljubljana - Matica 28. do 30. 7. 2016 6 120 

3. 
Kopiščarjeva pot na 
Prisojnik 

Jesenice 4. do 7. 8. 2016 9 366 

4. Zaplanja-Triglav Ljubljana - Matica 8. do 10. 9. 2016 6 190 

5. 
Zadnji dolek-
Škrlatica Dovje-Mojstrana 15. in 22. 9. 2016 

7 120 

6. Kotovo sedlo-Jalovec PZS 23. do 24. 9. 2016 5 120 

7. Kisovec Domžale 12. 8. 2016  7 70 

   SKUPAJ 46 1.056 
 

 
VGRAJEN MATERIAL NA AKCIJAH 

 VRSTA MATERIALA KOLIČINA 

 VGRAJENI KLINI 289 kos 

 ŽIČNA VAROVALA 936 m 

 LESENA VAROVALA 96 m 

 LESENI KOLIČKI 76 kos 

 

 

 

 

 
                 (foto: Zaplanja-Triglav, Martin Česnik) 

 

ODBOR ZA DOKUMENTACIJO (ODKP) 

 
Planinske poti so javno dobro in so dobile z Zakonom o planinskih poteh status javne infrastrukture. 
Planinske poti urejajo in markirajo strokovno usposobljeni markacisti prostovoljci. ODKP vodi seznam markacistov in 
inštruktorjev markacistov, izdanih značk markacist PZS in diplom inštruktor markacist PZS, podeljenih priznanj in 
diplom Alojza Knafelca, kataster planinskih poti, seznam obhodnic, seznam izdanih značk za prehojeno obhodnico 
Slovensko planinsko pot in Razširjeno Slovensko planinsko pot ter zbira letna poročila odsekov za planinske poti, 
odborov za planinske poti in markacistov, ter vodi in vzdržuje kataster planinskih poti. 
 

Dejavnost ODKP je v drugi polovici leta 2016 obsegala: 

a) vnos in urejanje potekov planinskih poti v geografsko informacijskem sistemu, 
b) urejanje digitalne baze Knafelčevih priznanj in diplom, 
c) preverjanje pravilnosti vnesenih podatkov s pomočjo markacistov, 
d) urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti in  
e) podporne aktivnosti za ta namen, 
f) kataster planinskih poti je v fazi preverjanja pravilnosti podatkov in je pripravljen na nadgradnjo.  
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Za obhodnice skrbita člana  IO KPP Stanislav Vidovič in Uroš Vidovič. 

 
KATASTER PLANINSKIH POTI: 

ŠTEVILO ODSEKOV NA PLANINSKIH POTEH 6407 

ŠTEVILO PLANINSKIH POTI 1969 

SKUPNA DOLŽINA ODSEKOV 10.065 km 

ŠTEVILO ODSEKOV ZELO ZAHTEVNIH PL. POTI 160 (87,56 km) 

ŠTEVILO ODSEKOV  ZAHTEVNIH PL. POTI 97 (153,07 km) 

ŠTEVILO DRUŠTEV SKRBNIKOV 194 

 

                                                                                                                        
    (posnetek Katastra pl. poti: odseki planinskih poti v Sloveniji) 

 

 
 
KPP je v letu 2016 potrdila spremembe planinskih poti podane v 17 vlogah skrbnikov: 

Tip spremembe Število vlog 

Prestavitev poti 6 

Prenos poti 4 

Sprememba statusa poti (opustitev) 1 

Nova pot 3 

Nova obhodnica 3 
 

STANJE OBHODNIC V LETU 2016 

Ime Število 

Planinske obhodnice 83 

Obhodnica zunaj PZS 14 

Vrhovi z žigi 478 

Razgledišča z žigi 15 

Vrhovi, ki imajo samo skrinjico z 
vpisno knjigo  

26 

 

 

SLOVENSKA PLANINSKA POT 

V letu 2016 je potrjenih 145 dnevnikov Slovenske planinske poti. V oktobru je bil potrjen 10.000. dnevnik SPP. 
Potrjenih je bilo tudi 86 dnevnikov razširjene slovenske planinske poti. Izdanih je bilo prav toliko znakov za vsako 
posamezno obhodnico. 
 



 

49 
 

ODBOR ZA USPOSABLJANJE 

Odbor za usposabljanje organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge oblike izobraževanja in 

usposabljanja za markaciste ter pripravlja strokovno literaturo ter druge strokovne pripomočke.  Kljub težavam 

zaradi odstopa vodje odbora za usposabljanje, so bila uspešno izvedena naprej našteta usposabljanja.  Zaradi 

premalo prijavljenih udeležencev, je odpadel predviden tečaj na Gospodični, ki se prenese v leto 2017. Zaradi 

učinkovitosti dela in optimizacije stroškov si IOKPP pridržuje pravico odločanja o izvedbi posameznega usposabljanja 

in možne prerazporeditve udeležencev v primeru premalo prijavljenih.  

 (foto: Ravnek, Bogdan Seliger) 

V letu 2016 so bila izvedena sledeča usposabljanja: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udel.  Vodstvo 

Tečaj za markaciste PZS  Slivnica - 7., 8. in 21., 22. 5. 2016 21 Bogdan Seliger 

Licenčno usposabljanje 1 Stari vrh - 16. 4. 2016 21 Gabrijel Podobnik 

Licenčno usposabljanje  2 Jelovice - 4. 6. 2016 21 Uroš Vidovič 

Licenčno usposabljanje 3 Gora Oljka - 20. 8. 2016 9 Zdravko Bodlaj 

Licenčno usposabljanje 4 Ravnek - 8. 10. 2016 16 Bogdan Seliger 

Zaključni tečaj za markaciste PZS Lepena - 14. 5. 2016 19 Bogdan Seliger 

Zaključni tečaj za markaciste PZS Grohot - 10. 9. 2016 11 Maksimiljan Kotnik 

Tečaj za varno delo z motorno žago Postojna - 12. 11. 2016 15 Zunanji izvajalec 

 

KADER MARKACISTOV 

Naziv  Skupno št. registriranih Št. pripravnikov Št. registriranih 
pripravnikov 

Markacist  INŠTRUKTOR PZS  11 10 4 4 

Markacist PZS 977 682 92 69 

 

ČEZMEJNE POVEZAVE 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Udeleženci Namen 

Dan slovenskih 
markacistov 

2. 7. 2016, 
Kočevje 

Načelnica KPP HPS, 
2 markacista 
inštruktorja HPS 

Urejanje poti in spoznavanje 
markacistov drugih društev 

Generalna skupščina 
ERA 

 Uroš Vidovič  
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Sestanek 24. - 25. 9. 
2016, Zagreb 

Bogdan Seliger Sestanek na temo prekomejnih 
obhodnic 

Tečaj HPS 24. - 25. 9. 
2016, Zagreb 

Albin Žnidarčič Predavanje v okviru tečaja za 
markaciste HPS 

 

DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 

Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na vsakoletnih 

srečanjih se zbrani markacisti pomenijo o vseh problemih, ki se pojavljajo pri vzdrževanju planinskih poti in si 

izmenjajo izkušnje.  
 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja Vseh društev Društva z markacisti/odseki 

SAVINJSKA / Ivan Šalamon 42 37 

NOTRANJSKA / Štefka Šebalj Mikše 13 8 

GORENJSKA / (brez) 21 15 

PRIMORSKA / (brez) 7 5 

POSOČJE / Žarko Marinič 12 13 

POMURJE / Laszlo Ligeti 7 17 

PODRAVJE/ Marjan Mally 25 25 

KOROŠKA / Bojan Šipek 14 13 

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA / Mladen Živkovič 9 9 

LJUBLJANA / Marjana Jelen 23 17 

ZASAVJE / Aleš Mohar 13 13 

KAMNIŠKO – BISTRIŠKI / Alojz Pirnat 8 8 

 
SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI v letu 2016 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI  MDO PD Kraj Datum 

POSOČJA Podbrdo 9. 1. 2016 

ZASAVJA Mrzlica 6. 3. 2016 

PRIMORSKA /  

GORENJSKA /  

SAVINJSKA Slovenske Konjice 30. 1. 2016 

LJUBLJANA Medvode 15. 1. 2016 

KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA Stahovica 5. 2. 2016 

POMURJA Lendava 10. 3. 2016 

KOROŠKA Slovenj Gradec 7. 2. 2016 

DOLENJSKE IN BELE KRAJINE Koča pri Jelenovem studencu 25. 2. 2016 

NOTRANJSKA Vrhnika 4. 3. 2016 

PODRAVJA Lovrenc na Pohorju 6. 3. 2016 

 
Na območju celotne Slovenije, so bile organizirane tudi skupne delovne akcije v okviru Odborov za planinske poti pri 
MDO PD. 
 

STANJE POTI 

KPP je v letu 2016 prejela 66 pripomb na stanje planinskih poti in jih posredovala na PD skrbnike. Odgovor na 
poizvedbo je bil prejet za 49 primerov. Zaprte poti se ažurno objavljajo na spletni strani: http://stanje-poti.pzs.si/. 
 

NOVE USMERJEVALNE TABLE: 

KPP je v pregled prejela 72 predlog za nove table 15. društev. Table niso bile sofinancirane, saj KPP ni bila uspešna na 
razpisu FŠO. 
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DELO NA PLANINSKIH POTEH PO POSAMEZNIH OPP V MDO 
 

OPP MDO Št. oddanih 
poročil/ št. 
PD 2015 

Št. oddanih 
poročil/ št. 
PD 2016 

Št. UR 
DELA 

PRISPEVEK 
donatorjev 

(€) 

PRISPEVEK 
PD (€) 

Št. 
markacistov 
na akcijah 

Vložek PZS  
(Alpsko mleko, 
FŠO, PPK ipd.)      

(€) 
DOLENJSKA IN 
BELA KRAJINA 

8/8 8/8 3.282 5.440,00 4.155,00 126 0 

GORENJSKA 17/22 14/21 2.112 1.000,00 4.737,43 51 2.408,36 

KAMNIŠKO-
BISTRIŠKI 

8/8 8/8 2.139 2.500,00 10.350,00 41 40,00 

KOROŠKA 14/15 13/14 1.830 0 1816,56 59 0,00 

LJUBLJANA 15/23 18/23 2.025 370,30 5.996,12 38 387,24 

NOTRANJSKA 9/11 8/13 1.889 2.930,00 2.689,84 31 0 

PODRAVJA 19/27 21/25 3.188,5 5.047,00 938,00 78 0 

POMURJA 5/7 7/7 395 133,00 408,00 27 0 

POSOČJA 11/12 11/12 3.510 3.367,00 1.255,00 41 0 

PRIMORSKA 4/9 5/7 2.132 2.100,00 3.275,00 14 0 

SAVINJSKA 38/42 34/42 4.987 2.885,00 12.019,20 141 222,10 

ZASAVJA 12/13 11/13 1.650 0 2.019,20 40 40,00 

SKUPAJ 160/197 158/194 29.139 25.772,62 49.722,62 687 6.981,62 

 

PODELJENA PRIZNANJA 

Naziv 
priznanja 

Pogoj za prejem Prejemniki 

Priznanje  
Alojza 
Knafelca 

markacist, ki je opravil tečaj za markacista in vsaj pet 
(5) let aktivno dela na planinskih poteh; 
odsek za planinske poti v PD, ki več let zapored vzorno 
vzdržuje planinske poti, označbe (markacije, smerne 
table) na teh poteh in skrbno vodi kataster poti na 
svojem območju. 

Skupaj 4 prejemniki. 

Diploma  
Alojza 
Knafelca 

Diploma Alojza Knafelca se praviloma podeljuje 
markacistu za njegovo življenjsko delo na področju 
planinskih  poti. Do Diplome Alojza Knafelca je 
upravičen markacist, ki je uspešno  opravil tečaj za 
markaciste in vsaj 20 let dela na področju planinskih 
poti ter dosega starost 50 let. Pogoj za pridobitev tega 
priznanja je, da je že dobitnik Priznanja Alojza Knafelca. 

V letu 2016  ni bilo nobenega 
prejemnika diplome Alojza 
Knafelca. 

 

KPP svoje aktivnosti izvaja prostovoljno,  v svojem prostem času. Včasih tudi zmanjka časa, da bi izvedli vse 

planirano.   

 

 
 
 

 

 

Namestnik načelnika KPP: 
Bogdan Seliger 
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POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE PZS ZA LETO 2016 
 

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

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

V letu 2016 je bilo registriranih 51 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili športno plezanje. V skladu z razpisi in 
ustaljeno prakso OKS so se predlogi za kategorizirane športnike poslali trikrat letno. V trenutno aktualnem seznamu 
(stanje 1.2.2017) imamo na področju športnega plezanja 2 svetovna, 10 mednarodnih, 11 perspektivnih, 15 državnih 
in 15 mladinskih razredov. 

Članska reprezentanca 

Težavnostno plezanje je že nekaj let slovenska paradna disciplina, lanska sezona se je končala sanjsko. Slovenija je 
osvojila 1. mesto v ekipni razvrstitvi svetovnega pokala pred velesilama Francijo in Avstrijo. Zasluge za ekipni uspeh 
gredo vsekakor selektorju slovenske reprezentance Gorazdu Hrenu in njegovemu pomočniku Luki Fonda, ki sta v 
reprezentanco poleg strokovne kvalitete vnesla sproščeno vzdušje in pozitivni duh. 

Junakinja lanske sezone je brez konkurence Janja Garnbret. V nekaj stavkih ni mogoče zajeti vseh uspehov in nagrad, 
ki jih je lani dosegla naša mlada plezalka. Po rezultatskih merilih  šteje največ osvojeni naslov svetovne prvakinje v 
Parizu. Sledita prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala težavnosti in v kombinaciji, ki si ju je priborila s 
štirimi posamičnimi zmagami in še tremi uvrstitvami na zmagovalne stopničke v tekmah za svetovni pokal. Za njene 
uspehe jo je Društvo slovenskih novinarjev postavilo ob bok nosilkama olimpijskih medalj Tini Trstenjak in Anemari 
Velenšek ter Janjo uvrstilo na tretje mesto na izboru športnice leta 2016. Povrhu tega je Janjo  izbralo še za 
najobetavnejšo mlado športnico Slovenije. 

Lanska sezona je bila prelomna tudi za Domna Škofica, ki je v težavnosti končno pristal na mestu, ki mu pripada. 
Najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti je naslov, ki si ga je priboril s tremi zmagami in enim 
drugim mestom v tekmah za svetovni pokal. Na svetovnem prvenstvu v Parizu se mu je medalja za las izmuznila iz 
rok, vendar je s 4. mestom dosegel še vedno vrhunski rezultat. 

Po nekaj zadnjih sanjskih sezonah je Mina po krajšem premoru zopet zajela pravi veter v jadra in na svetovnem 
prvenstvu v Parizu stopila na oder za zmagovalke in osvojila bronasto medaljo. S tem vrhunskim rezultatom je bila 
Mina uvrščena na 6. mesto med športnicami Slovenije leta 2016. Tudi na zadnji tekmi za svetovni pokal v domačem 
Kranju je s 4. mestom potrdila, da sodi v svetovni vrh ženskega plezanja, kjer bo – upamo - ostala še nadaljnjih nekaj 
let.  

Tudi preostali del ekipe članske reprezentance je lani dosegel nekaj vrhunskih rezultatov. Izstopal je  Urban Primožič, 
ki je v treh uvrstitvah v finale težavnosti tekem za svetovni pokal dosegel 5., 6. in 7. mesto. Finale v težavnosti je 
dosegla  še Tjaša Kalan, ki je bila 7. v Imstu. 

Balvansko plezanje v lanski sezoni Sloveniji ni prineslo podobnih uspehov, kot težavnost. Edine stopničke na tekmi za 
svetovni pokal v balvanih je dosegla Janja Garnbret, ki je bila 2. v Innsbrucku,  uvrstitev v finale pa je uspela Juliji 
Kruder s 6. mestom v Münchnu.  
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Pregled uvrstitev članov na največjih tekmah v finale svetovnega prvenstva oziroma tekem svetovnega pokala za 
leto 2016 

 

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

 Janja Garnbret Chamonix (FRA) Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Villars (SUI) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Xiamen (CHN) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal kombinacija 

 Domen Škofic Chamonix (FRA) Svetovni pokal težavnost 

 Domen Škofic Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 

 Domen Škofic Imst (AUT) Svetovni pokal Težavnost 

 Domen Škofic Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 

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

 Domen Škofic Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Innsbruck (AUT) Svetovni pokal balvani 

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

 Janja Garnbret Arco (ITA) Svetovni pokal Težavnost 

 Mina Markovič Pariz (FRA) Svetovno prvenstvo težavnost 

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

 Mina Markovič Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 

 Domen Škofic Arco (ITA) Svetovni pokal težavnost 

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

 Mina Markovič Arco (ITA) Svetovni pokal težavnost 

 Mina Markovič Xiamen (CHN) Svetovni pokal težavnost 

 Mina Markovič Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 

 Urban Primožič Villars (SUI) Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Meiringen (SUI) Svetovni pokal balvani 

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

 Urban Primožič Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 
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 Julija Kruder Munchen (GER) Svetovni pokal balvani 

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

 Urban Primožič Briancon (FRA) Svetovni pokal težavnost 

 

Mladinska reprezentanca 

Mladinska reprezentanca je v pretekli sezoni na najpomembnejših tekmah ponovno dosegala vrhunske rezultate. Na 
svetovnem prvenstvu na Kitajskem so mladinke osvojile 6 medalj, po pričakovanju je bila zlata Janja Garnbret, ki sta 
se ji na odru za zmagovalke pridružili Mia Krampl in Vita Lukan, odlično uvrstitev pa sta dosegla še Luka Potočar s 4. 
in Tjaša Slemenšek s 5. mestom v težavnosti. Tokrat so se z evropskih prvenstev mladinci domov vrnili z bronasto 
medaljo Mie Krampl.  

Pregled uvrstitev mladincev na zmagovalne stopničke na svetovnem oziroma evropskem mladinskem prvenstvu v 
letu 2016 

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

 Janja Garnbret Guangzhou (CHN) Svetovno prvenstvo Kadetinje balvani 

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

 Vita Lukan Guangzhou (CHN) Svetovno prvenstvo Kadetinje balvani 

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

 Vita Lukan Guangzhou (CHN) Svetovno prvenstvo Kadetinje težavnost 

 
Zbor dejavnosti  

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

Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   
 

Organ vodja in namestnik člani seje 

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

 

 
Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Izpiti za 
športne 

2.-3.4., 
17.4. in 

105/93 Matevž Bizjak (PK 
Rogaška Slatina)  

Jakob Bizjak, Eva 
Grošek, Blaž Zazvonil, 
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plezalce 11.5.  
Kranj, 
Ljubljana 

 inštruktor šp.plezanja 
1 

Neža Zazvonil, Jernej 
Lukša, Dejan Miškovič, 
Andraž Gregorčič,  

Seminar in 
izpiti za 
vaditelja 

7.10.-3.12. 
Ljubljana 

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

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

Licenčni seminar 
postavljalci 
smeri 

17.4. 
Ljubljana 

24 Miha Hribar  

Licenčni seminar 
sodniki 
 

25.5. 
Ljubljana 

23 Tomi Kirbiš, vodja 
sodniškega zbora 

 

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

Naziv  Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov  

vaditelj 97 78   

Inštruktor 
športnega 
plezanja 1 

310 143   

Inštruktor 
športnega 
plezanja 2 

14 14   

Trener 1 19 10   

Trener 2 6 3   

Sodniki 53 23   

Postavljalci 28 25 3  

 
 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

14 tekem DP v 
težavnosti 

maj-
november 
Po Sloveniji 

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

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

9 tekem DP v 
balvanskem 
plezanju 

junij-
november 
Po Sloveniji 

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

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

9.april 
Vojnik 

162 
Vodja: Karli Pintarič 

Promocija športnega plezanja v Osnovnih 
šolah 

Prvenstvo 
Srednjih šol 

27.-28.1. 
Ljubljana 
Šentvid 

170 
Vodja: Andrej Kokalj 

Promocija športnega plezanja v Srednjih 
šolah 

Svetovni pokal 
– 7 tekem 
težavnost 

Julij-
november 
Chamonix 

Villars 

Briancon 

Imst 

Arco 

Xiamen 

Kranj 

članska reprezentanca 
Vodja: Gorazd Hren 

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

Svetovni pokal 
– 7 tekem 
balvani 

April-avgust 
 
Meiringen 

Kazo 

Changqing 

Navi Mumbai 

Innsbruck 

Vail  

Munchen 

članska reprezentanca 
Vodja: Gorazd Hren 

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

Svetovno 
prvenstvo  
težavnost 
balvani 

14.-18.9. 
Pariz 
(FRA) 

članska reprezentanca 
Vodja: Gorazd Hren 

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

Svetovno 
mladinsko 
prvenstvo 
(težavnost, 
balvani) 

4.-15.11. 
Guangzhou 
(CHN) 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže Štremfelj 

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

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
(težavnost) 

1.-4.9. 
Mitterdorf 
(AUT) 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže Štremfelj 

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

Evropsko 
mladinsko 

4.-6.8. 
Langenfeld 

mladinska 
reprezentanca 

Udeležba na evropskem mladinskem pokalu 
Podrobnosti na: 
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prvenstvo 
(balvani) 

(AUT) Vodja: Anže Štremfelj http://www.ifsc-
climbing.org/index.php/world-
competition/results 
 

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih 
plezalcev za 
leto 2016 

2.2.2017 
Ljubljana 

Vodja: Tomo Česen Promocija šp.plezanja 

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

 

Naziv projekta Namen Stanje 

Svetovni pokal 
Kranj 26.-27. 
november 

Domača tekma svetovnega 
pokala - težavnost 

zaključeno 

 
 

PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2016) 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Najuspešnejša športna 
plezalka 

Rezultati in glasovanje KŠP Janja Garnbret (Šaleški AO) 

Trener najuspešnejše 
športne plezalke in 
plezalca 

Sklep KŠP Gorazd Hren (Šaleški AO) 

Najuspešnejši športni 
plezalec 

Rezultati in glasovanje KŠP Domen Škofic (ŠPO Radovljica) 

Priznanje za vrhunske 
dosežke 

Rezultati in glasovanje KŠP Tjaša Kalan (AO Kranj) 

Julija Kruder (ŠPO Celje) 

Mina Markovič (ŠPK Plus) 

Urban Primožič (PK Škofja Loka) 

Priznanja za 
perspektivne dosežke 

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

Posebno priznanje 
paraplezanje 

Rezultati in glasovanje KŠP Grega Selak (ŠPD Gre Gor) 

 
 
Zaključek  
Na zasedanju skupščine Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki je v Riu de Janeiru potekala v dneh pred 
odprtjem XXXI. olimpijskih iger, so 3. avgusta 2016 odločili o uvrstitvi petih novih panog na spored iger v Tokiu leta 
2020, kjer bo premierno na sporedu tudi športno plezanje. Slovenija je ob dolgoletnih uspehih naših tekmovalcev 
prava športnoplezalna velesila, zato je odločitev o olimpijski prihodnosti tega športa prinesla veliko veselja, pa tudi 
nekaj tehtnih premislekov. 

Športno plezanje uteleša temeljne vrednote olimpijskega gibanja – je razburljivo, zdravo, cenovno dostopno in 
razširjeno na vseh celinah. Ženske in mladi so v športu dobro zastopani, prav tako sodelujejo osebe s posebnimi 
potrebami.  
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V pretekli sezoni je bila poleg standardnega programa že enaindvajsetič po vrsti izvedena tekma svetovnega pokala v 
težavnosti v Kranju. Lahko smo izredno zadovoljni nad izpeljanim programom, ki je poleg športnega dela obsegal še 
spremljajoči del.  
 
Vprašanje in na nek način tudi izziv za prihodnje je, ali bomo uspeli nadaljevati z istim tempom kot doslej. Ob 
morebitni spremenjeni (zmanjšani) finančni strukturi bo to zelo težko. Velik izziv za prihodnost za vse, ki se v Sloveniji 
ukvarjamo s športnim plezanjem, pa je, kako izboljšati plezalno infrastrukturo (umetne stene) in tako omogočiti še 
boljši trening najboljšim, obenem pa povečati ponudbo rekreativnega plezanja na umetnih stenah. 
 
 
 

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

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo 

Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih poteh, z željo po 

doživljanju naravnega okolja in s športnimi motivi. Med člani PZS se je turno kolesarstvo pričelo širše uveljavljati pred 

približno dvajsetimi leti, leta 2007 pa je bila ustanovljena predhodnica Komisije za turno kolesarstvo PZS (KTK) z 

dvema osnovnima nalogama:  

• usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev s poudarkom na varstvu narave in  

• izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.   

Leta 2007 je bilo turno kolesarstvo na skupščini PZS tudi formalno uvrščeno med dejavnosti PZS, leta 2014 pa se je 

KTK na Zboru preoblikovala v komisijo z zborom, oblikovan je bil Izvršni odbor in Strokovni odbor, za posebne naloge 

pa projektne skupine. 

Postopoma se krepi mreža povezav s PD in med PD, pri čemer imajo ključno vlogo turnokolesarski vodniki. V PD so 

turni kolesarji organizirani na dva načina: 

• v turnokolesarskih odsekih ali 

• v okviru dejavnosti drugih odsekov. 

Kolesarji se odločijo za tisto obliko organiziranosti, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu. 

 

Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2016 

KTK je imela v letu 2016 34 članov -  odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski dejavnosti, med letom pa sta 

nastala še 2 nova odseka.  V bodoče pričakujemo povečanje števila društev po približno 5 na leto. 

Dejavnosti KTK v letu 2016: 

- usposabljanje za turnokolesarske vodnike I (TKV I) in II (TKV II) 

- turnokolesarski tabor v Kranjski gori, 

- organizacija spomladanske ture (Slavnik, z OPD Koper) in jesenske kolesarske ture KTK (Velika Milanja, s TKO PD 

Ilirska Bistrica), 

- priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost, nadaljevanje 2. faze priprave 

učbenika za TK, imenovanega Koloročnik 

- urejanje domače podstrani KTK na domači strani PZS, 

- predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO, v PD) 

-  sodelovanje v strokovni skupini PZS, ki usmerja odpiranje dvonamenskih poti 

- zasnova bodočega katastra turnokolesarskih poti 

- sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva (KZS, KGK Volja, GIZ za 

pohodništvo in kolesarstvo itd.) in sodelovanje na razgovorih s predstavniki Zavoda za gozdove, ZRSVN, TNP in 

turističnega gospodarstva o tej tematiki 

- sodelovanje pri pripravi zakonodajnih aktov, ki so povezani s turnim kolesarstvom, 

- aktivnosti povezane z nastankom Slovenske turnokolesarske poti, uradno odprtje poti 18.6.2016 na Dnevu 

slovenskih planinskih doživetij 

- uveljavljen sistem markiranja turnokolesarskih poti. 

Zbor turnih kolesarjev  
 
Zbor turnih kolesarjev bomo izvedli 9. marca 2017. 
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Sestava in dejavnost KTK v letu 2016  
 
Organi KTK  

Organ vodja in namestnik člani seje 

Izvršni odbor Jože Rovan,  
PD Lj.-matica 
 

Andrej Bandelj, PD Sežana 
Simon Berlec, PD Kamnik 
Boštjan Golež, PD Dramlje  
Matija Klanjšček, PD Logatec 
Tomaž Lampelj, PD Pošta in Telekom  
Marjan Pučnik, PD Ruše 

Karmen Razlag, PD Tam Maribor 
Peter Šilak, OPD Koper 
Aldo Zubin, OPD Koper 

5.seja 11-1-2016 
6. seja 7-3-2016 
7. seja 5-9-2016 
8. seja 23-11-
2016 

Strokovni 
odbor  

Igor Rozman 
 

Andrej Bandelj, PD Sežana 
Jure Martinjak, PD Kranj 
Igor Rozman, PD Lj.-matica 
Peter Šilak, OPD Koper 
Barbara Škof, PD Ruše 
Blaž Šmid, PD Kranj 

koordinacija po 
spletu 

Odbor za 
informiranje in 
promocijo 

Karmen Razlag Roland Bukovnik, PD Tržič.  
Tomaž Lampelj, PD Pošta in Telekom  
Karmen Razlag, PD Tam Maribor 

koordinacija po 
spletu 

Odbor za 
turnokolesarske 
poti 

Vodja še ni določen Boštjan Golež, PD Dramlje 
Tadej Kosmačin, PD Jakoba Aljaža 
Pia Peršič, PD Krško 
Franci Razpet, PD Zagorje 
Jože Rovan, PD Lj.-matica 

3.seja 19-09-
2016 

Odbor za 
organizacijo tur 
in tabora 

Marjan Pučnik Marjan Pučnik, PD Ruše 
Barbara Škof, PD Ruše 

koordinacija po 
spletu 

 

Strokovni sodelavec: Matjaž Šerkezi 

 
Usposabljanje za TKV I  in TKV II 

V letu 2016 je KTK organizirala 9. usposabljanje za TKV I s skupno 17 udeleženci (2 dni v Mozirski koči na Golteh in 4 

dni v Valvazorjev domu pod Stolom). Usposabljanje je dobro uspelo po zaslugi tako prizadevnih predavateljev kot 

tudi izjemno zavzetih udeležencev. Število udeležencev žal ni doseglo načtovano število 20, zaradi česar med drugim 

s prispevki udeležencev nismo v celoti pokrili stroškov tečaja. Cena tečaja je že nekaj časa prenizka, zato jo 

nameravamo povišati za okoli 10 odstotkov. 

Organizirali smo tudi usposabljanje za TKV II v Jamnici, tokrat prvič po novem programu. Usposabljanje je dobro 

uspelo po zaslugi tako prizadevnih predavateljev kot tudi izjemno zavzetih udeležencev. Analiza po tečaju je 

pokazala, da udeleženci zelo dobro obvladajo kolesarske veščine, več težav pa je pri teoretičnih predmetih, 

predvsem pri orientaciji.  
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Usposabljanja KTK 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udel./zaklj.) 

Vodstvo Člani vodstva 

TKV I  4. in 5. 6. 2016 
Mozirska koča 
23.-26. 6. 2016 
Valvasorjev dom  

17 / 17 vodja: 
Igor Rozman 

Marjan Pučnik, TKV I 
Jože Rovan, TKV II 
Blaž Šmid, TKV I 
Jure Martinjak,TKV I 
Niko Korbar, TKV I in UGK II 
Franci Raspet, TKV I 
Anej Štrucl, TKV I in UGK II 
Atila Armentano, TKV I 

TKV II 15. in 18. 9. 2016, 
Jamnica 

9/9 Vodja: 
Blaž Šmid 

Jože Rovan, TKV II 

 

Strokovni kadri (stanje na dan 8.1.2016) 

Naziv  Št. vodnikov Št. pripravnikov Neaktivni Skupno število 

TKV I 56 74 40 170 

TKV II 24 0 8 32 

 80 74 48 202 

 
Izvedene aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Spomladanska tura 
KTK 

2.4.2016 
Slavnik 

19 udeležencev  
vodja: Peter Šilak 

Srečanje TK iz vse Slovenije 

TK tabor 13. – 18. 8.2016 
Hostel Barovc v 
Kranjski gori 

19 udeležencev 
vodja: Marjan Pučnik 
 

Kolesarske ture, druženje in 
izobraževanje  

Jesenska tura KTK 1. 10. 2016 
Velika Milanja 

39 udeležencev 
vodja: Matija Klanjšček 
 

Srečanje TK iz vse Slovenije 

 
Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

Elektronska predstavitev 
dejavnosti KTK 

Promocija turnega 
kolesarstva 

trajna dejavnost 

Učbenik Turno 
kolesarstvo 

Učbenik za usposabljanja 
KTK - posodobitev 

trajna dejavnost 

STKP Urejanje poti trajna dejavnost 

 
Podeljena priznanja  (s tem se še prav nič ne mudi ☺) 

Obrazložitev razlik med planom in poročilom za 2016  

Zastavljene naloge smo večinoma izpolnili, izjemno smo zadovoljni z odzivom TK v zvezi s STKP, Dnevniki gredo za 
med, nezadovoljni pa smo z udeležbo na izpopolnjevanju za TKV I.  
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Zaključek  

V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam: 

• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov in inštruktorjev, 

• pripravi učnega programa Turnokolesarske šole 

• organizaciji turnokolesarskih taborov in skupnih tur 

• krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS 

• osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA in 

• urejanju Slovenske turnokolesarske poti in pripadajočih informacijskih gradiv ter spletnega vodnika 

• postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo in kolesarjenje). 

Predvsem si želimo ustvariti primerno sožitje med kolesarji in drugimi uporabniki gorskega sveta, čemur so namenjeni 

mnogi naši napori pri izobraževalnih akcijah in izvedbi vodenih tur. Sooblikovati želimo tudi takšno okoljsko 

zakonodajo, ki bo vzpostavila jasen in razumen sistem pravil gibanja kolesarjev po poteh v naravnem okolju. Turni 

kolesarji smo po vplivu na okolje in direktno na poti primerljivi s pohodniki, s pohodniki nas povezujejo tudi skupni 

interesi varovanja naravnega okolja. Žal se to spoznanje, ki je že dolgo večinsko sprejeto pri naših zahodnih sosedih in 

se vse bolj uveljavlja tudi v drugih državah alpskega loka, pri nas le počasi prebija, zakonodaja pa je nejasna in 

neživljenjsko omejevalna. V PZS smo na tem področju s sprejetjem kriterijev za ureditev dvonamenskih poti naredili 

korak naprej, določili prve dvonamenske poti, zaradi neurejenega statusa planinskih poti pa v letu 2016 na tem 

področju nismo naredili pomembnejšega napredka. Pri legalizaciji STKP smo zelo dobro sodelovali z ZRSVN in ZGS, 

močno pa se zatika pri nekaterih lastnikih, povsem nerazumno pa je stališče Nadškofije Ljubljana na njenih zemljiščih 

v Savinjski dolini. 

 
Jože Rovan,  

načelnik KTK PZS 
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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PZS V LETU 

2016 
 

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

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

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

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

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

Organ vodja in namestnik člani seje 

KVGN PZS Irena Mrak, PD Križe 
 

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

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

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

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udeležencev  

Vodstvo Predavatelji 

Tečaj za VGN 1. 
del 

Tončkov dom na 
Lisci, 7.-8.5.2016 

24 Marta Bašelj 
 

Andreja Vidali 
Dušan Klenovšek 
Hrvoje Oršanič 
 

Tečaj za VGN 2. 
del 

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

22 Marta Bašelj 
 

Marko Simič 
Borut Peršolja 
Aleš Zdešar 
Bojan Pollak 
Janez Bizjak 

Tečaj za VGN 3. 
del 

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

24 Marta Bašelj 
Irena Mrak 
 

Irena Mrak 
Marjeta Keršič Svetel 
Valentina Brečko Grubar 
Albin Žnidarčič 
 

Zaključek tečaja 
za VGN 

Planinski dom 
pod Ježo, 8.-
9.10.2016 

14 Marta Bašelj 
Irena Mrak 

Milan Hvalica 

Licenčni 
seminar za VGN 

Škofja Loka,  
27. 02. 2016 

51 Irena Mrak 
 

Tanja Menegalija 
Marijan Denša 

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

Naziv  Skupno število Število z licenco Število pripravnikov 

VARUH GORSKE NARAVE 282 194 5 

 
PREGLEDNICA: Druge aktivnosti KVGN v letu 2016 

Aktivnost Datum Lokacija Namen 

Seja KONSAR  CAA                                                                     22.-24.4.2016 Chamonix 
(Francija) 

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

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

8.-9.10.2016 Planinski dom 
pod Ježo 

Letno srečanje varuhov gorske narave skupaj z 
zaključkom tečaja VGN s predstavitvijo 
seminarskih nalog in tematskimi vodenji. 
Skupna udeležba 32 novih in starih varuhov ter 
gorskih stražarjev. 

    
PREGLEDNICA: Pomembnejši projekti v letu 2016 

Projekt Namen Stanje 

Odzivi na kolesarske 
problematike  Zagovarjanje določil 

dvonamenske rabe planinskih 
poti in nasprotovanje 
aktivnostim (znotraj PZS in 
širše), ki niso v skladu z 
zakonodajo in dvonamensko 
rabo poti.  
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Vprašalnik Okolju prijazne 
planinske koče Pri prenovi vprašalnika OPPK za 

naslednje 4-letno obdobje 
vključiti več naravovarstvenih 
vsebin. 

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

Tečaji za gorske stražarje 
KVGN je pomagala MDO-jem pri 
organizaciji tečajev za gorske 
stražarje. 

Izdelava enotnega seznama gorskih 
stražarjev od leta 2016 naprej. 

Your steps matter / Vaš korak je 
pomemben 

KVGN je finančno in operativno 
sodelovala s TNP pri izvedbi 
projekta. 

 

Predstavitev KVGN na Dnevu 
slovenskih planinskih doživetij 

Planinsko javnost ozavestiti o 
pomenu varovanja gorske 
narave. 

Izdelani plakati Vesele planinske šole, ki 
so na voljo tudi društvom za 
ozaveščevalne dogodke. 

Odzivi na dogodke z zvočnim 
onesnaževanjem. 

KVGN se je odzvala na dogodke 
PD-jev s previsoko glasnostjo. 

 

Programska vodila PZS KVGN je podala svoje pripombe 
na predlog Programskih vodil v 
fazi javnih razprav. 

 

Naravovarstvena tema za 3-
letno obdobje vodniških 
izpopolnjevanj  

KVGN je pripravila gradivo za 
izpolnjevanje vodnikov PZS, ki 
se jih bo s tem informiralo in 
ozavestilo o varstvu narave pri 
njihovem vodniškem delu.   

Gradivo je bilo izdelano. Veljalo bo za 
obdobje 2017-2019. 

Facebook profil KVGN  Širšo javnost informirati o 
temah varstva gorske narave. 

Profil je ažuren in dobro obiskan. 

   

 
PREGLEDNICA: Priznanja KVGN v letu 2016 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Diploma dr. Angele 
Piskernik 

Dolgoletno aktivno delo na 
področju varstva narave. 

7 posameznikov 
 

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

 
Avtor: Jože Kamenšek 
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Avtor: Bojan Pollak 

 

Avtor: Jože Kamenšek 

 

Avtor: Bojan Pollak 
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Avtor: Jože Kamenšek 

 
 

 
Avtor: Jože Kamenšek 

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

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

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

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

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

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

• izvršuje sklepe zbora predstavnikov vodniških odsekov;  

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

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

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

• potrjuje vodstva usposabljanj; 

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

• izvaja finančni načrt VK; 

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

• sprejema programe usposabljanj in jih daje v potrditev OUP; 

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

• sprejema usmeritve za delo vodnikov v PZS; 

• podeljuje priznanja VK in daje predloge za priznanja PZS; 

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

• sprejema koledar usposabljanj VK; 

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

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

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

• vodi register vodniških odborov po MDO; 

• vodi register vodniških odsekov PD; 

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

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

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

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

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

 
 
Delovanje komisije v letu 2016 
 
Komisija  
V skladu z nalogami, ki jih določa Pravilnik o organiziranosti VPZS, je Vodniška komisija tudi letos večino časa 
namenila aktivnostim za načrtovanje in izvajanje načrtovanih usposabljanj za VPZS. IO VK je v tem obdobju imel 2 
redni in 5 korespondenčnih sej ter 1 sejo VK. Veliko tekočih nalog pa smo reševali in obravnavali sproti preko 
elektronske pošte ob sodelovanju članov IO VK in strokovne službe PZS.  
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V mesecu decembru smo potrdili predlagani načrt tečajev za VPZS in licenčnih usposabljanj. Z namenom enotnega 
izvajanja predpisanih programov je bil v mesecu januarju sestanek z vodji akcij. Žal ugotavljamo, da nekatera 
usposabljanja niso bila v celoti izvedena v skladu z učnimi načrti, zato bo v prihodnje potrebno še več pozornosti 
nameniti izbiri vodij akcij. V ta namen je bil v septembru sklican sestanek vodij akcij ob zaključku izvedenih 
usposabljanj. Žal je tudi v letu 2016 odpadlo nekaj izobraževalnih akcij: deljeni tečaj za kategorijo A, en tečaj za 
kategorijo B in D ter tečaji za kategorije G, E in H. Odpadla so tudi tri kopna licenčna usposabljanja.  
O vzrokih za manjše število prijavljenih kandidatov na izobraževanja smo že nekajkrat razpravljali, tudi na vodniškem 
zboru. Menimo, da edini razlog za to ni v zvišanju cen za posamezne akcije, do katerega je prišlo zaradi prenehanja 
sofinanciranja s strani ESS, ampak tudi v tem, da je vedno težje najti posameznike, ki bi bili pripravljeni prevzeti 
odgovornost, ki jo s seboj prinaša vodniško delo.  
V ta namen je bila v okviru PZS opravljena tudi anketa o aktivnosti prostovoljnih vodnikov PZS. Iz ankete je razvidno, 
da imajo vodniki, vodniški odseki PD in Vodniška komisija določene težave in probleme. Na prvi pogled so te težave 
pereče, pa vendar poglobljena presoja in pregled problematike skozi daljši čas pokaže, da temu ni tako. Med razlogi 
za neaktivnost VPZS je 8,6 % anketirancev navedlo previsoke stroške izobraževalnih programov, 8 % nestrinjanje s 
programi usposabljanj in 3,7 % preveč birokracije.  
Člani VK in inštruktorji smo na podlagi dogovora med PZS in Slovensko policijo sodelovali na preventivni akciji, katere 
namen je bil preveriti ustreznost opremljenosti obiskovalcev gora in psihofizične pripravljenosti ter stanje s področja 
javnega reda in miru na kočah. Akcija je bila organizirana v mesecu avgustu v več terminih in na različnih lokacijah.   
Prav tako so člani VK in vodniki na podlagi dogovora med PZS in Slovensko vojsko sodelovali pri izvedbi dveh 
planinskih taborov, ki jih je na Rudnem polju izvajala Slovenska vojska za otroke svojih uslužbencev. Zagotovili smo 
jim strokovno pomoč pri izvedbi njihovih pohodniških aktivnosti, ob tem pa tudi predstavili delovanje PZS, kako se 
pravilno pripravimo na izlet in jih seznanili z osnovnimi elementi varne hoje v gore. 
Člani VK smo pomagali tudi hrvaški planinski zvezi pri pripravi izbora dvodnevnih izletov v naše gore, ki bi bili 
primerni za njihove člane. 
Sodelovali smo na vseh posvetih načelnikov komisij z vodstvom PZS, po potrebi tudi na sejah upravnega odbora, če 
se je razpravljalo o vodniški problematiki. Predstavniki VK smo se udeležili tudi nekaterih srečanj in zborov vodnikov 
v MDO.  
Žal smo ponovno obravnavali kar nekaj pritožb planinskih društev in vodnikov na delo in odnos nekaterih vodnikov in 
njihove odgovornosti. Kot vam je znano, smo v ta namen pripravili dopolnjen predlog Disciplinskega pravilnika, pri 
čemer smo upoštevali pripombe Pravne komisije PZS in večino pripomb iz javne razprave. Ker je ta tematika na 
dnevnem redu pod posebno točko, kaj več o tem takrat, ko bo obravnavana. 
Kot jara kača se že več let vleče priprava oz. prenova testov, ki jih uporabljamo na naših tečajih. Tako smo skoraj 
končali s testi za kategorijo A, kakor tudi za kategorijo D. Žal se v to vključuje premajhno število strokovnih kadrov, 
zato je prenova tako dolgotrajna.  
V mesecu oktobru je bilo v Kamniški Bistrici usklajevanje IPV, na katerem smo že obdelali teme za prihodnji triletni 
ciklus izpopolnjevanj za VPZS. Pripravili smo tudi plan tečajev, ki ostaja nespremenjen glede na letošnje leto. Plan 
licenčnih usposabljanj pa smo malo prilagodili potrebam MDO-jev. 
Kar nekaj skrbi nam je v letu 2016 povzročil tudi predlog novega Zakon o športu, ki je planinski dejavnosti precej 
nenaklonjen. Z aktivnim sodelovanjem predstavnikov PZS nam je uspelo naše izobraževalne programe ohraniti v 
sistemu, zato upamo, da ob sprejetju zakona ne bo večjih težav. 
Seveda pa nam težave povzroča izpad sredstev EES, ki jih ni več na razpolago, posledično pa so stroški akcij, ki 
bremenijo PD, višji kot so bili v preteklih letih. Zato ponovno apeliram na društva, da skušajo finančna sredstva za 
izobraževanja pridobiti iz občinskih sredstev, namenjenih za športne dejavnosti.  
Veliko je bilo tudi sodelovanja s strokovno službo, saj je strokovna sodelavka vezni člen med vodniki, društvi in PZS 
na eni strani ter člani Vodniške komisije na drugi strani. Večino odprtih vprašanj smo reševali z neposredno 
komunikacijo ali preko elektronske pošte. Strokovni sodelavki bi se zahvalil za odzivnost v primeru zapletov in seveda 
za uspešno reševanje morebitnih težav. 
 
Ob koncu bi se zahvalil vsem vodnikom, ki kot prostovoljci opravijo ogromno število ur vodenja, ki je na visoki 
strokovni ravni in predvsem varno. Vsi skupaj in vsak zase se moramo truditi, da bomo nekatere pomanjkljivosti, ki se 
pojavljajo, odpravili v čim večji meri. Prav tako bi se zahvalil vsem inštruktorjem in predavateljem, ki prav tako kot 
prostovoljci sodelujejo pri izvedbi naših akcij. Brez skupnega sodelovanja vseh, vsega, o čemer sem poročal, ne bi 
mogli izvesti.   
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Strokovni odbor za usposabljanje (SOU) je koncem leta 2015 zaradi odstopa prejšnjega vodje dobil novega. Kljub 
zamenjavi v sredini mandata se je redno delo odvijalo nemoteno naprej. Tudi potek letošnjih izobraževanj VK ima 
svoje posebnosti, velik del pa je potekal po predvidenem programu.  
 
Kljub izpadu evropskih sredstev je bila udeležba na strnjenih tečajih kategorije A presenetljivo visoka, v nasprotju s 
premalo prijav za deljeni tečaj A. Za višje kategorije pa smo zaradi premalo prijav morali odpovedati nekaj tečajev – 
po eno izmeno tečajev B in D, oba turno smučarska tečaja (G in H) ter tečaj E za zahtevne snežne ture. Premalo prijav 
in posledično neizvedba tečaja je lahko po letu ali dveh že ovira za tiste, ki si želijo napredka in ki se vsakoletno 
prijavljajo.   
 
 Za tečaj D (lahke snežne ture) smo bili zaradi neobičajnih in neustreznih snežnih razmer prisiljeni iskati nove lokacije 
(Okrešelj). Nujna zamenjava lokacije zahteva široko in hitro prilagoditev tečaja na nove terenske danosti (izvedba 
praktične orientacije, bivakiranja …) Obratno pa smo letos odkrivali odlične pogoje za delo in nastanitev pri snežnih 
izpopolnjevanjih na Vršiču. Čeprav je za turno smučarske kategorije na izpopolnjevanjih obvezna udeležba s smučmi, 
smo za vse kategorije imeli dobre terenske pogoje.  
 
Na letošnjih tečajih smo uporabili kar velik del posodobljenih ali na novo napisanih  testnih pol, ki so bile prejšnja leta 
deležne več kritik tečajnikov. Novi so testi za prvo pomoč, orientacijo, vremenoslovje, radijske zveze, zgodovino, 
reševanje v gorah, bivakiranje … Do novega izobraževalnega leta bo, kjer je potrebno,  popravljen še preostanek. 
 
V letošnjem avgustu je bila izvedena  analiza ocenjevalnih (evalvacijskih) anket na tečajih in izpopolnjevanjih, kjer 
udeleženci ocenijo vsebino dela in delo inštruktorjev. Analiza člana SOU, Draga Metljaka ni pokazala občutljivejših 
razlik v ocenah akcij in inštruktorjev. Najpomembnejše je  spoznanje, da same ankete najbrž ne odgovarjajo več na 
vprašanja, ki nas zanimajo sedaj. Planiramo izdelavo novih anket. 
 
Razen dveh nezgod na enem tečaju ni bilo nesreč ali poškodb med udeleženci. Njihove ocene  v zaključnih anketah so 
spodbudne in pohvalne. Marsikateri njihov predlog nam nalaga razmislek in tudi morebitne spremembe ali popravke 
v izvedbi akcij. Nekaj konkretnih predlogov s strani inštruktorjev pa smo zbrali na septembrskem sestanku Analiza 
akcij. Nekaj predlogov s sestanka: menjava lokacije izpopolnjevanja, izvedba bivaka na tečajih izven območja TNP, 
apel na inštruktorje na tečaju, da vsi sodelujejo pri vseh praktičnih vajah. Opažen je kakovosten premik v delu 
inštruktorjev glede njihove strokovnosti in odnosa do udeležencev. Vsak dober inštruktor naj ima strokovne in 
didaktične odlike, poleg tega pa primeren odnos do tečajnikov. 
 
Tradicionalno tretjo soboto v oktobru, rezervirano  za usklajevanje IPV, nam je letos »prekril« licenčni seminar za 
alpinistične inštruktorje (AI). Zato je bila udeležba 15. oktobra v Kamniški Bistrici malo okrnjena (32 udeležencev). 
Obravnavalo se je gradiva za izpopolnjevanja za leta 2018-2020. Med avtorji gradiv sta tudi dva člana SOU. Ob 
upoštevanju umestnih pripomb, ki jih prejmejo avtorji gradiv, se bo delo pravočasno zaključilo. Med pripombami je 
tudi predlog, da naj bi se v prihodnje, kot osnova, bolj uporabljala gradiva, ki so vključena v Vodniški učbenik ali 
učbenik Planinska šola, novosti pa se prikaže na izpopolnjevanjih.   
 
Ena glavnih nalog SOU je bila izdelava plana izobraževalnih akcij za naslednje leto in izbira vodij teh akcij. Plan tečajev 
in izpopolnjevanj za leto 2017 je narejen, v teku je izbira vodij, ki so se prijavili na akcije. Poročilo zaključuje številčni 
pregled udeležencev izobraževalnih akcij, za katerega se, poleg ostalega, zahvaljujemo strokovni sodelavki PZS. 
 
Preglednica udeležbe na akcijah 
Število udeležencev na tečajih: 
1. Tečaj A, 1. izmena   30 
2. Tečaj A, 2. Izmena   29 
3. Tečaj B     25 
4. Tečaj C       8 
5.           Tečaj D     19 
   Skupaj              111 
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Število udeležencev na izpopolnjevanjih: 
1. snežne razmere    214 
2. kopne razmere    456 
   Skupaj   670 
 
Število udeležencev na usklajevanju IPV 
1. Snežne in kopne razmere   32 
 
Vsem inštruktorjem in predavateljem hvala za vaše delo in vloženi trud pri prenašanju znanja in izkušenj na tečajnike.  
 
Strokovni odbor za kategorizacijo in registracijo 
SOKR je vse svoje delo opravil po e-pošti. Glavne vsebine njegovega dela so bile: reševanje vlog, zahtevkov, 
predlogov v zvezi s priznavanjem in potrjevanjem kategorij posameznim vodnikom, potrjevanje vodniških kategorij, 
redno, izredno registriranih in naknadnih registracij, naknadnih kategorizacij in podaljševanj pripravništva. Posodobil 
je "Definicije težavnosti tur v kopnem in snegu ter primeri tur" in se opredelil do raznih tekočih zadev. Žal je SOKR v 
septembru 2015 izgubil svojega člana Pavla Jerebica. Namesto njega je bil od IO VK v novembru 2015 imenovan 
Mitja Plohl. 
 

Zbor predstavnikov vodniških odsekov 

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

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

• PREGLEDNICA izvedenih tečajev za VPZS v letu 2016 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo/ 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Tečaj VPZS A 
1. izmena 

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

30/30 
 

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

Janko Mihev, IPV; Ivan 
Šturm,  
AI, IGRS; Jože Kamenšek, 
IPV; Katja Črešnik Rac, VPZS, 
IGRS; Jure Kovač Mynt 
Kovač, zdravnik, pripravnik 
GRS; Borut Peršolja, IPV 

Tečaj VPZS A 
2. izmena 

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

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

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

Tečaj VPZS B 
 

12. 5.-29. 5., 
Valvasorjev 
dom pod 
Stolom, Vršič 

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

Bojan Pollak, AI, VPZS, GV, 
IGRS; Franc Kemperle, AI, 
GRS, VPZS; Jože Rožič, IPV, 
GRS; Primož Štamcar, IPV; 
Lili Jazbec, VPZS 

Tečaj VPZS C 9. 9. – 2. 10.  8/8 vodja: Tone Golnar, IPV Aleksander Kelnerič, IPV; 
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 Koča na 
Klemenči 

jami, Železna 
Kapla 

Jože Kamenšek, IPV 

Tečaj VPZS D 
 

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

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

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

 
 

• PREGLEDNICA izvedenih izpopolnjevanj za VPZS v letu 2016 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Snežno 
izpopolnjevanje  
2 skupini 

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

28/28 
28/28 

vodja: Peter Pasar, IPV 
 

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

Snežno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

5. – 7. 2 . 
Erjavčeva 
koča na 
Vršiču 

25/25 
19/19 

vodja: Franc Gričar, IPV Bojan Pollak, VPZS, AI, GV, 
GRS; Matej Ogorevc, IPV; Jure 
Brečko, IPV; Franc Kemperle, 
AI, VPZS; Mateja Grat, VPZS, 
zdravnica 

Snežno 
izpopolnjevanje 
2 skupini  

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

30/30 
28/28 
 

vodja: Boris Madon, 
IPV 
 

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

Snežno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

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

28/28 
28/28 

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

Kopno 
izpopolnjevanje 
 

1. – 2. 4. 
Dom pod 
Storžičem 

24/24 
 

vodja: Marinka Koželj 
Stepic, IPV 

Bojan Pollak, GV, Ai, IGRS; Alojz 
Jerman, AI 
Bojan Pollak, AI, IGRS, GV;  
Jože Rožič, IPV, AI, GRS 
Drago Metljak, AI; Petra Jeras, 
zdravnica  

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

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

26/26 
28/28 
 

vodja: Boris Madon, 
IPV 

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

Kopno 
izpopolnjevanje 

15. – 16. 4. 
Vojkova koča 
na Nanosu 

24/24 Vodja: Franc Kemperle, 
AI, GRS 

Franc Gričar, IPV; Izabel 
Vadnal, IPV; Jure Brečko, IPV; 
Ava Baloh, IPV; Matej Grat, 
zdravnica 
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Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini  

6. - 8. 5. 
Koča pri 
Jelenovem 
studencu 

25/25 
26/26 

vodja: Janko Mihev, 
IPV 

Judita Mihev, IPV; Aleksander 
Kelnerič, IPV, AI; Ivan Šturm, 
VPZS, AI, IGRS; Jože Kamenšek, 
IPV; Franci Kokalj, zdravnik 

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

6. - 8. 5. 
Koča na 
Naravskih 
ledinah 
 

26/26 
22/22 

vodja: Franc Kadiš, IPV 
 

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

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

13. - 15. 5. 
Dom na Boču 
 

31/31 
27/27 
 

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

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

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

22. - 24. 4. 
Dom na Boču 

24/24 
19/19 

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

Kopno 
izpopolnjevanje 
 

20. – 21. 5. 
Dom pod 
Reško 
planino 

30/30 
 

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

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

27. – 29. 5.  
Dom na Boču 

23/23 
18/18 

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

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

Kopno 
izpopolnjevanje 

27. – 28. 5.  
Vojkova koča 
na Nanosu 

25/25 Vodja: Franc Kemperle, 
AI, GRS 

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

Kopno 
izpopolnjevanje 
2 skupini 

30. 9. - 2. 10. 
PUS Bavšica 
 

32/32 
26/26 
 

Vodja: Franc Kadiš, IPV 
 
 

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

 

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

 
 

         načelnik VK PZS 
Franc Gričar 
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POROČILO ODBORA ZA USPOSABLJNJE IN PREVENTIVO PZS ZA LETO 2016 
 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
 
Odbor za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije v 
sestavi upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju 
usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je 
zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih 
načel usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov 
varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih 
zadev na področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh programov usposabljanja 
znotraj Planinske zveze Slovenije. 
 

Osnovna predstavitev delovanja OUP 
 
Delovanje OUP v 2016. 
Odbor se je v letu 2016 sestal dvakrat. Velik poudarek pri delovanju komisije je bil namenjen delovanju na področju 
preventive. Prav tako smo nadaljevali s pripravo zgibank Prva pomoč v gorah, ki je v pripravi in zaključili z zgibankami 
CAA. Prav tako smo sodelovali pri pripravi in izvedbi dvanajstega posveta Gore in varnost, ki je bil izveden skupaj z 
GRZS in v letošnjem letu dobro obiskan. Na področju preventive smo aktivno sodelovali tudi z pisnimi mediji 
(priprava člankov s področja preventive), ter s posameznimi TV in radijskimi postajami, kjer smo sodelovali v njihovih 
oddajah.  
 
Člani komisije so aktivno sodelovali tudi na mednarodnem področju v UIAA, CAA in IKAR.  
 
Pri Strokovnem svetu za šport smo izvedli podaljšanje licenc določenim program, ki so jim le te potekle v tem letu. 
 
Seje OUP  
OUP je imela v 2016 dve redni sejo, na katerih smo obravnavali redne naloge s področja usposabljanja in preventive. 

Vse ostale naloge smo reševali preko modernih poti obveščanja (e-pošta, skype …). 

Organ Načelnik(ca) člani Seje 

OUP v letu 2016 Franc Kadiš, PD 
Dravograd 

Klemen Medja, PD Radovljica 
Stojan Burnik, PD Ljubljana Matica 
Marko Mavri, PD Laško 
Borut Peršolja, PD Domžale 
Tadej Mrak, PD Rašica 
Tomaž Gosar, zdravnik 

5. seja- 17. 05. 2016 v 
Ljubljani 
6. seja- 20. 09. 2016 v 
Ljubljani 
 
 

 

Člani OUP so dobili zadolžitve za naslednja področja znotraj PZS: 

Klemen Medja 
Vodniška komisija, UIAA, 

CAA 

Stojan Burnik Povezave z inštitucijami 

Borut Peršolja Področje preventive 

 

Kratek opis usposabljanj 

Kot je že uvodoma zapisano je OUP: 

»Odbor za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije v 
sestavi upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju 
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usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je 
zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel 
usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov varnosti v 
gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih zadev na 
področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh programov usposabljanja znotraj 
Planinske zveze Slovenije.« 
 

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2016)  
OUP ne razpolaga s svojimi strokovnimi kadri ampak skrbi za enotno doktrino in usklajenost med posameznimi 
programi usposabljanj. Pri tem sodeluje z vsemi strokovnimi kadri Planinske zveze Slovenije in jih v dejavnost 
vključuje po potrebi, stopnji usposobljenosti  in smeri usposobljenosti. 
 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
OUP v letu 2016 ni izvedel tečaja za inštruktorje planinske vzgoje. 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in vodja Namen 

Preventivna akcija z 
Gorsko enoto 
policije 

Logarska dolina, 
Mangart, 
Grintovec. 

Izabel Vadnal, Peter Pasar, Jožef 
Bobovnik – vsi IPV, Matjaž 
Šerkezi – AI, GRS 

Sodelovanje z Gorsko enoto policije 
v smislu prave usmeritve policistov 
pri osveščanju obiskovalcev gora o 
varnejši hoji v gore. 

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

Naziv projekta Namen Stanje 

Zloženke 

S tematskimi zloženkami iz področja varnosti, želimo 
obiskovalce gora preventivno seznanjati s 
potencialnimi nevarnostmi in kako se pripraviti na 
aktivnosti v gorah brez zapletov. 

Cilj da v letu 2016 izdamo vsaj dveh 
zloženki je bil realiziran. Izdane so 
bile vse preventivne zloženke s 
priporočili CAA. 

 
Člani OUP so aktivno sodelovali pri pripravi priporočil CAA in ostalih dokumentih, ki se dotikajo področja usposabljanj 
in zakonodaje v športu. 
 
Podeljena priznanja 
OUP ne podeljuje priznanj in prav tako nima svojih priznanj.  
 
Obrazložitev razlik med planom 2016 in poročilom za 2016 

Bistvenega odstopanja med planom in realizacijo za leto 2016 ni. OUP je uspešno realiziral vse zastavljene naloge. 

Določene naloge smo zaradi vremenskih razmer prestavili v naslednje leto. 

 

Zaključek 

OUP bo še v prihodnje kreiral in vodil aktivnosti na področju priprave smernic za usposabljanja, preventivne 

dejavnosti, sodelovanja z GRZS in ZGVS. Nadaljevali bomo aktivnosti na medijskem področju, z objavo strokovnih in 

poljudnih člankov na različne teme iz naslednjih področij: opreme, varnosti, uporaba različnih pripomočkov, novosti. 

Glede tega bodo skrbeli vsi člani OUP in strokovni sodelavec OUP, vsak s svojega področja.  

V letu 2017 bo OUP nadaljeval s projekti za skupno usposabljanje inštruktorjev, s seminarjem za inštruktorje, ki so bili 

izvedeni že v prejšnji letih, ter z izdajo zloženk s področja varnosti in preventive.  

 

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

 
Sestava in dejavnost Odbora za članstvo v letu 2016 

Organ vodja in namestnik člani seje 

Odbor za članstvo Tone Jesenko (PD 
Brežice) 

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

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

Pododbor za 
priznanja  

Irena Pečavar Čarman 
(PD Integral Ljubljana) 

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

3. seja (13. 10.) 

 
 

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

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

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

Organ vodja in namestnik člani seje 

Odbor za pravne 
zadeve 

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

/ 

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

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

 
 

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

organ vodja in namestnik člani seje 

OZI Slavica Tovšak (PD 
Jakoba Aljaža) 

Jože Rovan (PD Ljubljana - Matica), Brigita 
Čeh (PD Ljutomer), Milena Jesenko (PD 
Brežice), Žarko Rovšček (PD Tolmin), 
Gorazd Gorišek  (PD Rovte), Dušan 
Petrovič (PD Domžale), Jelena Justin (PD 
Lj.-Matica) 
 

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

 uredniki po 
področjih: 

Mojca Stritar Kučuk, urednica Planinske 
založbe 
Mateja Gruden, urednica Planinske 
založbe (od 15.4.2016 naprej) 
Andrej Stritar, urednik kartografije PZS 
Vladimir Habjan, odgovorni urednik 
Planinskega vestnika 

 

 
Izvedeni projekti: 

Naziv projekta Avtor/urednik Izid 

NOVO:   

Planinske karte:   

Triglav 1 : 25 000 po RN  10.3.2016 

Stol 1 : 25 000 po RN  9.6.2016 

Jalovec in Mangart 1 : 25 000 po RN  13.10.2016 

TNP, plast. izdaja, pontais  8.8.2016 

Vodniki in ostala literatura:   

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

Ljudje v gorah Dušan Škodič 29.9.2016 

Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  8.11.2016 

Spomin s planin, igra  22.12.2016 

PONATISI (z dopolnitvami) in OSTALO:   

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

Planinska šola – učbenik, ponatis z dopolnitvami skupina avtorjev 2.8.2016 

Dnevnik s slovenske planinske poti  5.9.2016 

Vpisna knjiga za vrhove  11.2.2016 

 
Vodja OZI PZS 

 Slavica Tovšak 
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POROČILO O DELU RAZISKOVALNE SKUPINE PZS ZA LETO 2016 
 
Raziskovalna skupina PZS je tudi v letu 2016 delovala v sestavi Slavica Tovšak (vodja), Herman Berčič, Stojan Burnik, 
Iztok Cukjati, Peter Mikša, Simon Brezovar, Irena Mrak in Petra Zupet. 
Na spletni strani PZS in drugih spletnih straneh, kjer so objavljeni dogodki PZS, je bil objavljen Razpis za najboljšo 
diplomsko oziroma magistrsko nalogo. Prijavljene teme s planinsko tematiko so bile nato predstavljene na skupnih, 
razširjenih sestankih. Ponovni, dopolnilni razpis je bil objavljen skupaj s Slovenskim planinskim muzejem, Vodniško 
komisijo in Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v  Ljubljani.  
 
Razpisane so bile teme: 

- Ugotavljanje nekaterih osebnostnih potez pri vodnikih PZS 
- Ženske v slovenski planinski zgodovini 
- Zgodovina varuhov nekoč in danes 
- Razvoj planinskih razglednic od začetkov do današnjih modernih sporočil 
- Analiza kartografskih podlag za navigacijo v Sloveniji 
- Možnosti uporabe topografskih podatkov na pametnih telefonih 

 
V letu 2016 so člani RS prisluhnili diplomskim nalogam: 

1. Sandra Šimic: Roblekov dom na Begunjščici – možnosti za nadaljnji razvoj 
Predlagali smo, da zanimivo nalogo avtorica ponudi PD Radovljica, saj lahko pomaga, pri še večjih izboljšavah 
in še boljši ponudbi na koči 
 

2. Teja Peperko: Družbeni pomen Planinskega doma na Resevni 
 

3. Peter Žličar: Izdelava aplikacije za vodenje aplikacije po planinskih poteh 
Prestavitve nalog so se udeležili tudi predstavniki gospodarske komisije PZS in člani nekaterih drugih komisij. Ta 
prisotnost je bila pomembna, saj je medsebojno povezovanje komisij PZS permanentna naloga RS. 
Člani RS PZS so se udeleževali strokovnih znanstvenih srečanj in konferenc kot npr. Svetovnega kongresa športne 
medicine v Ljubljani, konference  Alpskega tedna v Grassau v Nemčiji, delavnice na temo raziskovanje v gora v 
okviru Obzorja 2000. 

 
V okviru RS PZS smo si prizadevali pridobiti status RS kot samostojne raziskovalne enote v okviru PZS. S pridobitvijo 
statusa bi lahko kandidirali na razpisih za pridobitev sredstev na Agenciji RS za raziskovalno dejavnost. Po predložitvi 
zahtevane dokumentacije smo ugotovili, da si moramo pridobiti status društva v javnem interesu.  
Dne 6.6 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na osnovi Zakona o splošnem upravnem postopku 
izdalo odločbo, da se Planinski zvezi Slovenije podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
raziskovalne dejavnosti. Z odločbo so bila uresničena nekajletna prizadevanja za pridobitev statusa. 
Posamezni člani RS PZS so pripravili sestavke za objavo v Planinskem vestniku. Predstavljene naloge, ki so jih 
ocenjevali člani RS PZS, so bile predane v hrambo  Slovenskemu planinskemu muzeju v Mojstrani. 

 
 
 

Vodja RS PZS 
 Slavica Tovšak 
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POROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA V LETU 2016 
 

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

 

Planinski vestnik (PV) je najstarejša slovenska revija, ki še izhaja. Prva 
številka revije je izšla februarja 1895. PV je bil v vseh obdobjih ogledalo dela 
planinske organizacije, gorniške kulture, odraz splošnih razmer in duševnega 
doživljanja gora Slovencev.  

Planinski vestnik udejanja poslanstvo planinske organizacije: planinstvo kot 
način življenja. Bralca informira o planinstvu, alpinizmu, športnem lednem 
plezanju ter tekmovanju, ki poteka v okviru PZS in vseh oblikah dejavnosti v 
gorah doma in v tujini ter poučuje, kulturno bogati in informira o dejavnostih 
Planinske zveze Slovenije, o pomembnejših aktivnostih planinskih društev 
ter sorodnih organizacij. Na ta način spodbuja bralce k aktivnemu 
udejstvovanju v naravi, članstvu v planinski organizaciji in prostovoljnemu 
delu na področju planinstva. Planinski vestnik ohranja vrednote, ki jih je gojil 
skozi več kot stoletno zgodovino in jih bo tudi v prihodnje.  

Uredniški odbor Planinskega vestnika je v letu 2016 deloval v sestavi: Vladimir Habjan – odgovorni urednik, Emil 
Pevec – tehnični urednik, Mateja Pate, Marta Krejan Čokl, Irena Mušič Habjan, Dušan Škodič, Tina Leskošek, Mire 
Steinbuch, Zdenka Mihelič – člani in zunanji sodelavec Peter Šilak.  

Ciljno občinstvo revije so člani planinskih društev oziroma vsi, ki želijo občasno preživeti del prostega časa v naravi 
ter obenem prebirati zanimivo revijo. PV je torej revija, ki je namenjena vsem ljubiteljem gorskega sveta in narave, 
obenem pa tudi tekoči informator bogate dejavnosti Planinske zveze Slovenije – posredno seveda želimo s pestro 
vsebino pripomoči k promociji planinstva in čim večjemu članstvu PZS. Veliko vlogo posvečamo tudi planinski kulturi, 
ki je po našem mnenju v primerjavi s športom in rekreacijo podcenjena.  

V letu 2016 je izšlo 6 številk na 72 straneh, (plus platnice), julijska številka na 96, štiri zadnje številke pa na 80 
straneh. Format revije je od leta 2010 malce manjši od velikosti A4. Večji format pomeni večjo možnost bolj 
raznovrstnega oblikovanja, obenem pa tudi rubriko v sredici – Z nami na pot, kjer s priročnimi opisi, ki jih je možno 
iztrgati oz. izrezati, na izlete doma in v bližnji tujini vabimo najširše množice. Precej vsebin je bilo strokovnih in 
izobraževalnih, s čimer želimo prispevati k varnejšemu obiskovanju gora in posledično povečati varnost v gorah. 
Želimo si jih še več, vendar avtorjev ni ravno veliko na razpolago.  

V letu 2016 smo objavili 305 člankov in 245 vesti, za objavo pa zavrnili 3 članke in 8 vesti.  
 
Današnji PV ni več odvisen le od naključnih prispevkov, ki jih pošiljajo avtorji, pač pa vsebino premišljeno določamo 
in načrtujemo vnaprej npr.: temo meseca, rubriko Z nami na pot, intervjuje, prispevke o zgodovini, reportaže z 
informacijami, koristne informacije za planinska društva, njihove člane in ostale bralce idr. Uveljavljene avtorje, 
posebno mlade, pogosto vabimo, da nam pošiljajo svoje prispevke, v ta namen pa občasno razpisujemo tudi literarne 
natečaje. Uredništvo skrbi za pestro izbiro novinarsko raznovrstnih, kvalitetnih, strokovnih, aktualnih, vzgojnih, 
zgodovinskih in literarno dovršenih prispevkov (reportaže, intervjuji, kratke zgodbe, kolumne idr.).  
 
V enajstih številkah letnika 2015 smo objavili 11 tem meseca. V tej rubriki smo se lotevali raznovrstnih gorniških tem, 
od dejavnosti Planinske zveze (planinske skupine v OŠ, udobje v planinskih kočah), prek zgodovine (120 let triglavskih 
gradenj, stoletnica snežnega plazu pod Vršičem), vzgoje in varovanja gorske narave (z motornim vozilom v hribe, 
higiena v gorah, nevarnosti v gorah, planinska vodniška literatura, prehrana v gorah) do splošnih tem (rudarjenje v 
gorah, festivali gorniškega filma), pri čemer smo praktično vsako temo meseca obravnavali tudi skozi prizmo 
dejavnosti PZS.  

Skozi vse leto smo dokaj podrobno objavljali članke, novice in informacije o dogajanjih v planinstvu, od 
organizacijskih (o članarini, skupščina PZS, državno tekmovanje Mladina in gore, Dan planinskih doživetij, beremo 
Planinski vestnik, 120-letnica PV, SPM, pogovor z Romanom Ponebškom, Gregorjem Rupnikom, Nacetom 
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Breitenbergerjem, Andrejem Brvarjem, davčne blagajne, 60 let MK PZS, Slovenska turnokolesarska pot, delo z 
mladimi, tekmovanje v orientaciji, 50 let MDO PD Ljubljane), društvenih in gospodarskih (dom na Smrekovcu, 
Pogačnikov dom, naj planinska koča, v gore pozimi) do športnih (predstavitev KA PZS), odpravarskih (Cerro San 
Lorenzo, obletnica vzpona na Makalu, Kokšaal Too, Rolwaling, Gašerbrum 4 idr.) in drugih. Od predstavitev komisij in 
odborov nam manjka le še vodniška komisija. Objavili smo dva testa opreme: test čelad in planinskih čevljev. Začeli 
smo z novo občasno rubriko oz. vsebinami za najmlajše (Planinčkov kotiček).  

V mnogih rubrikah in člankih smo objavljali vrsto predlogov na izlete in ture, opise alpinističnih vzponov, prispevke o 
varstvu naravne in kulturne dediščine v gorskem svetu, leposlovne članke, recenzije planinskih publikacij, trekinge, 
turne smuke itd. Vodniških prilog v letu 2016 zaradi varčevanja nismo izdali. Vrsta prispevkov je obravnavala 
področja vzgoje in izobraževanja ter opreme (priprava na turo, varno v gore, testi opreme, GRS, uporaba 
defibrilatorja, zastoj srca, ferate idr.). Posebna zvrst pisanja, ki jo skušamo gojiti, so komentatorski članki (kolumne), s 
čimer želimo odpirati določene teme oz. bralce spodbuditi k razmišljanju.  

V novičarskem delu revije redno objavljamo domače alpinistične novice in iz tujine, športnoplezalne vesti, recenzije 
novih publikacij (tudi tiskanih društvenih glasil), vesti iz PZS, PD in SPM ter iz TNP.  

Fotografija je imela v reviji pomembno mesto, za kar imajo zasluge mnogi odlični sodelavci fotografi. Februarja 2017 
bomo na spletni strani objavili letno kazalo letnika 2016.  

V letu 2016 smo člani uredništva obiskali osem MDO PD po vsej Sloveniji, preostale štiri bomo v letu 2017. Sestanki 
so bili zaradi izmenjave informacij koristni za obe strani. Organizirali smo tudi srečanje z uredništvom Hrvatskega 
planinarja in zastavili nekaj skupnih aktivnosti.  

V začetku leta 2012 smo zaključili desetletni projekt skeniranja vseh letnikov revije, ki so dosegljivi na spletni strani 
http://www.planinskivestnik.com/. Stran je obiskana in zelo uporabna, v prihodnje pa je nujna modernizacija 
programske opreme spletnega kazala in spletne strani.  

Število naročnikov revije po letih je naslednje:  

Leto Naročniki Prosta prodaja 

2014 5095 5378 

2015 3969 3710 

2016 4044 3537 

2017 3822 / 

 

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

Ves čas se trudimo za čim boljšo promocijo revije. Tako vsak izid Vestnika predstavimo v več medijih: na radiu 
Ognjišče, radiu Univox (Kočevje), radiu Kranj, radiu Primorski val in Odmev (Tolmin, Cerkno), predvajanje telopov na 
kabelski Gorenjski TV ter na več spletnih portalih. Spletna stran PV je potrebna prenove. Aktivni smo tudi na 
Facebook profilu.  

Decembra 2016 je v okviru mednarodne akcije Brati gore pet članov uredništva sodelovalo na okrogli mizi v Idriji in 
članica uredništva je v okviru te akcije predstavila PV na OŠ Fram. Škodič in Habjan pa sta o PV govorila na knjižnem 
sejmu.  

V letu 2016 je odgovorni urednik sodeloval na sejah Odbora za založništvo in informiranje, sodelujemo tudi s 
Planinsko založbo. V letu 2016 smo pripravili programske zasnove za obdobje 2016–2018, ki sta jih potrdila OZI in UO 
PZS, na tej podlagi pa smo pripravili še izvedbeni načrt PV. Nekoliko smo dvignili honorarje za besedila in fotografije, 
sklep je dokaj pozno sprejel OZI, kar je imelo za posledico zaostanek izplačila honorarjev, na kar je prišlo več pritožb. 
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Za leto 2017 smo pripravili oblikovno prenovo revije, sklep o tem je prav tako sprejel OZI. V letni anketi med PD je bil 
PV najvišje ocenjen od organov PZS.  

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

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

Izzivi za leto 2017 so sledeči:  

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

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

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

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

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

• Za uresničevanje skupnih ciljev, nalog in potreb po medsebojnem sodelovanju v dolenjski in belokranjski 
regiji, se planinska društva tega območja povezana v Meddruštven odbor planinskih društev Dolenjske in Bele 
krajine (MDO PD).  

• MDO PD sestavljajo predsedniki PD oz. od njih pooblaščeni predstavniki vodstva PD in predsednik MDO. MDO 
PD deluje v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD; novega je MDO PD sprejel in potrdil na seji 
13. 11. 2013 v Metliki.  

• Temeljna naloga MDO PD pri uresničevanju nalog iz 20. člena Statuta PZS, ki se izvajajo na območju MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine, je usklajevanje stališč in mnenj, ki so skupnega pomena za napredek PD v tej regiji in 
PZS kot celoti. S svojim delom spodbuja članice k aktivnemu sodelovanju, uresničevanju skupnih ciljev, 
določenih s programi in k povezovanju v organizirano celoto regije.  

• V MDO PD so vključena planinska društva: Krka Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Semič, Trebnje, 
Polom Kostanjevica na Krki, Polet Šentrupert, Šentjernej, Pohodnik Novo mesto, Pohodniško društvo Novo 
mesto ter Plezalni klub Novo mesto. Skupno so štela 2.494 članov, kar je 4,83 % več kot v letu 2015, znotraj 
PZS pa to pomeni 4,52 % članstva.  

• MDO PD delujejo na območju 19 občin in sicer: Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na 
Krki, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, 
Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Kočevje, Kostel in Osilnica, s skupno površino 2.393,64 km2 oz. 11,80 
% slovenskega ozemlja.  

 
Sestava MDO PD v letu 2016 

 

Organ  vodja in namestnik  člani  datumi sej  

MDO PD Dolenjske in 
Bele krajine  

Rudolf E. Skobe, PD 
Krka Novo mesto - 
predsednik  
 
Franc Janež - PD 
Kočevje, namestnik 
predsednika  

Anton Krašovec - PD Metlika  
Milan Mlakar – PD Kočevje  
Anton Progar - PD Krka Novo mesto  
Dušan Kukman - PD Semič  
Franc Štokar - PD Polom Kos. na Krki  
Borut Mežnarčič - PD Trebnje  
Peter Dichlberger - PD Črnomelj  
Jože Krhin - PD Šentjernej  
Mojca Verček - PD Pohodnik  
Bojan Brezovar - PD Polet  
Anton Markovič - Pohodniško 
društvo Novo mesto  
Tomaž Erpič - Plezalni klub Novo 
mesto  

1 redno sejo:  
07.03.2016  
in  
5 dopisnih sej:  
15.02.2016  
07.33.2016  
01.09.2016  
07.09.2016  
03.11.2016  

 Člani, izpisani v poševnem tisku, so bili na novo izvoljeni v letu 2016  
 

• Pomembno je, da je znotraj MDO PD še naprej zelo aktiven Odbor za varstvo gorske narave, ki je uspel že 9 
leto zapored organizirati tečaj za gorsko stražo. Udeležilo se ga je 11 planincev iz 5 društev našega MDO-ja. 
Zelo obiskan je bil tudi letni zbor VGN in GS, v organizaciji PD Pohodnik Novo mesto. Zbora se je udeležilo kar 
55 gorskih stražarjev in varuhov gorske narave, od skupno 211 kolikor jih premore naš meddruštveni odbor, 
od tega tudi 5 predsednikov PD in predsednik MDO PD. Odbor je organiziral tudi dve naravovarstvene 
ekskurzije; Krajinski park Lahinja in Srednji vrh z Zelenice, s skupno s 28 udeleženci.  
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• Odbor mladinskih odsekov se sooča z določenimi težavami okrog postavitve mladinskih odsekov v vseh PD, 

kljub temu pa je tudi to leto uspešno organiziral že tradicionalno orientacijsko tekmovanje za Trdinov pokal, 
redno pa organizira tudi srečanja mladih v okviru t.i. kostanjevih piknikov in tudi srečanje mladinskih 
odsekov.  

• Zelo dobro deluje odbor za planinske poti, ki se poleg dela, ki ga imajo markacisti na poteh znotraj svojih 
društev, vsako leto organizira tudi skupne akcije na zahtevnejših predelih planinskih poti, ki jih posamezna 
društva ne zmorejo sama, kar 57 usposobljenih in registriranih markacistov PZS pa to zmore in uspe. V letu 
2016 so izvedli dve skupni akciji na območju Mirne in Debenca ter Kočevskega Roga pri katerih je sodelovalo 
63 markacistov, opravili pa so 438 delovnih ur. 
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• Na območju MDO PD se nahajajo tri planinske koče (Planinski dom Gospodična – PD Krka Novo mesto, Dom 

na Mirni gori – PD Črnomelj in Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje) ter povsem novo zavetišče na Sv. 
Petru – PS Dvor, slovesno odprto 12. junija 2016, ob velikem prizadevanju PS Dvor in tudi PD Metlika še 
naprej uspešno ureja svojo planinsko postojanko na Krašnjem vrhu, kjer sta prijetna brunarica in razgledni 
stolp, razgledna stolpa pa sta tudi na vrhu Velikega Roga (1099 m) in Sv. Petra (888 m) – PD Krka Novo 
mesto. S projektno dokumentacijo za graditev planinskega doma na Površnici (602 m n.v.) nad Šentrupertom 
ob Steklasovi krožni planinski poti se še naprej trudi PD Polet Šentrupert, PD Polom Kostanjevica na Krki pa 
uredilo brunarico, ki se nahaja na območju Poloma – imenovane Ravni, na Gorjancih.  

• Na območju MDO PD poteka krožna Trdinova planinska pot (152 km), Kočevska planinska pot s 24–timi 
kontrolnimi točkami in še številne druge planinske in pohodniške poti na Kočevskem ter na Dolenjskem in v 
Beli krajini, kjer je vpisanih v kataster planinskih poti kar 47 različnih odsekov poti.  

• Potek Slovenske turnokolesarske poti so markacisti našega odbora za planinske poti na območju MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine, kot prvi že skoraj v celoti markirali in uredili.  

• Program dela MDO PD Dolenjske in Bele krajine je bil v celoti realiziran. V MDO PD skrbno razporejamo 
sredstva namenjena za delo MDO PD in njegovih odborov. Ta so za ta namen določena na posebnem kontu 
našega MDO PD pri PZS, skladno s finančnim načrtom PZS, delno pa tudi še na posebnem kontu pri PD Krka 
Novo mesto. To je razvidno tudi iz finančnega poročila MDO PD za leto 2016. Posebej je MDO PD z 
donacijami, poleg finančnega načrta, v skladu s sklepom MDO PD z dne 3. 4. 2013, pomagal:  

- PD Metlika 300 €, kot donacija za izvedbo srečanja planincev Dolenjske in Bele krajine 28. 5. 2016 na 
Krašnjem vrhu.  

- s 165 € smo podprli že 9. tečaj za gorsko stražo, na katerega se je prijavilo 11 udeležencev,  

- 129,01 € smo namenili za prevoze markacistov in njihovo srečanje v organizaciji MDO PD,  

- 61,56 € smo podprli skupen prevoz na sejo Skupščine PZS 2016  

- itd. (podrobneje finančno poročilo).  
 
Podatki v tem poročilu v kratkem povzemajo delo MDO PD Dolenjske in Bele krajine, nekatere podatke in 
informacije. Gotovo je ena pomembnih ugotovitev, da število članstva v društvih in MDO PD ponovno narašča.  

 
 

Predsednik MDO:  
Rudolf Skobe  
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POROČILO O DELU MDO PD GORENJSKE ZA LETO 2016 
 

1. Območja, ki jih pokriva MDO PD Gorenjske so napisana v Pravilih MDO PD Gorenjske. 

2. Osnovni statistični podatki 

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

Zap. Ime društva Skupaj Skupaj Indeks 

št.   2015 2016 16/15 

1 Alpski gorniški klub 21 23 109,52 

2 Bled 316 315 99,68 

3 Bohinjska Bistrica 332 286 86,14 

4 Celovec 70 70 100,00 

5 Plezalno društvo CEMPIN 42 41 97,62 

6 Dovje-Mojstrana 486 503 103,50 

7 Gorenja vas 230 257 111,74 

8 Gorje 229 226 98,69 

9 Gorniško športno društvo BRICALP 107 95 88,79 

10 Gozd Martuljk 264 242 91,67 

11 Iskra Kranj 158 164 103,80 

12 Javornik-Koroška Bela 296 285 96,28 

13 Jesenice 430 374 86,98 

14 Jezersko 123 127 103,25 

15 Kranj 1016 1141 112,30 

16 Kranjska Gora 93 111 119,35 

17 Križe 385 403 104,68 

18 Plezalni klub Škofja Loka 64 33 51,56 

19 Preddvor 177 170 96,05 

20 Radovljica 888 866 97,52 

21 Rateče-Planica 18 13 72,22 

22 Sovodenj 129 122 94,57 

23 Srednja vas v Bohinju 388 368 94,85 

24 Škofja Loka 808 862 106,68 

25 ŠPD GRE GOR  0  

26 Tržič 447 428 95,75 

27 Turno smučarski klub OLIMPIK 15 14 93,33 

28 Za Selško dolino Železniki 459 466 101,53 

29 Žiri 165 166 100,61 

30 Žirovnica 446 418 93,72 

MDO skupaj 8.602 8.589 99,85 

Stanje celotne PZS 54.574 55.150 101,06 

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

2. 2. Število koč in drugih objektov s katerimi upravljajo planinska društva 

Planinska društva v MDO PD Gorenjske upravljajo z 42 kočami, 3 zavetišči in 8 bivaki. 
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2. 3. Skupna dolžina poti s katerimi upravlja PD na območju MDO 

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

2. 4. Predsedstvo MDO PD Gorenjske 

Zap.št. Ime in priimek Funkcija Naslov 

1. France Benedik  predsednik PD za Selško dolino Železniki 

2. Jože Stanonik podpredsednik PD Škofja Loka 

3. Mojca Brezovec načelnica Odbora mladinskih odsekov PD Radovljica 

4. Matej Ražen načelnik Odbora vodnikov PD Bled 

5. Janko Šeme  načelnik odbora za planinske poti PD Jesenice 

6. Marica Okršlar načelnica odbora za gospodarstvo PD Gorje 

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

8. Jože Varl član PD Radovljica 

3. Aktivnosti  MDO PD Gorenjske v letu  2015 

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

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

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

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

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

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

Najvišja priznanja PZS so v letu 2016 prejeli: 

spominsko plaketo PZS so prejeli: 

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

svečano listino PZS so prejeli: 

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

3. 1. Aktivnosti  odborov v letu 2016  

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

Odbor vodnikov 

V letu 2016 je imel odbor 1 redno sejo. Program za leto 2016 je bil v celoti izpolnjen. 

Izobraževanje vodnikov PZS   

V letu 2016 sta bili v okviru organizacije MDO Gorenjske  licenčni usposabljanji za zimske in kopne razmere. Snežno 
izpopolnjevanje je potekalo od 19.2.-21.2.2016 v Erjavčevi koči na Vršiču, kopno izpopolnjevanje pa od 8.4.-
10.4.2016 na Valvasorjevem domu pod Stolom. Obe akciji sta imeli po dve izmeni. Vodja obeh je bil Boris Madon. 

Tečaj za B kategorijo je bil izveden na Valvasorjevem domu pod Stolom od 12.-15.5.2016. Tečaj je vodil Boris Madon. 

Srečanje gorenjskih vodnikov in mentorjev  

Srečanje vodnikov in mentorjev MDO Gorenjske 17.4.2016 je organiziralo PD Iskra Kranj v sodelovanju s PD Kranj. 
Zbrali smo se v prostorih PD Kranj. Potem smo si ogledali kranjske rove. Ogled je vodila Barbara Bizjan. Planinski del 
je bila tura na Potoško goro in sestop na Jakoba, kjer smo imeli malico in druženje. Sestopili smo po lovski poti do 
izhodišča.   Srečanje je uspelo, udeležba je bila zadovoljiva, tudi udeleženci srečanja so bili z organizacijo srečanja 
zadovoljni. Program je pripravil Uroš Prelovšek. 

Zbor vodnikov PZS 
Zbora vodnikov PZS 26. novembra 2016, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu se je udeležil  Matej 
Ražen PD Bled. 

Matej Ražen, načelnik odbora vodnikov 

Odbor za planinske poti 

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

V letu 2016, kot je običajno, so vsa planinska društva na področju MDO Gorenjske opravila vse aktivnosti v cilju, da 
so poti bile prehodne in varne. 

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

Janko Šeme, načelnik odbora za planinske poti 

Odbor za gospodarstvo 

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

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

Marica Okršlar: načelnica odbora za gospodarjenje 

Odbor za varstvo gorske narave 

1. Poročilo o akciji čiščenja rastišča "lepega čeveljca" 

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

2. Poročilo o tečaju GS 

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

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

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

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

3. Poročilo o srečanju VGN in GS PD MDO Gorenjske 

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

Valentin Rezar, načelnik odbora za varstvo gorske narave 

4. Finančno poročilo za leto 2016    

     

Zap. št. Prihodki  realizacija 2015   realizacija 2016  2016/2015 

1 Otvoritveni saldo iz preteklega leta 866,29            979,19     1,13 

2 Dotacije za redno delovanje 2.706,90         2.424,10     0,90 

3 
MDO Posočja in MDO Primorske za 
prevoz v Špeter              120,00      

4 
PD Radovljica za srečanje varstva 
gorske narave                36,00      

5 
PZS za kosilo na Uskovnici - srečanje 
treh dežel           1.064,51      

  Skupaj prihodki        3.573,19           4.623,80     1,29 

     

Zap. št. Odhodki  realizacija 2015   realizacija 2016  2016/2015 

1 Srečanje treh dežel 1.. in 2.. 10. 2016                           -                      1.504,25      

2 Srečanje planincev MDO-ja            419,30                200,00     0,48 

3 Sestanki MDO-ja, kopiranje, poštnina,             430,61                358,27     0,83 

4 Delo vodstva MDO-ja potni stroški            958,60             1.048,68     1,09 

5 Stroški odborov            185,49                283,41     1,53 

6 Dotacije PD            600,00                300,00     0,50 

  Skupaj odhodki        2.594,00           3.694,61     1,42 

  Prenos v naslednje leto           979,19              929,19     0,95 

5. Povzetek 

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

Izboljšati bo treba delovanje odbora mladinskih odsekov.  
 
          France Benedik 
                                  predsednik MDO PD Gorenjske 
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POROČILO MDO PD KAMNIŠKO BISTRIŠKEGA OBMOČJA V LETU 2016 
 

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

 

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

PD BAJTAR  82 1 12 95 88,79% 

PD BLAGOVICA  108 16 35 159 95,21% 

PD DOMŽALE 39 321 40 142 542 96,96% 

GRS KAMNIK     0   

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

PD KAMNIK 61 801 71 300 1.233 94,85% 

PLEZALNI KLUB KAMNIK                   54 50 59 163 138,14% 

PD KOMENDA 2 243 20 61 326 109,03% 

PD MORAVČE 3 141 10 108 262 131,66% 

PD ONGER 6 84 12 49 151 93,21% 

 skupaj 117 2025 281 810 3.233 101,54% 

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

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

 
� MDO PD KBO se razprostira v občinah: 

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

POROČILA 2016 IN PLANI 2017 ODBOROV V MDO PD KBO: 
 

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

2. Odbor MK                                                                                                   MDO PD KBO 
Odbor je v letu 2016 deloval po dogovorih in si zadal za leto 2017, da izbere novo vodjo. Aktivno sodelovanje pri 
organizaciji aktivnosti odbora VGN v aprilu in MDO PD KBO 23. septembra 2017. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bojan Pustotnik 
 
 

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

Planinske koče v MDO PD KBO 
   Planinsko društvo 

 

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

 
1 

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

Cojzova koča na Kokrskem sedlu 
1 
1 

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

 
1 

SKUPAJ PLANINSKIH KOČ 
  

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V MDO PD Ljubljane deluje 44 društev, od tega 36 planinskih društev, 7 plezalnih klubov ali športnih društev ter GRS. 
V vseh 44 društvih je včlanjenih skupaj 7965 članov. Struktura članov je: 578 članov z A članarino, 5318 odraslih 
članov z B članarino, 503 srednješolci in študentje, 563 predšolskih in osnovnošolskih otrok in 1 oseba s posebnimi 
potrebami. Samo na območju Mestne občine Ljubljana deluje 26 planinskih društev in 6 plezalnih klubov ali športnih 
društev. Koncem leta je bilo novoustanovljeno društvo Pijava Gorica v občini Škofljica.  
12 PD v MDO upravlja 15 planinskih postojank, 1 zavetišče in 1 bivak. V 8 objektih je oskrbniška ekipa, 5 objektov je 
danih v najem, v 3 dežurajo člani PD. 
23 PD v MDO vzdržuje 632 odsekov planinskih poti v skupni dolžini 815,63 km. 
 
V letu 2016 so bile sklicane 3 plenarne seje (vabljena vsa PD v MDO) in 5 rednih ter 1 izredna seja predsedstva 
(vabljeni predsednik, namestnik, tajnica in vodje odborov). Za hitrejši pretok informacij in odločanje smo veliko 
komunicirali po e.pošti (korespondenčne seje predsedstva). Razpravljali in usklajevali smo stališča do gradiv za 
skupščino in seje UO PZS, pripravili smo Bilten, glasilo MDO, reševali smo kadrovske probleme MDO, z nasveti smo 
pomagali nekaterim PD pri izobraževanju planinskih kadrov in izobraževanju planinskih delavcev, zastopali smo PZS 
na občnih zborih in prireditvah PD po predhodnem pooblastilu, spremljali, usklajevali in pospeševali smo delo tistih 
PD, ki so izrazila željo po takem sodelovanju. 
 
V letu 2016 smo pripravili dokumentarno razstavo z naslovom 50 let MDO PD Ljubljane. Svečana otvoritev je bila 23. 
9. 2016 v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. S to razstavo smo iztrgali pozabi delovaje MDO pred 50 leti. 
Predstavili smo tudi bližnjo preteklost in sedanjost. Razstavo smo pokazali še ob priliki svečane seje UO PZS v 
Lendavi.  
 
V soorganizaciji MDO in PD Polž je bil  5. 3. 2016 organiziran 24. Jurčičev pohod z 6500 udeleženci, v soorganizaciji 
MDO in PD Polje je bil 28. 5. 2017 organiziran tradicionalni 46. Tabor ljubljanskih planincev na Rakitni s preko100 
udeleženci. 
 
V okviru MDO delujejo vodniški odbor, odbor za planinska pota, odbor za varstvo gorske narave, gospodarski odbor, 
odbor za informiranje in propagando ter nadzorni odbor. 
 
Vodniški odbor je v dneh 1. - 2. 4. 2016 v Domu pod Storžičem izvedel izpopolnjevanje VPZS v kopnih razmerah po 



 

97 
 

programu Vodniške komisije pri PZS za 24 vodnikov. Poleg rednega programa so razpravljali tudi o zakonih, ki 
zadevajo vodniško dejavnost.  Vodniški odbor je organiziral 2 področna zbora z zanimivo tematiko, a je bila udeležba 
slaba. Vodniški odbor sodeluje tudi s Športno zvezo Ljubljane. V le 24 PD je delovalo 139 registriranih vodnikov. 
 
Odbor za planinska pota je sklical področni zbor markacistov. 7 markacistov je sodelovalo na Dnevu slovenskih 
markacistov na Kočevskem. V 23 PD deluje 38 registriranih markacistov z licenco in 8 markacistov-pripravnikov. 
 
Odbor za varstvo gorske narave je skupaj s posameznimi PD organiziral več strokovnih ekskurzij in predavanj. V 15 PD 
deluje 36 varuhov gorske narave in v 8 PD 32 gorskih stražarjev. 
 
Gospodarski odbor je sodeloval s posameznimi PD z nasveti. 
 
Odbor za informiranje in propagando je skrbel za prepoznavnost akcij MDO in PD preko Biltena in spletne strani 
www.mdo-ljubljana.net. Bilten je izšel tokrat v 300 izvodih na 56 straneh, saj prinaša kronologijo za 50 let delovanja 
MDO. 
 
Nadzorni odbor je s svojo prisotnostjo na plenarnih sejah in sejah predsedstva nadzoroval vsebinski in finančni del 
delovanja organov MDO. 
 
Vsi odbori so izpolnili zadane naloge.  
 
Število članov je v 28 PD naraslo, v 13 PD pa upadlo, 2 ŠD in GRS nimata članov. 
MDO je povečal število članov za 3,51 %. 
 
Predsedstvo MDO ocenjuje, da je bilo delo organov MDO uspešno. Posamezni člani predsedstva so opravili veliko 
nalog, a odziv s strani posameznih PD je bil včasih slab. Zato so bili rezultati kljub velikemu trudu slabši.  
Od PD je treba pohvaliti zlasti tista, ki so uspela povečati število članov za več kot 20 %. To so v letu 2016 bila: 
Akademsko PD, PD Dobrepolje, PD Iskra Ljubljana,, PD Krim, PD Ribnica na Dolenjskem, PD Šentvid pri Stični in PD 
Železničar. 
 

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

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

                                     

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Foto: Igor Oprešnik 

MDO PD Podravja (v nadaljevanju: MDO) je organ v sestavi Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS). MDO je 
oblika dela planinske organizacije na regionalnem nivoju in forum za izmenjavo mnenj med PZS in društvi. MDO je 
deloval v letu 2016 v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD Podravja ter v okviru finančnega načrta.  
MDO je sestavljalo 35 PD in 2 alpinistično-plezalna kluba in sicer: AK Slovenska Bistrica, APD Kozjak, PD Brezje 
Maribor, PD Cirkulane, PD Donačka gora-Stoperce, PD Drava Maribor, PD Fram, PD Haloze, KPD Hej, gremo naprej, 
PD Jakoba Aljaža, PD Lovrenc na Pohorju, PD Majšperk, PD Maks Meško Ormož, PD Makole, PD Maribor Matica, PD 
Mariborski tisk, PD Miklavž, PD Naveza, PD Občine Kidričevo, PD Oplotnica, PD Paloma Sladki vrh, PD Piramida 
Maribor-Ptuj, PD Planika Maribor, Plezalni klub 6b Ptuj, 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 in Železničar Maribor. 
 
 
MDO je vodilo predsedstvo v sestavi: 
 

- Predsednik: Igor Oprešnik 
- Namestnica: dr. Slavica Tovšak 
- Tajnica: Petra Hladin 
- 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: Patrik Butolen  
- Načelnik Odbora za pl. veterane: Franc Kocbek 
- Načelnik Odbora za pl. orientacijo: Jože Dajnko 
- Načelnik Odbora za gospodarstvo: Zoran Kos  

 
MDO je v letu 2016 izvedel 5 rednih sej in eno sejo predsedstva MDO-ja: 
 

datum seje kraj seje št. prisotnih glavne vsebine 

19.1.2016 
 

Ptuj 26 - poročila odborov 2015, plan dela 2016 in 
  smernice dela 2017 
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Redna seja - finančno stanje MDO-ja ob koncu 2015 
- kataster pl. poti 
- posvet v Slov. Bistrici  
- obravnava grdaiva PZS 
- sprejeti so bili 4 sklepi 

7.3.2016 
 

Redna seja 

Miklavž na Drav. 
polju  

25 - sprejem poročil in finančnega poročila  
  odborov MDO 2015 
- sprejem dela odborov in MDO-ja 2016,  
  finančni plan 2016 in smernice 2017 
- skupščina PZS 2016 
- obravnava gradiva PZS 
- sprejetih je bilo 5 sklepov 

26.5.2016 
 

Redna seja 

Oplotnica 19 - predstavitev STKP, gost Jože Rovan 
- dejavnost odborov do maja 2016 
- srečanja Planincev Podravja 
- najvišja priznanja PZS 2016 
- obravnava gradiva PZS 
- sprejeti so bili 4 sklepi 

4.10.2016 
 

Redna seja 

Sladki vrh 19 - Planinski Vestnik, gost Zdenka Mihelič  
- obravnava predlogov za najvišja priznanja 
   PZS 2016 
- udeležba članov na sejah MDO-ja 
- obravnava gradiva PZS 
- sprejeti so bili 3 sklepi 

14.11.2016 
 

Redna seja 

Malečnik 22 - aktivnosti in finančno stanje odborov  
  MDO-ja 2016 
- Planinski kažipot 2017, 
- jesenski posveti 
- obravnava gradiva PZS 
 - sprejeti so bili 4 sklepi  

7.3.2016 
 
Seja 
predsedstva 
MDO-ja  

Mkiklavž 9 - pravilna priprava poročil odborov 
- prisotnost MDO-ja na zborih članov PD 
- finančni plan MDO-ja 2016 
- odnos načelnikov odborov MDO-ja do  
  dela v MDO-ju  
- Dan planincev Podravja 

 
Predsednik MDO je aktivno sodeloval z vsemi načelniki in predstavniki društev ter sproti reševal nejasnosti in z njimi 
vodil korekten dialog. Redno se je udeleževal sej UO PZS, sodeloval na koordinaciji presednikov MDO-jev z vodstvom 
PZS; bil gost v jutranji oddaji na radiu Maribor in ob dnevu gora, na radiu Maribor posnel razmišljanje o gorah; bil z 
namestnico na skupščini v Črni na Koroškem in na podelitve najvišjih priznanj PZS v Lendavi; se udeležil skupaj z 
dvema načelnikoma srečanja zaslužnih veteranov MDO na Boču. Namestnica predsednika se je redno udeleževala sej 
MDO PD Podravja in tudi raznih sej odborov v okviru PZS, kjer je konstruktivno sodelovala in zastopala interese 
MDO-ja. 
 
MDO je v letu 2016 zelo skrbno ravnal s sredstvi, skupaj s posameznimi odbori in kljub izvedenim akcijam, smo 
prihranili kar nekaj sredstev, ki nam bodo v letu 2017 v veliko pomoč, pri nemotenem delovanju odborov, MDO in za 
izvedbo Srečanja planincev Podravja. 
 
 
 
 
 



 

102 
 

Odbori MDO so bili v letu 2016 kar aktivni in izvedli v okviru svojih aktivnosti veliko akcij in najbolj odmevna so 
prikazana v tabelah: 
 
ODBOR ZA VODNIŠTVO  
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija                 Vodja namen 

 seja VO MDO              Stanka Čoh reševanje sprotne 
problematike 

Srečanje vodnikov 
MDO PD Podravja 

19.11.2016 
Pesek 

    60          Stanka Čoh druženje vodnikov 
MDO PD Podravja 

 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev namen 

4 kopna 
izpopolnjevanja 

Maj 2016 
Dom na Boču  

96 Obnovitev licence za 
kat. A in B 

 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Častni v odnik PZS  Vsaj 30 letno delo v vodništvu 6 

 
ODBOR ZA PLANINSKE POTI 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev namen 

Zbor markacistov 
3 srečanja markacistov  

13.3.   Lovrenc n. P. 
15.6.   Oplotnica 
21.10  Videm 
8.12.   Maribor  

52 
26 
24 
27  

Na vseh srečanjih se 
obravnava tekoča 
problematika  

pregledovanje 
planinskih poti 

Skozi vso leto 
168 akcij 
2813 ur dela 

68 markacistov 
51 ostali 

Obnova markacij in 
preverjanje urejenosti 

 
ODBOR ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev namen 

Akcija Moja Mura januar 2 Dan mokrišč 

Zbor Komisije VGN februar, Škofja Loka 6 Udeležba na zboru  

Varovanje 
velikonočnice  

April         Boč 4 Pomoč PD Poljčane 

Čistilna akcija na 
Pohorju  

Maj              5 Ohranitev čiste narave 

Festival Drava za 
Čista porečja 

junij 8 Ozaveščanje o pomenu 
vodnega zaledja reke 
Drave  

Naravoslovni izlet na 
Žavcarjev vrh 

junij 15 Svetovni dan okolja 

Naravoslovne 
delavnice na taboru  

julij 45 Osnovnošolce poučiti o 
naravi in preživeti v 
njej 

Srečanje KGVN spet.,  Primorska  4 Udeležba na srečanju 

Organizacija 
predavanja Matevža 
Lenarčiča  

november 70 Ozaveščanje ljudi o 
vplivu civilizacije na 
okolje 

Izlet po mariborskih 
gričih 

december 7 Opozoriti na pomen 
narave na mesto  
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ODBOR ZA PLANINSKE VETERANE 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev namen 

Pohodi in izleti  22.3., 20.4., 17.5., 
16.6., 20.9., 18.10., 
16.11., 14.12.  

316 Druženje, ohranjanje 
kondicije 

Srečanje zaslužni 
veterani MDO PD 

17.12.2016 
Dom na Boču 

22 Zahvala za minulo delo 
v društvih 

 
Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Spominska plaketa PZS 
 
 
Svečana listina PZS 

Dopolnjena starost vsaj 65 let 
Že pridobljeni zlati častni znak 
PZS 
- posthumno  

- 2 prejemnika 
 
 
- 1 prejemnik  

 
ODBOR ZA PLANINSKO ORIENTACIJO 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in 
organizator 

namen 

Tekma POT 23.4.2016 
Janževski vrh 

PD Lovrenc na Poh. tekmovanje 

Sodelovanje na SPOT Maj 
 

Rogaška orientacijska 
liga 

tekmovanje 

Tekma POT 8.10.2016 
Koča Planinc 

PD Vuzenica tekmovanje 

Tekma POT 22.10.2016 
Pečke  

PD Ruše tekmovanje 

IMOC 2016 30.9. – 2.10.2016 
Pokljuka 

PZS Mednarodno 
tekmovanje 

MDO je v letu 2016 realiziral skoraj vse alineje plana dela, ki si jih je zadal v letu 2015. Na svojih sejah se je 
opredeljeval do vseh pomembnih vprašanj, ki se navezujejo tako na delo posameznih društev v okviru MDO-ja, kakor 
na delo celotne planinske organizacije.  
V letu 2016 je predsednik MDO-ja poskušal povezati Odbor za gospodarstvo, a je žal bil odbor še vedno neaktiven, 
zato bomo poskušali, z več resnosti, delo nadaljevati v letu 2017, o čemer se je strinjal tudi načelnik tega odbora. 
V letu 2016 je nastala velika vrzel tudi na področju Odbora za mlade, namreč nov načelnik, ki je to funkcijo prevzel v 
oktobru 2015, v letu 2016 ni sodeloval z MDO-jem, niti ni bil aktiven v okviru Odbora za mlade, kljub večkratnim 
pozivom predsednika MDO-ja. Načelnik tega odbora je tako predsedniku MDO-ja posredoval odstopno izjavo, tako 
do bo predsednik v januarju 2017 sklical člane mladinskih odsekov MDO-ja, na katerem bodo izvolili novega 
načelnika mladinskih odsekov MDO-ja.  
 
Pred nami je še veliko odprtih zadev, kot so: odnos društev do MDO-ja, še večja odzivnost društev na sejah MDO-ja, 
pridobiti več mladih v planinske vrste, planince navdušiti, da se bodo v večjem številu udeležili Srečanja planincev 
Slovenije, starejšim planincem se zahvaliti za njihovo nesebično delo, skozi vsa leta njihovega delovanja na področju 
planinstva in jih predlagati za najvišja priznanja PZS. 
 
 

                                                                                                   Predsednik MDO PD Podravja 
                                                                                                                 Igor Oprešnik  
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POROČILO MDO PD POMURJA ZA LETO 2016 
 

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

 

 

2. Osnovni statistični podatki MDO PD Pomurja 

V MDO PD Pomurja delujejo PD Matica Murska Sobota, PD Mura Murska Sobota, PD Goričko Tromeja, PD Lendava, 
PD Gornja Radgona, PD Ljutomer, PD Hakl Sveta Trojica in PD Lenart.  

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

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

2. Goričko Tromeja  47 8 16  71 165,12  

3. Hakl 3 149 12 84  248 93,23  

4. Lenart 5 226 22 77  330 104,43  

5. Lendava 4 69 3 15  91 119,74  

6. Ljutomer 1 133 14 30  178 90,36  

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

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

 MDO 21 1094 119 381 35 1.650 100,98  
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PD na območju MDO vzdržujejo  in upravljajo s 330 km markiranih planinskih poti. Markacisti in drugi člani planinskih 
društev iz tega območja so pomagali pri urejanju poti  kurirjev in vezistov, v dolžini 100 km. 

3. Aktivnosti tekom leta  

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

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

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

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

Bistvenih odstopam od programa ni prišlo. 

4. Povzetek  

Iz statističnih podatkov je razvidno, da število planincev  MDO iz leta v leto povečuje. Pri vodenih planinskih izletih iz 
tega območja ni bilo smrtnih žrtev in ne hudo telesno poškodovanih. 

 

                                                                                                                          Predsednik MDO PD Pomurja 
                                                                                                                                          Franc Slokan  
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POROČILO MDO PD POSOČJA ZA LETO 2016 
                        

 

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

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

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

Zelo zgoščen opis bistvenih aktivnosti MDO v letu poročanja: 

V spomin na to sodelovanje MDO Zasavja je imel v letu 2016 5 sej. Redno smo se sestajali pred sejami UO PZS in 
obravnavali gradivo za te seje. Na vsaki seji sta bili kot redni točki dnevnega reda tudi: a) obravnava informacij o 
aktivnostih društev in organov MDO med dvema sejama in b)dogovori o načrtovanih akcijah v času do naslednje 
seje. Na ta način smo skušali zagotoviti izmenjavo izkušenj,pa tudi krepiti medsebojno povezanost in solidarnost 
med društvi, saj smo tako vsi seznanjeni s problemi, ki jih ima posamezno društvo. 

Tudi v letu 2016 so bila na področju planinskega gospodarstva v ospredju prizadevanja društev za gradnjo 
čistilnih naprav za planinske postojanke.Zelo koristne so bile izmenjave informacij in izkušenj na sejah MDO,saj 
so tisti,ki so z aktivnostmi že naprej,lahko pomagali tistim,ki so z njimi bolj na začetku. Problem je, da društva 
nimajo zadosti lastnih sredstev, zato računajo na pomoč občin. 

Mladinski odseki so aktivni le v nekaterih društvih, zato so težave pri oživitvi dela pokrajinskega odbora 
mladinskih odsekov. Srečanja mladih planincev na Šmohorju se je udeležilo 112 mladih iz sedmih planinskih 
društev. 

Odbor za varstvo narave je izvedel ornitološki večer na Lisci,ki se ga je udeležilo okrog 20 ljubiteljev narave in 
naravovarstveni izlet na območje Vrbine,kjer so spoznaval invazivne rastline in tujerodne živalske vrste. Obe 
aktivnosti  sta organizirala vodja odseka Vlasta Crnovič Medvešek n Dušan Klenovšek iz krajinskega parka 
Kozjansko. 

Tradicionalnega vsakoletnega srečanja starejših planincev, ki je tokrat potekalo na Zasavski sveti gori se je 
udeležilo 59 planinskih veteranov iz domala vseh planinskih društev našega MDO. Ocenjujemo, da so ta srečanja 
zelo pomembna za ohranjanje in poglabljanje prijateljskega sodelovanja med društvi .Z njimi ohranjamo živo vez 
med sedanjimi aktivnostmi MDO in društev ter preteklimi izkušnjami. 

Zasavska koča na Prehodavcih je simbol meddruštvenega sodelovanja, saj so kočo s skupnimi močmi zgradila 
zasavska planinska društva. V spomin na to sodelovanje vsako leto organiziramo meddruštveni izlet na 
Prehodavce. V začetku julija se je tega izleta udeležilo 31 planincev iz 10 planinskih društev. 

Srečanje zasavskih planincev je bilo združeno s slovesnostjo ob 70-letnici PD Zagorje. Srečanja na Čemšeniški 
planini se je udeležilo okoli 150 udeležencev. V skladu s tradicijo smo društvu,ki praznuje izročili skupno darilo-
umetniško sliko Danila Cedilnika. 

Tudi v letu 2016 smo v nakladi 1500 izvodov izdali koledar MDO na katerem so bile navedene prireditve 
skupnega pomena. Izvod koledarja naj bi prejela vsaka planinska družina. 

MDO skrbi za dve obhodnici:Zasavsko planinsko pot,ki jo je prehodilo 86 planincev iz 33 različnih planinskih 
društev in Križem kražem po Posavskem hribovju,ki jo je prehodilo 31 pohodnikov iz 14 planinskih društev. 

V letu 2016 je MDO podelil 8 srebrnih častnih znakov. 

Povzetek  

Večino zastavljenih ciljev smo uresničili,je pa delovanje potrebno izboljšati tako v organizacijskem smislu, kot pri 
kvaliteti dela. Posebna zahvala gre predsednikom društev,saj je MDO deloval predvsem na plenarnih zasedanjih. 
Velik izziv za prihodnje delo je menjava vodstev  v večjih društvih,obenem pa je to priložnost za nove ideje. 

Predsednik MDO 
Borut Vukovič 
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POROČILO PROMORSKEGA MDO PD ZA LETO 2016 
 
 
1. Zemljevid območja, ki ga pokriva MDO  

V MDO PD Primorske je bilo vključenih 15 društev in klubov: PD Brkini, Piran, Podnanos, Postojna, Sežana, Slavnik 
Hrpelje, Snežnik Ilirska Bistrica, Vipava, Slovensko PD  Trst, Obalno PD Koper, Obalni alpinistični klub, Plezalni klub 
Divača, Društvo plezalcev Koper, Športno društvo Proteus in Športno-plezalni klub Plus, zadnja štiri društva ne 
sodelujejo. 

 
 

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

2. Osnovni statistični podatki MDO in primerjava 2015/2016  
 

podatki 2015 2016 

število vključenih društev in klubov 15 15 

število članov 2.415   2.504 (103, 69 %) 

število koč in drugih objektov  8  8 

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

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

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

Seje 
 

Skupaj 4 seje: vse so bile sklepčne, obravnavali gradiva PZS 
in lastno problematiko; 
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Koordinacija, Posveti PZS, Skupščina PZS 
Občni zbori PD, druge aktivnosti po PD 

Udeležba zadovoljiva 
Udeležba predsednice oz. namestnice na večina OZ in 
ostalih pomembnejših prireditvah PD. 

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

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

Postavitev razstave MDO in kulturni programi  
  

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

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

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

- Riječki planinarski Savez + MDO PN PD (PD 
Snežnik),  Pot prijateljstva Snežnik-Snježnik;   

- Istarski planinarski savez, Pula; srečanje istrskih 
planincev;  

- Svečana skupščina Istrske planinske zveze ob 

 140 letnici planinstva v Istri 

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

ODBORI  

Odbor za planinske poti (OPP) 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

Spodbujanje priprave člankov za objavo v 
lokalnih in planinskih medijih  

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

Ostalo: sodelovanje statut, ankete…  
 
 

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

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

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

 
1.  Osnovni statistični podatki MDO in primerjava preteklo leto/leto poročanja 
- število vključenih  56 društev in klubov (v statistiko ni vključena GRS) iz 31 občin:   

 
2. Opis bistvenih aktivnosti MDO: 
 
V MDO delujejo: 
- Odbor Mladinskih odsekov – Vodja  Barbara Fidler od oktobra, prej Štefan Matjaž 
- Odbor Vodniških odsekov:  Vodja Andrej Šalamon  
- Odbor za pota: Vodja Ivan Šalamon  
- Odbor za varstvo gorske narave: Vodja Marijan Denša, prej Stanka Bukovnik 
 
V letu 2016 sta bili dve plenarni seji. Število udeležencev je bilo 29, kar je glede na skupno število društev (56) lepa 
udeležba. Pri tem je potrebno upoštevati, da je 7 (sedem) športno plezalnih, alpinističnih klubov neaktivnih v 
meddruštvenem delu, prav tako so neaktivna manjša (družinska) planinska društva. Redkeje se sestankov 
udeležujejo društva, ki so bolj oddaljena od našega tradicionalnega mesta za sestanke (OŠ Žalec). Medsebojna 
komunikacija kvalitetno poteka preko elektronske pošte tako, da so vsa društva tekoče obveščena o vsem 
aktualnem. 
Pomembnejše aktivnosti: 
- tradicionalno srečanje planincev S MDO 28. 5. 2016:  pohod po planinski poti XIV. divizije Opoka – Žička Kartuzija 

v soorganizaciji PDDramlje. Udeležilo se ga je več kot 100 planincev iz 15 društev;  
- na predlog društev podprli podelitev treh najvišjih priznanj PZS (ene Spominske plakete: Srečku Čulku  in dveh 

Svečanih listin: Ivanu Izlakarju in  Ivanu Šulerju); 
- v Velenju izvedli dobro obiskan jesenski posvet za planinska društva v organizaciji PZS, 
- seznanjanje z gradivom za odločanje na Upravnem odbor PZS, 
- zastopanje interesov v Planinski zvezi, 
- strokovna pomoč  pri društvenem delu na vseh področjih delovanja, 
- pomoč pri izvedbi  SPOT 2016,14.5. in 15.5.2016 
- spodbujanje povezovanja in sodelovanja med društvi na vseh področjih, 
- udeležba na občnih  zborih (17x) in praznovanjih društev  (4x)  
 
Pomembnejše aktivnosti posameznih Odborov: 
- Odbor Mladinskih odsekov: 

o prvo soboto  v mesecu maju je bilo izvedeno srečanje dijakov in študentov na Mrzlici  
o planinski tabor v času med 25. 6.  in 27. 8. 2016 na Dovjem. Udeležilo se ga je 350 mladih planincev 

osnovnošolcev s 100 člani vodstva iz 17 društev; 
o 19. tradicionalno srečanje 200 mladih planincev osnovnošolcev  na Menini planini zadnjo soboto v 

septembru; 
o izvedba področnega tekmovanja za 28. državno tekmovanje Mladina in gore v OŠ Griže v sodelovanju s 

PD Zabukovica; 
o na sestanku Odbora MO SMDO  je bila za Vodjo izvoljena Barbvara Fidler, za njenega namestnika pa Jure 

Marko; 
o udeležba na Zboru Mladinskih odsekov na Igu in sodelovanje v MK PZS; 

- Odbor Vodniških odsekov: 
o Izvedeno je bilo srečanje vodnikov S MDO  08.10.2016 v soorganizaciji PD Velenje; 
o udeležili so se Zbora vodnikov PZS; 
o skrb za tekoča usposabljanja na svojem terenu;  

 
- Odbor za pota: 

o 30.01.2016 množično srečanje markacistov S MDO  v Slovenskih Konjicah v soorganizaciji  PD Slovenske 
Konjice. Prisotnih 96 markacistov. 

o udeležba na zboru slovenskih markacistov na Igu;  
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o udeležba  na Dnevu slovenskih markacistov v Kočevju; 
o 10.03.2016  izvedena razširjena seja OPP savinjskih PD. Osrednja tema delo OPP v letu 2016 in 

številčenje planinskih poti. Naš OPP še je vedno edini, ki je na to temo poslal dopolnila. 
o 03.07.2016 izvedeno  družabno srečanje markacistov S MDO na Ribniku Stranice (29 udeležencev); 
o ogledi planinskih poti po Raduhi, Okrešelj- Kamniško sedlo, Pastirska pot, Logarska dolina -  Okrešelj, 

Turski žleb 
o nadaljevanje obnove planinske poti XIV. divizije 
o s pomočjo KPP PZS izveden brezplačen tečaj za varno delo z motorno žago; 

  
 
- Odbor za varstvo gorske narave 
je napravil izjemen napredek pri svojem delu, kar gre zahvala novemu Odboru pod vodstvom Marijana Denše: 

o izveden je bil prvi del usposabljanja za gorske stražarje v sodelovanju s PD Grmada (25 udeležencev); 
o letno srečanje v sodelovanju s PD Boč Kostrivnica z 31 udeleženci iz 15 društev; 
o sodelovanje na pohodu PD Polzela »Po nagelj na goro Oljko« (15 GS in VGN) z naravovastveno noto 
o sodelovanje na Dnevu planinskih doživetij v sodelovanju z IO KVGN (stojnica VGN z izvedbo delavnic in 

animacij na področju poznavanja tematike varstva gorske narave; 
o ogled gozdnega rezervata v sodelovanju s PD Nazarje (Dleskovškova planota, 22 udeležencev); 
o ogled drevesne hiše v mestnem gozdu v Celju (15 udeležencev) 
o od načrtovanih 13 akcij sta ostali le dve nerealizirani. 

 
Povzetek: 
Savinjski MDO PD je glede na načrte delo uspešno zaključil. Več aktivnosti smo pričakovali na področju Odbora 
vodniških odsekov.  
Stalna naloga je spodbujanje društev za meddruštveno  povezovanje za vseh področjih, saj se nekatera društva 
preveč zapirajo, kar pa pri sedanji ureditvi (veliko malih občin) ni dobro za izvedbo pestre društvene dejavnosti. 
 

Manja Rajh, 
Predsednica S MDO PD 
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POROČILO STROKOVNE SLUŽBE PZS ZA LETO 2016 
 

POROČILO STROKOVNE SLUŽBE PZS ZA LETO 2016 

 
Strokovna služba je organizirana na osnovi 60. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in opravlja strokovno, 
administrativno in tehnično delo za Planinsko zvezo Slovenije. Organizirana je na podlagi Pravilnika o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi. 
 
Strokovna služba opravlja strokovno, administrativno in tehnično delo za organe PZS - predsedstvo, upravni odbor, 
nadzorni odbor ter vse komisije in odbore, ki so imenovani v skladu s statutom PZS. Strokovna služba PZS dela v 
skladu s programom dela, ki ga je sprejel UO PZS ter posamezne komisije in odbore, za katere delajo zaposleni v 
strokovni službi. 
Rezultat našega dela skupaj s člani organov PZS so realizirani programi vseh organov v okviru Planinske zveze 
Slovenije. 
 
V strokovni službi so zaposleni naslednji strokovni kadri: generalni sekretar, poslovni sekretar, štirje strokovni 
delavci, strokovni delavec v založbi, strokovni delavec na projektih, strokovni delavec za založniško in informacijsko 
dejavnost, strokovni delavec v računovodstvu, referent za plačilni promet in strokovna sodelavka za področje 
katastra planinskih poti in komisije za planinske poti. V letu 2016 smo bili uspešni na razpisu za javna dela, tako smo 
v sredini leta zaposlili ena delavko preko tega vira zaposlitve. 
 
 

1. INFORMIRANJE 
 
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI JAVNOSTMI 
PZS sodeluje in komunicira z več različnimi javnosti, torej: 

- splošna javnost – njej so namenjeni Planinski vestnik (PV) in spletna stran PZS, Facebook (FB), Youtube, 
Twitter, Spletna trgovina PZS,  

- planinska javnost (člani planinskih društev in uporabniki spletne strani) – PV in spletna stran PZS, Facebook, 
Youtube, Twitter in E-novice PZS, Forum PZS,  

- obiskovalci gora, ki niso člani PD,  
- mladi (otroci, mladostniki in mladi),  
- člani organov PZS, MDO PD in PD + oskrbniki koč – poleg zgoraj naštetih medijev PZS pridejo za njih še 

Obvestila PZS.  
- novinarji – sporočila/vabila za medije,  
- tujci – obiskovalci gora in obiskovalci spletne strani PZS iz tujine – zanje imamo angleško spletno stran PZS z 

vsemi najpomembnejšimi podatki za obiskovalca slovenskih gora (poti, koče …), http://en.pzs.si/.  
-  

SODELOVANJE Z MEDIJI  
Delo predstavnice PZS za odnose z javnostmi opravlja Manca Čujež.  
Pripravljanje objav, besedil in vsebin za tiskane, spletne, radijske in TV-medije. Informiranje in sodelovanje ob 
različnih priložnostih, predvsem ob najpomembnejših dogodkih PZS in o aktualnem dogajanju. Odgovarjanje na 
novinarska vprašanja, dogovarjanje za intervjuje, iskanje gostov za radijske, TV-oddaje, svetovanje za teme, 
predlaganje določenih vsebin, priprava člankov in fotografij za medijske objave. Planinska zveza Slovenije se pojavlja 
v vseh pomembnejših slovenskih medijih, ki o njenem dogajanju redno poročajo. Priprava angleških novic o 
dogajanju v PZS za CAA in BMU. 
 
Poleg poročanja, pošiljanja sporočil za medije, sodelujemo še tesneje: 

a. STA – Slovenska tiskovna agencija. 
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b. Tiskani mediji: Objave v Večeru, Dnevniku, Slovenskih novicah, Nedelu, Primorske novice, Ekipa, Šolski 
razgledi, Gorenjski glas … 

c. Spletni mediji: gore-ljudje.net, friko.si, hribi.net, mmc rtv slo, siol.net, sportal.net, dnevnik.si, delo.si, 
ekipa.org, primorske novice … 

a. Radijske postaje: Radio Slovenija 1. program, Radio Slovenija 2. program – Val 202, Radio Ognjišče, Radio 
Primorski val  

b. TV: nacionalna RTV SLO, Gorenjska TV, Planet TV, različne oddaje, prispevki, sodelovanja. 
Predstavniki PZS so bili gostje v številnih televizijskih in radijskih oddajah.  
 
SPOROČILA ZA MEDIJE 
V letu 2016 smo pripravili 65 sporočil in vabil za medije, povezanih z aktualnim dogajanjem v PZS in planinstvu, 
posamezna tudi za angleške medije (obveščamo jih o naših alpinističnih odpravah, ki so dosegle svoj cilj). V zadnjem 
letu smo dali večji poudarek dosežkom športnih plezalk in plezalcev, varnejšemu obiskovanju gora in promociji 
planinskih koč – vse te teme mediji močno podpirajo, seveda nismo zanemarili drugih vsebin. Na spletni strani redno 
in ažurno objavljamo aktualne novice in dogodke, prav tako na družbenih omrežjih, ki so odlično promocijsko 
sredstvo. 
 
NOVINARSKE KONFERENCE  
V letu 2016 smo uspešno organizirali 6 novinarskih konferenc: 

- 2. 6. 2016: PZS, GRZS in Policija pred začetkom poletne planinske sezone, 
- 12. 9. 2016: pred svetovnim prvenstvom v šp. plezanju Pariz 2016, 
- 19. 9. 2016: po svetovnem prvenstvu v šp. plezanju Pariz 2016, 
- 7. 11. 2016: novosti Planinske založbe PZS, 
- 22. 11. 2016: pred tekmo svetovnega pokala Kranj 2016, 
- 8. 12. 2016: PZS, GRZS in Policija pred začetkom zimske planinske sezone. 

 

SPLOŠNA PROMOCIJA 

Sodelovanje pri promociji izdelkov Planinske založbe PZS – prodajne akcije, knjižni sejem, dogodki. Promocija 
Planinskega vestnika. Pomoč pri organizaciji dogodkov PZS (večji: alpinistično-planinski večer, Dan slovenskih 
planinskih doživetij, SP Kranj 2016), sodelovanje pri projektu Brati gore in drugih projektih partnerjev (Očistimo naše 
gore, Zlatorogova transverzala ponosa, Naj planinska koča), udeležba v mednarodnem projektu Plezanje za vse. 
Zbiranje gradiva in uredniško delo za Letopis PZS, sodelovanje pri pripravi promocijskih letakov in zgibank, na sejah 
UO PZS in drugih dogodkih. Medijsko partnerstvo: Val 202 in Planet Siol.net, novoletno voščilo PZS. Lektoriranje 
različnih gradiv, vabil, poročil, promocijskih vsebin, aktivnost na družabnih omrežjih (Facebook in Twitter) PZS in 
njenih komisij. Fotografiranje dogajanja PZS in v gorah za potrebe spletnih in medijskih objav. 
 

SPLETNA STRAN PZS 

Urejanje in skrb za vsebine ter izgled spletne strani www.pzs.si. Glavni nameni spletne strani PZS so: 

• informiranje in osveščanje splošne in planinske javnosti o planinski dejavnosti, dejavnosti PZS ter njenih 
članov, društev in klubov ter o preventivi za varnejše obiskovanje gora; 

• spletna trgovina PZS: dodajanje novih artiklov, skrb za pravilnost podatkov (cene, vsebina, ...); 

• dokumentacijski sistem: dostop do pravilnikov, obrazcev, različnih seznamov, ... 
 
Glavnina dela se nanaša na spletno stran www.pzs.si, deloma pa tudi na objave spletnih strani komisij PZS (KA, GK, 
KVGN, VK, MK, KTK in KPP. Pri nekaterih komisijah so v pomoč posamezni administratorji, pooblaščeni s strani 
komisij, a bi si želel, da je tega več. S tem bi razširili pozornost na dogajanje, deloma pa bi bilo razbremenjeno tudi 
moje delo oz. bi ta čas lahko nemenil ostalim zadevam. 
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Število prispevkov 
Število objavljenih prispevkov je v letu 2016 rahlo naraslo in sicer na 920. Razporeditev po tematikah je bila podobna 
kot v preteklem letu, kar je rezultat dobrega in utečenega sodelovanja z Manco, društvi ter sorodnimi organizacijami, 
ki so se navadili na ažurno objavljanje in obravnavo poslanih prispevkov. 
 
V rubriki Dogodki in aktivnosti je bilo v letu 2016 objavljeno nekoliko manjše število objav kot v letu pred njim, a je 
sprememba minimalna. Kljub temu je objavljeno lepo število dogodkov, zanimivih za splošno pa tudi strokovno 
planinsko javnost. Predvsem gre za objavo o aktivnostih planinskih društev, komisij PZS in PZS ter ostalih dogodkov s 
tematikami, ki se dotikajo aktivnosti v gorah. 
 
Tabela 1: Število prispevkov na spletni strani www.pzs.si 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Št. prispevkov 592 1124 1190 1282 914 849 920 

 
Tabela 2: Število dogodkov in aktivnosti na spletni strani www.pzs.si 

Leto 2013 2014 2015 2016 

Št. prispevkov 896 1098 1058 1034 

 
Obisk spletne strani 
Spodaj pripenjam analizo obiska spletne strani. Komentarji so pod posameznim sklopom slik. 
 
 
Slika 1: Grafični in številčni prikaz obiska spletne strani www.pzs.si po mesecih v letu 2016 

 
 
Tabela 3: Primerjava parametrov obiskanosti spletne strani www.pzs.si 

 
2014 2015 2016 faktor 

posamezni obiskovalci 431.020 504.780 814.518 1,61 

število vseh obiskov 811.392 995.074 1.610.014 1,62 

št. vseh klikov 199.130.399 229.675.367 242.014.793 1,05 

št. vseh obiskanih strani 101.534.900 100.121.147 104.831.686 1,05 

 
 
Vsi parametri so se glede na leto 2015 povečali, statistično signifikatni povečanji pa opazimo predvsem v kategorijah 
posamezni obiskovalci ter število vseh obiskov. Faktorja povečanja sta praktično enaka, kar pomeni, da se povprečno 
število obiskov na posameznega uporabnika ni spremenilo in ostaja, kot v letu 2015, pri dveh obiskih na uporabnika. 
Seveda je povečanje števila obiskov in obiskovalcev v enem letu za dobrih 60 % že samo po sebi izvrstna novica, kljub 
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temu pa je cilj v naslednjih letih povečati število obiskov na uporabnika, torej pripraviti vsebine, zaradi katerih bi se 
obiskovalci vračali. Vsekakor pa lahko zaključimo, da se je prepoznavnost spletne strani www.pzs.si v letu 2016 
dvignila, saj je privabila dobrih 300 000 posameznih obiskovalcev več, skupaj pa je stran obiskalo (ob nekaj 
privzetkih) kar 40 % Slovencev. 
Slika 2: Čas obiska spletne strani v letu 2016 

 
 
Slika 3: Čas obiska spletne strani v letu 2015 

 
S pomočjo zadnjih dveh tabel si lahko ogledamo čas, ki ga posamezni obiskovalec nameni ogledu spletne strani. Ta 
nam pove, kako zanimive so vsebine za obiskovalce. V primerjavi z letom 2015 je povprečni čas obiska spletne strani 
krajši za kar 2 minuti in 47 sekund. Za kar 15 % se je povečalo število obiskov, ki trajajo manj kot 30 sekund. To je 
lahko zelo dobra novica, v smislu: stran je postala bolj pregledna in uporabna, ljudje hitro najdejo iskane informacije. 
Vloga spletne strani PZS kot zbirališča natančnih, urejenih informacij, je namreč zelo pomembna (npr. o kočah, 
planinskih poteh ...). Po drugi strani pa je npr. nekoliko padel odstotek obiskovalcev, ki se na strani zadržijo 2 do 5 
minut, kar pomeni čas, v katerem preberemo daljši članek ali reportažo. Vseeno ne pustimo, da nas statistika zavede: 
absolutno število takih obiskov se je vseeno povečalo, in to po vseh kategorijah. 
Kaj obiskovalci iščejo, nam deloma lahko povejo ključne besede, s katerimi obiskovalci preko iskalnikov, pridejo do 
vsebin na spletni strani www.pzs.si. Slika je spodaj, razširjena seznama pa najdemo za kategorijo Keyphrases tukaj, za 
Keywords pa tukaj. 
 
Slika 4: Gesla s katerimi obiskovalci preko iskalnikov dostopajo do vsebin spletne strani www.pzs.si 

 
 
E-NOVICE PZS 
V letu 2016 je izšlo 51 številk elektronskih novic. Redno, vsak četrtek, so bile poslane na cca. 12.500 elektronskih 
naslovov, tekom leta pa se je njihovo število spreminjalo (prijave, odjave, stalno zavrnjeni naslovi ...). Analize kažejo, 
da E-novice odpre približno 20 % prejemnikov, ostali jih najverjetneje takoj zbrišejo. 
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Ločeno je bilo na spletne naslove društev poslanih tudi nekaj številk društvenih E-novic, ki so vsebovale vsebine 
pomembne predvsem za delovanje planinskih društev (razpisi, javne obravnave, novosti na PZS, ...). 
 
KOMERCIALNA OBVESTILA PZS 
Komercialna obvestila PZS so v letu 2016 izhajala na tri tedne z nekaj prekinitvami. Skupaj je bilo poslanih 11 
komercialnih obvestil, v katerih smo vabili k nakupu novih edicij PZS ali pa drugih artiklov Planinske trgovine, ki so bili 
aktualni v danem trenutku.  
 
Komercialna obvestila pošiljam na približno 12.000 elektronskih naslovov, sporočilo pa odpre dobrih 20 % 
prejemnikov. 
 
FACEBOOK PROFIL PZS 
Facebook profil PZS je dragocen predvsem z vidika sprotnega obveščanja ljudi o dejavnostih. Večinoma gre za objavo 
prispevkov objavljenih na spletnih straneh PZS, deloma pa tudi za objave drugih sorodnih organizacij, ki nam ali po 
njihovi lastni pobudi ali po moji ali Mančini presoji posredujejo. 
 
Facebook je zelo enostaven za komuniciranje s tujci, ki načrtujejo obisk naših gora. Večino sporočil, ki jih dobimo se 
tiče prav tega (informacij o kočah, poteh, razmerah, zemljevidih, vodnikih ...). 
 
Da je Facebook med ljudmi dobro sprejet kaže stalna rast všečkov, kar dokazuje tudi spodnja tabela. 
 
Tabela 5: Socialna omrežja PZS v letu 2016 

  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

Facebook 
všečki 

12.982 13.200 13.464 13.747 14.033 14.418 15.163 15.690 16.176 16.401 16.698 16.887 

Tweeter 
sledilci 

485 507 519 526 534 548 560 569 588 598 610 624 

 
TWEETER PZS 
Tweeter za spremembo od Facebooka omogoča obojestransko komunikacijo. Facebook profil PZS zaradi svoje oblike 
(stran ljudje všečkajo) ne omogoča sledenja drugim, medtem ko preko Tweeterja tudi mi lahko sledimo drugim. 
Slednje je z našega vidika koristno predvsem zato, ker tako hitro in aktualno lahko pridemo do informacij drugih 
sorodnih organizacij, seveda pa tudi obratno. Deljenje oz. širjenje informacij je v primerjavi s Facebookom nekoliko 
lažje a je potrebno sporočilo sestaviti v največ 140 znakih. 
 
V preteklem letu smo očitno presegli »kritično« število sledilcev, saj se vedno pogosteje pojavljamo tudi v objavah 
drugih. Razna vprašanja, citiranje ali pa zgolj kot dodatek za večji doseg objav so najpogostejši razlog navedbe naše 
organizacije drugih posameznikov oz. organizacij. 
 
V slabem letu smo tako povečali št. sledilcev iz 485 na 624 ter objavili 729 tweetov. Podatki po mesecih so v tabeli 5. 
 
OBVESTILA PZS 
V letu 2016 sta izšli dve številki Obvestil PZS. Prva Obvestila PZS (letnik 42, številka 1) so bila skupščinska – vsebovala 
so gradiva za Skupščino PZS 2016 ter še zapisnike Zborov komisij PZS, pravilnikov ter podobnih tehničnih besedil.  
Druga številka (letnik 41, številka 2) je vsebovala predvsem sezname strokovnih kadrov s področja planinstva ter 
različne registrirane odseke. Objavljen je bil tudi zapisnik Skupščine PZS 2016. 
 
LETAKI PLANINSKIH KOČ 
Junija, pred pričetkom glavne planinske sezone, sta bili izdani novi dopolnjeni izdaji letakov s planinskimi kočami za 
samostojno področje Julijskih Alp ter združeno za območji Karavank ter Kamniško-Savinjskih Alp. Na novo smo 
pripravili še tretji letak, ki pokriva območje severovzhodne Slovenije. 
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Letaki so bili po pošti poslani na vse planinske koče z območja posameznega letaka, planinskim društvom, ki 
gospodarijo z omenjenimi kočami ter večjim turističnim informacijskim centrom oz. podobnim organizacijam. Odziv 
je bil dober – predvsem pri tujih obiskovalcih gora. Kar nekaj je bilo tudi prošen za novo dostavo letakov, a jih zaradi 
omejene naklade nismo morali vsem poslati v željenem številu.  
 
Glede na moje informacije se ponatis načrtuje tudi v letu 2017, izdali naj bi tudi še letak s planinskimi kočami 
preostalih neobravnavanih območij. 
  
LETOPIS PZS 2015 
Izdan je bil tudi drugi Letopis PZS, v katerem je predstavljeno delo Planinske zveze Slovenije v letu 2015.  
 
PLANINSKI KAŽIPOT  
Prenovili in grafično posodobili smo Planinski koledarček, ki se sedaj imenuje Planinski kažipot. V njem lahko vsak 
planinec najde številne koristne informacije za svoje udejstvovanje, prav tako o načrtih, dogodkih in aktivnostih PZS 
in njenih komisij v letu 2016. Delo je bilo obširno in dobro zastavljeno, prav tako izvedeno. Objavljen je bil samo v 
spletni varianti.  
 
Večji oz. odmevnejši projekti: 
- 27. tekmovanje Mladina in gore Idrija 2015 – 2 x sporočilo za medije, 
- Policija, PZS in GRZS podpis pogodbe – sporočilo za medije, 
- alpinistično-plezalni večer, priznanja najuspešnejšim za 2015 – pomoč pri organizaciji, sporočilo za medije, 
lektoriranje brošure, vodenje, 
- evropsko prvenstvo in svetovni pokal v lednem plezanju – 2 x sporočilo za medije, 
- svetovno prvenstvo v turnem smučanju – sp. za medije, 
- okolju in družinam prijazne planinske koče – sp. za medije, 
- zlati cepin Novaku, Prezlju, Kennedyju, Pellissierju – sp. za medije (slo & ang), 
- konec tekmovalne kariere Maje Vidmar  – sp. za medije,  
- 60 let Mladinske komisije – sp. za medije, novica o dogodku, 
- Letopis PZS 2015, 
- skupščina PZS – PP-predstavitev dejavnosti PZS, pomoč pri organizaciji, sp. za medije,  
- pobuda za spremembo ZDPR – sodelovanje na nov. konferenci, 
- Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 2016 – pomoč pri organizaciji, 2 x sp. za medije, 
- Vozni redi v Alpah & 7. dan Alpske konvencije – sodelovanje, sp. za medije, 
- PZS, GRZS in Policija pred začetkom poletne planinske sezone – nov. konferenca, sp. za medije, gradiva, pozneje 
napotki za obisk  
- Dan slovenskih planinskih doživetij Golte 2016 – pomoč pri organizaciji, vodenje, Val 202 medijsko sponzorstvo, sp. 
za medije,  
- Slovenska turnokolesarska pot – odprtje, promocija, gradiva, dogodki, 
- Slovenskemu planinskemu muzeju nagrada kralja Alberta – 2 x sp. za medije, 
- svetovni pokal v športnem plezanju – 5 x sp. za medije, napovedi, novice, 
- športno plezanje na olimpijskih igrah – sp. za medije, 
- alpinistična odprava Gašerbrum IV – spremljanje odprave, sp. za medije (slo & ang), 
- mladinsko evropsko & svetovno prvenstvo v šp. plezanju – 3 x sp. za medije, 
- poletna sezona in pridobitve planinskih koč & ocena celotne planinske sezone v kočah  – 2 x sp. za medije, 
- poletna obnova planinskih poti v visokogorju – sp. za medije, 
- svetovno prvenstvo v športnem plezanju Pariz 2016 – 2 x nov. konferenca, poročanje iz Pariza, 5 x sp. za medije, 
- 1. mednarodno planinsko orientacijsko tekmovanje Pokljuka 2016 – sp. za medije, 
- Naj planinska koča 2016 – projekt s Planet Siol.net, pomoč pri planinskih vsebinah, ideje, promocija po naših 
kanalih, nagradne igre, novice, sp. za medije, sklepni dogodek na Valvasorjevem domu pod Stolom, nagrada Sporto 
za medijski projekt, 
- mednarodni projekt Plezanje za vse na Češkem – udeležba na delavnici, novica, reportaža za Planinski vestnik, 
- novosti Planinske založbe – nov. konferenca, gradiva, sp. za medije, promocija na knjižnem sejmu, 
- SP v športnem plezanju Kranj 2016 – pomoč pri organizaciji, programu, spletni strani, nov. konferenca, polfinale in 
finale v Kranju, 4 x sp. za medije, nagradne igre, Val 202 medijsko sponzorstvo, 
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- PZS na slovenskem knjižnem sejmu – novice, pogovor na sejmu, 
- svečana podelitev najvišjih priznanj PZS v Lendavi – sp. za medije, 
- PZS in GRZS pred začetkom zimske planinske sezone – nov. konferenca, gradiva, sp. za medije, po številnih nesrečah 
še dodatno sp. za medije, 
- Brati gore, pobuda Alpske konvencije ob mednarodnem dnevu gora – pomoč pri promociji, organizacija več 
dogodkov po Sloveniji, poslanica PZS, 
- odprtje evropske pešpoti E12 – sp. in vabilo za medije. 
 
PLANINSKI VESTNIK 
V letu 2016 je bilo izdanih 11 številk, od tega 1 dvojna (7-8).  
Predstavitveni banerji, izdelani ob 120-letnici izhajanja, so gostovali po večjih dogodkih na temo planinstva in 
Planinskega vestnika, kar se jih je v letu 2016 zvrstilo kar precej. Te promocije so pripomogle k večji prepoznavnosti 
revije, kar se je izkazalo tudi pri porasti naročnikov. 
Januarja 2016 je bilo 4.145 naročenih izvodov revije, decembra 2016 pa 4.044 izvodov. Med letom smo prejemali 
tako nova naročila kot tudi odpovedi. Največ odjav in novih naročil je bilo v decembru 2015 in januarju 2016.  
S februarsko številko Planinskega vestnika so bile poslane položnice za letno naročnino za leto 2016. Za vse nove 
naročnike, proračunske uporabnike in tujce so bili računi pripravljeni v programu Pantheon (ročno).  
V prosti prodaji (Delo prodaje) smo sprva povečali prodajo za 200 komadov, kjer smo revijo ponudili še Petrolu in 
OMV bencinskemu servisu. Po pregledu prodaje, smo z oktobrom 2016 zmanjšali količino izvodov iz 550 na 450 
izvodov, kar drži še danes. Planinski vestnik tržimo tudi preko komisijske prodaje. 
Vrednost oglaševanja v reviji je dosegel načrtovanih 15.000 €. Rednih pogodbenih oglaševalcev je bilo 5, 8 izrednih in 
8 izmenjav. 
Povprečna naklada leta 2016 je bila 4.827 izvodov revije. 
 
KOLEDAR 2017 
VZa leto 2017 je Planinska zveza Slovenije izdala planinski koledar, natisnjen v nakladi 15000 kos (osnovna naklada 
10000, ponatis 5000 kos).  
Na začetku novembra 2016, smo se odločili za ponatis dodatne količine 5000 kosov koledarja 2017. Zopet smo se 
zaradi dobrih izkušenj odločili za oblikovalko Katjo Korinšek Šumrada. Oblikovna zasnova koledarja je v kar največji 
meri upoštevala odzive kupcev na koledar s prejšnjih let in s tem koledar PZS še bolj približali kupcem. Ceno 
koledarja nismo spreminjali, ostala je polna cena 4,50 €, katero smo po novem letu zmanjšali za 50%, kar je še 
dodatno pospešilo prodajo, ki ponavadi upade v začetku leta. Koledarje 2017 je tiskala tiskarna Grafika Soča.  
Planinski koledar Planinske zveze Slovenije 2017 je namenjen širšemu krogu ljubiteljev slovenskih gora. Zanimiv tako 
za planinska društva kot posameznike in prav tako tudi za podjetja in druge organizacije. Pozitivne lastnosti, ki ga 
odlikujejo: 

- Klasičen format z velikim in preglednim koledarskim delom. 
- Odlične fotografije fotografov, ki so izbrani na razpisu in predstavljajo del gorske narave v različnih letnih 

časih in koncih Slovenije. 
- Edinstveno oblikovan koledar, ki tako s fotografijo in barvo, kot tudi s koledarskim delom deluje enotno in 

dovršeno. 
Količina prodanih koledarjev Planinske zveze Slovenije 2017, je na dan 31. 1. 2016 12.815 kom. 
Razlika koledarjev:  nekaj jih je še v prodaji po konsignacijah, vzorci, brezplačno razdeljen koledar, količina ki po 
dogovoru pripada Lončariču, ostanek koledarja v skladišču (250 kom). 
Negativni odziv na koledar 2017: 

- Napaka v označevanju tednov. 
- Napaka v označevanju luninih men. 

Odziv kupcev na koledarja za leto 2017 je dober, veliko zadovoljstva in pohval. Zanimanje in prodaja koledarja na 
splošno je bilo primerljivo z lanskim. V povprečju so redni kupci naročali enako količino koledarjev kot lani, prav tako 
smo pridobili nekaj novih kupcev. S prodajo koledarja je sodeloval tudi g. Thaler, ki je bil zadovoljen z odzivom strank 
na koledar, prav tako s prodajo. Sodelovanje s tiskarno Grafika Soča je bilo zelo dobro, mnogo boljše od prejšnje. 
Ker je ostalo še 250 kos koledarja 2017, ga brezplačno dodamo pri prodaji v Planinski založbi pri večjem nakupu, 
članom, ki podaljšajo članarino 2017 v računovodstvu, naročnikom na Planinski vestnik, ki vplačajo naročnino na 
sedežu PZS,… 
V bodoče pri pripravi koledarjev za naslednje leto je po odzivu in izkušnjah vredno upoštevati naslednje: 
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- Cena. Koledar naj bo pripravljen s čim manj stroški, da lahko dosežemo čim nižjo prodajno ceno, v kateri pa 
mora biti dovolj manevra za popuste, s katerimi še najbolj privabimo in obdržimo kupce. Popust je velikokrat 
stranki pomembnejši od cene. Letos ni bilo pritožb čez ceno. 

- Kvaliteta. Kljub nižanju stroškov, mora kvaliteta ostati na istem nivoju. Koledar 2017 je kvalitetno zadovoljiv. 
- Koledar mora biti natisnjen že v mesecu maju 2017, s tem lažje sodelujemo s podjetji, ki distribuirajo naš 

koledar in ga vključijo v svoje prodajne kataloge. 
- Promocija. S promocijo in z iskanjem novih kupcev moramo začeti dovolj zgodaj (novi kupci naj se iščejo celo 

leto) in dovolj agresivno, pospešeno pa konec avgusta, septembra in začetek oktobra. Zadnji del leta pa naj 
se glede na količinsko stanje prilagodi ponudba – če koledarji ostajajo, naj se kupce dodatno vzpodbudi 
(osebni kontakt, maili, telefoni, dodatni popusti, akcije,..).  

- Napake. Klub detajlnim pregledom so se v letošnjem koledarju pojavile napake. Takšne napake v prihodnje 
ne smemo več dopustiti. 

 
2. RAZPISI 

Pomembnejša naloga strokovne službe je pregled zakonodaje in objav v Uradnih listih ter seznanjanje z novostmi in 
objavami organe PZS in društva. Na podlagi teh informacij je strokovna služba pripravila razpisno dokumentacijo za 
prijavo na javne razpise. V letu 2016 smo sodelovali na že klasičnih razpisih Ministrstva za šolstvo in šport, Javne 
agencije za knjigo, Fundacije za šport, Urada RS za mladino, Zavoda Planica in Urada za zamejce. Sodelovali smo tudi 
na novih razpisih: ERAZMUS+, COSME, Intereg Slovenija-Avstrija in Interreg Slovenija-Hrvaška, EU Embassy NGO 
Small Grants. Na vse navedene razpise smo prijavili 58 različnih programov in projektov. Za prijave na razpise, ki 
imajo prazna mesta še čakamo na rezultate, ker so bile prijave konec leta 2016.  
Sodelovali smo tudi pri prijavi projekta na razpis Interreg Italija – Slovenija, kjer sicer ne nastopamo kot partner, 
ampak kot izvajalec dela aktivnosti v primeru odobritve projekta. 

Nosilec razpisa Zadeva Naslov prijave Uspešen 

Ministrstvo za 

šolstvo za šport 

Letni program športa Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez  DA 

Mednarodna dejavnost nacionalnih panožnih športnih 

zvez – članstvo 

 DA 

PLANINSTVO – ŠPORTNO PLEZANJE MLADINCI  DA 

PLANINSTVO – TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE 

MLADINCI 

 DA 

PLANINSTVO – ALPINIZEM MLADINCI  DA 

PLANINSTVO – TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE ČLANI  DA 

PLANINSTVO – ŠPORTNO PLEZANJE ČLANI  DA 

PLANINSTVO – ALPINIZEM ČLANI  DA 

PLANINSTVO – TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE 

ČLANI 

 DA 

Okusi planinstvo – program športne rekreacije  DA 

Fundacija  za 

šport – 27 

različnih 

programov 

D1 Športno plezanje – članska reprezentanca  DA 

Alpinizem – članska reprezentanca  DA 

Ledno plezanje – članska reprezentanca  DA 

Turno smučanje – članska reprezentanca  NE 

D 2 Športno plezanje – mladinska reprezentanca  DA 

Alpinizem – SMAR  DA 

D3 Skupaj se srečujmo na planinskih poteh  DA 

Slovenija planinari  DA 

Osnovni in dodatni program planinske dejavnosti 

mladih 

 DA 

Zimovanja v gorskem svetu za mlade  NE 

Planinska šola  NE 
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Planinska taborjenja in večdnevna bivanja  DA 

Razvoj programov planinstva za mlade  DA 

 D4 Informiranje mladih o planinski dejavnosti  DA 

Digitalizacija katastra planinskih poti  DA 

Planinski informacijski sistem  NE 

Informiranje v planinski dejavnosti  DA 

 Objekti Posodobitev plezališč v SLO  DA 

Obnova SPP-in razširjene SPP  NE 

Obnove planinskih poti po Sloveniji  DA 

Označitev Slovenske turno kolesarske poti  DA 

Opremljanje izhodišč in križišč planinskih poti  NE 

Smerne table in varnostno informativne  smerne table  NE 

Založništvo  Vodnik Bovec  NE  

Planinski vestnik  DA 

Vodnik SPP – severovzhodni del  NE 

Vertikale Slovenije  DA 

Vodnik Julijske Alpe južni del  NE 

Vodnik Slovenska Istra, Čičarija, Brkini, Kras  NE 

Informatizacija Planinskega vestnika  NE 

RR S planinstvom do boljšega zdravja  NE 

Zavod Planica Program šolskih 

športnih tekmovanj 

Za tekmovanje Mladina in Gore, šolsko prvenstvo OŠ in 

SŠ v športnem plezanju 

DA 

Javna agencija za 

knjigo 

  Planinski vestnik NE 

MIZKŠ   MIZKŠ (sof. ust. tiskanih medijev) Planinski vestnik NE 

ERAZMUS +   Climbing for everbybody DA 

Urad Vlade RS za 

Slovence v 

zamejstvu in po 

svetu 

  Projekti za zamejske Slovence 2016  NE 

(DA za 

leto 

2017) 

COSME   Hut2hut NE 

Eko Sklad  Ogenj v Alpah – akcija o trajnostnih načinih prihoda na 

izhodišča izletov 

DA 

Eko Sklad  Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do 

dolin 

DA 

Interreg Slovenija 

- Avstrija 

 Karavanke Alpe Adria Park DA 

Interreg Slovenija 

- Hrvaška 

 EKOHUT – Z ekosistemskimi rešitvami do Naturi in 

okolju prijaznih planinskih koč 

NE 

ESRR  Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem 

narodnem parku 

 

Agencija za 

raziskovalno 

dejavnost RS 

Sofinanciranje 

izdajanja domačih 

poljudnoznanstvenih 

publikacij 

Planinski vestnik  DA 

Life programme  Life Sustainhuts DA 
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US Embassy NGO Small Grants Vodnik SPP v angleščini NE 

US Embassy NGO Small Grants Taborni prostor Mlačca NE 

Urad  za mladino  Sofinanciranje programov mladinskega dela DA 

Urad za mladino  Mladi na vzponu k zaposlitvi NE 

 
Prijave na razpise in zahtevana poročila so iz leto v leto zahtevnejša in zahtevajo večjo mero strokovnosti. Odobrena 
sredstva iz razpisov smo pridobili šele po oddanih poročilih.  
V letu 2016 smo začeli izvajati triletni program Climbing for everybody (Erasmus+). Prav tako smo bili uspešni in tako 
pridobili nove vire sredstev na programih Interreg Slovenija – Avstrija, Life programme, ARRS in Eko Sklad. S 
prijavami bomo nadaljevali tudi v letu 2017, predvsem pa bomo pozornost namenili uspešni izvedbi odobrenih 
projektov.  
 
Za vse odobrene projekte smo v  počrpali finančna sredstva, ki so nam bila na razpolago.  
 

3. INFORMATIZACIJA 
Strokovna služba se vseskozi trudi za posodabljanje organizacije dela, predvsem na informacijskem področju. V letu 
2011 smo po obsežnem zbiranju ponudb in različnih tehnoloških rešitev izbrali ponudnika informacijskega sistema 
PZS, ki smo ga poimenovali Naveza.  
Zagon portala je bil opravljen v začetku leta 2012. Portal se deli na dva dela. Prvi del je namenjen društvom, članom 
Planinske zveze Slovenije, da že lahko preko njega urejala evidence članstva in evidence prostovoljstva. V letu 2016 
smo nadaljevali z delom na sistemu in uvedli nekaj novosti, da je sistem prijaznejši uporabnikom.  
Drugi del portala je e-dokumentacijski sistem, ki je namenjen delu strokovne službe, olajšal pa bo tudi delo 
načelnikom komisij, ker bodo lahko določene potrditve opravili od doma. S tem se bo povečala produktivnost dela in 
zmanjšali stroški, saj načelnikom ni več prihajati na sedež PZS zgolj zaradi podpisa računov in določenih dokumentov. 
V letu 2012 smo uvedli sistem vhodne in izhodne pošte, v letu 2013 smo nadaljevali z dodelavami na informacijskem 
sistemu. V letu 2014 smo pa zaključili aplikacijo za vnos potnih nalogov in likvidacijo  prejetih računov. V letu 2016 
smo dodali modul priznanja, z zakonodajo uskladili modul prostovoljstvo in razvijali modul usposabljanja.  
Ves čas se izvajajo tudi manjše nadgradnje obstoječega informacijskega sistema.  
 
Število društev, ki uporabljajo portal Naveza se je stalno povečevalo. Konec leta 2016 so v informacijski sistem 
uporablja vsa društva, razen postaj GRS in treh društev, ki se ne odzivajo. Trenutno je 521 aktivnih društvenih 
administratorjev. Konec leta 2016 je bilo v Navezo vnesenih 54.685 članov z zabeleženo članarino. V letu 2016 je bilo 
veliko energije več zaposleni v strokovni službi usmerjene v razvoj portala Naveze. Poleg rednega vzdrževanja in 
pomoči administratorjem društev je živa tudi pomoč v primeru napak na portalu, ki so pričakovane zaradi sprotnega 
razvoja portala. Modul za priznanja PZS je v zaključni fazi. Potekajo testiranja in odpravljanja napak in 
pomanjkljivosti. Društva lahko priznanja že oddajajo v Navezi preko posebnega modula. V razvoju pa je modul oz. 
dodelava za interna in eksterna priznanja društev in komisij (društvena priznanja, priznanja občin itd.). V zaključni 
fazi oz. v fazi testiranja je tudi modul usposabljanja, ki bo v kratkem na voljo tudi za planinska društva. 
Nadgrajujemo tudi dodatne možnosti za včlanjevanje (spletna stran, Petrol, Selectbox). Pooblastilo za posredovanje 
pri včlanjevanju je PZS podalo 179 društev. Njihovi člani lahko torej postanejo člani preko možnosti, ki jih ponuja 
spletna stran clanarina.pzs.si, prav tako pa lahko poravnajo članarino na sedežu PZS in na nekaterih prireditvah in 
dogodkih. 
 

4. POMOČ DRUŠTVOM IN ČLANOV PZS Z INFORMACIJAMI S PODROČJA ČLANARINE IN PORTALA NAVEZA 
 
V letu 2016 nismo posebej organiziral posvetov v zvezi s planinskim informacijskim sistemom Naveza, ker društveni 
delavci sistem že poznajo in ga tudi uporabljajo. Novosti predstavljamo s pošiljanjem navodil administratorjem po 
društvih.  
Smo pa organizirali jesenske posvete za društvene delavce, kjer so bile prav tako izpostavljene novosti Naveze.  
Posveti so sicer potekali v šestih slovenskih mestih in sicer v Sevnici (25. oktobra, 26 prisotnih udeležencev iz 14 
društev), Kranju (27. oktobra, 25 prisotnih udeležencev iz 12 društev), Velenju (8. novembra, 53 prisotnih 
udeležencev iz 29 društev), Ajdovščini (10. novembra, 29 prisotnih udeležencev iz 12 društev), Vrhniki (15. 
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novembra, 36 prisotnih udeležencev iz 22 društev) in Mariboru (16. novembra, 34 prisotnih udeležencev iz 23 
društev).  
Tukaj moram posebej pohvaliti vse društvene delavce na portalu Naveza, saj z njimi odlično sodelujemo in so 
pripravljeni za delo in vestno vnašanje podatkov v Navezo. 
Za pomoč društvenim administratorjem pri uporabi informacijskega sistema Naveza je bil na voljo e-naslov 
portal@pzs.si in dve mobilni telefonski številki, ki sta načeloma dosegljivi vsak dan med 8. in 20. uro. Pomoč sta 
nudila Matjaž Šerkezi in Damjan Omerzu. Največja potreba po pomoči in svetovanju je bila v začetku leta, ko se je 
vključevalo veliko število novih društev in na koncu leta, ko se oddaja obračun.  
Čez celo leto poteka tudi pomoč planinskim društvom za vnos podatkov v portal Naveza, ki smo ga nadgradili in v 
določenih stvareh poenostavili. Pomoč poteka 24/7.  
Poleg svetovanja in pomoči o informacijskem sistemu Naveza se je društvom in članom tudi svetovalo in odgovarjalo 
na področju ugodnosti članstva in zavarovanja. Na spletni strani smo objavljali in zbiral vsa pogosta vprašanje in 
pripravljali ustrezne odgovore na njih.  
Tekom leta je največ dela na portalu Naveza, ki ga ves čas posodabljamo in prilagajamo uporabnikom v smeri 
poenostavitve delovanja in zanesljivosti. Veliko energije je bilo vloženo v pripravo spletne članarine in vzpostavitvi 
web servisov. Enako velja za celoten računovodski del.  
 

5. OPTIMIRANJE STROŠKOV 
Na nabavnem poslovanju smo se z vsemi večjimi ponudniki posebej dogovarjali in pogajali za cene. Pri kar nekaj 
dobavitelji smo znižali nabavne cene storitev (varovanje, strošek razvojne ure za vzdrževanje sistema Naveza …). 
Redno smo tudi spremljali ponudbe novih paketov na področju mobilne telefonije in jih po potrebi spreminjali.  V 
letu 2016 nismo realizirali posebnih razpisov za izbor dobaviteljev.  
 

6. SODELOVANJE NA PRIREDITVAH 
Planinska zveza Slovenije je sodelovala na naslednjih sejmih in prireditvah, na teh dogodkih smo predstavljali našo 
dejavnost in prodajali edicije, izdane v Planinski založbi. 
Seznam prireditev: 

- sejem Alpe Adria, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, januar 2016, 
- 10. mednarodni festival gorniškega filma Domžale, Cankarjev dom, februar 2016, 
- prireditev 7. Alpski dan v Mojstrani in Tolminu, maj 2016, 
- Dan slovenskih planincev, Golte, junij 2016, 
- tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti, Kranj, november 2016, 
- Knjižni sejem v Cankarjevem domu, november 2016. 

 
7. TRŽENJE 

 
V letu 2014 smo izbirali novega distributerja za prodajo naših izdelkov na terenu, to je podjetje Avrora AS. V letu 
2016 smo nadaljevali z izvajanjem programa trženje različnih skupin izdelkov pri različnih kupcih. V letu 2016 smo 
izvedli več prodajnih akcij pri DZS, MK, Pošti Slovenije, Petrolu, Tušu in pri lokalnih turističnih organizacijah.  
Poleg navedenega smo izvali še več akcija za promocijo blagovne znamke Planinske založbe PZS.  
 
Splošno 

- Pošiljanje komercialnih obvestil 
- Pošiljanje vlog za oglaševanje 
- Tesnejše sodelovanje z Uredniškim odborom (OZI) 

 
Prodajne akcije 

- Izvedba nagradne igre S planinskimi edicijami v akciji do novih planinskih čevljev 
- Širitev baze za komercialna obvestila s pomočjo nagradnih kuponov na stojnicah 
- Nadaljevanje akcije Izdelek tedna in meseca, prilagojena stanju zalog 
- Priprava novih prodajnih akcij za izdelke, ki se slabše prodajajo 

 
Prodajna mesta 
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- Iskanje novih prodajnih mest in pospeševanje prodaje na že obstoječih (TICi, športne trgovine, knjigarne, 
planinske koče …) 

- Seznam prodajnih mest 
- Vzpostavitev mailing liste prodajnih mest 
- Redno obveščanje prodajnih mest o novostih in drugih akcijah (mesečno) 
- Pospeševanje prodaje na terenu (obiski prodajnih mest, usklajevanje …) 
- Dogovarjanja o nadgradnji sodelovanja z društvi s kočami 
- Priprava obvestila za društva s kočami o prvi pomoči in spalnih rjuhah 

 
Sodelovanje na prireditvah, sejmih, stojnicah 

- Sejem Alpe Adria Gospodarsko razstavišče, Skupščina PZS v Črni na Koroškem, Slovenski dnevi knjige, Dan 
Slovenskih planincev na Goleteh, Slovenski knjižni sejem Cankarjev dom,  

- Priprava in izvedba enostavnejšega sistema prejema in vračanja edicij in drugih izdelkov s prireditev, sejmov 
in stojnic 

 
Spletna trgovina 

- Ureditev in nadgradnja nemotenega delovanja spletne trgovine (uskladitev izdelkov, opisov, popustov, 
fotografij + tehnično delovanje) 

- Tekoči pregledi spletne trgovine in podajanje predlogov o spremembah, dopolnitvah 
- Priprava predloga sprememb spletne trgovine 

 
Planinski vestnik 

- Promocija na stojnicah, prireditvah, sejmih 
- Preverjanje možnosti širitve prodajne mreže po kioskih in drugih prodajnih mestih 
- Redna mesečna priprava seznama oglaševalcev za PV, urejanje oglasov, kontaktiranje z oglaševalci, zbiranje 

in posredovanje oglasov tehničnemu uredniku 
- Iskanje oglaševalcev za Planinski vestnik 

 
 

8. RAČUNOVODSKO IN ADMINISTRATIVNO DELO 
 

Računovodstvo  Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 
Prim. 
16/15 

Število izdanih članskih znamkic 68.304 65.300 64.800 65.125 65.418 100,45% 

Število izdanih računov za članske 
znamkice 

955 948 1065 1.270 3.099 244,02% 

Število izdanih obračunov članskih 
znamkic 

584 550 560 513 285 55,56% 

Število izdanih blagajniških prejemkov 390 462 459 363 371 102,20% 

Število izdanih blagajniških izdatkov 203 181 145 125 202 161,60% 

Število izdanih blagajniških dnevnikov 196 222 221 188 212 112,77% 

Knjiženje izpiskov banke 249 251 253 256 253 98,83% 

Knjiženje izpiskov sklada Okrešelj 70 77 61 61 71 116,39% 

Število opravljenih kompenzacij 44 41 101 42 29 69,05% 

Število izplačil potnih nalogov 765 710 559 678 720 106,19% 

Število obračunov avtorskega dela 121 101 0 59 32 54,24% 

Število obračunov avtorskih pogodb 605 611 556 521 395 75,82% 

Število izdanih temeljnic 183 200 327 306 278 90,85% 

Število prejetih računov 1.832 1.834 1.838 1.686 1.954 115,90% 

Planinska založba Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 
Prim. 
16/15 
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Planinska založba - izdani računi, zunanji 
partnerji 

2.989 3.023 2.665 2.418 2.661 110,05% 

Planinska založba - izdani računi , 
prodaja v pisarni 

1425 997 599 662 832 125,68% 

Nabavljeni izvodi edicij samo založba 19.685 16.199 18.007 15.630 12.787 81,81% 

Nabavljeni izvodi edicij drugo 50.003 37.298 29.813 27.497 25.233 91,77% 

Prodano število edicij samo založba 22.804 22.160 22.335 20.224 19.977 98,78% 

Prodano število edicij drugo 52.755 43.019 29.452 31.642 28.777 90,95% 

Prodaja samo založba 146.345,00  122.295,99  122.223,69  101.597,66 107.676,30 105,98% 

Prodaja vse 157.410,00  143.858,49  129.205,57  114.502,96 111.380,60 97,27% 

Vrednost zalog edicij na 31. 12. 375.338,00  272.856,37  213.457,73  214.042,86 191.340,78 89,39% 

 
 
DELO V RAČUNOVODSTVU LETA 2016 
 
Po uvedbi novega računovodskega programa v letu 2015 je delo lani potekalo že bolj utečeno. Je pa tudi leto 2016 
prineslo nekaj sprememb. Pomembnejša je bila uvedba davčnih blagajn, ki je zahtevala določene prilagoditve 
programa in izdajanje računov za vsa plačila z gotovino in plačila preko spleta.  
Skupaj z računovodskim servisom je bil pripravljen nov Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju PZS, ki ga je 
sprejela Skupščina aprila 2016. Na podlagi tega akta je bil pripravljen Pravilnik o računovodstvu, ki natančneje določa 
delovanje računovodske službe oz. računovodstva. Potrjen je bil na oktobrski seji UO PZS, veljati pa začne 1. 1. 2017. 
Prav tako je bil pripravljen predlog novega Pravilnika o povrnitvi stroškov prostovoljcev, ki so ga člani UO PZS potrdili 
na novembrski seji.  
 
ČLANARINA 
Pri članarini je bil uveden drugačen sistem zaračunavanja članarine. Društvom smo na osnovi naročil poslali 
znamkice. V ta namen so bile narejene izdajnice znamkic. Računi za članarino so bili društvom poslani enkrat 
mesečno, in sicer za vpisane člane v Navezo v predhodnem mesecu.  
Možnost spletnega včlanjevanja, včlanjevanja na sedežu PZS in na Petrolovih servisih je izbralo več članov kot 
preteklo leto, kar je pomenilo povečan obseg dela pri spremljanju evidenc in usklajevanju z društvi. Zaradi uvedbe 
davčnih blagajn je bilo treba za vsako spletno plačilo in plačilo na sedežu PZS izdati račun. Članom društev je bila še 
vedno omogočena sklenitev dodatnega zavarovanja Coris, zato smo nadaljevali evidentiranje plačil in usklajevanje z 
zavarovalnico. Na osnovi zavedenih članov v Navezi in vrnjenih znamkic je bil narejen zaključni obračun članarine. 
Izdelano je bilo tudi vsakoletno poročilo o članstvu in statistika v primerjavi s preteklim obdobjem.   
 
BLAGAJNIŠKI IN PLAČILNI PROMET 
Redno se je opravljalo blagajniško poslovanje, knjiženje izpiskov transakcijskega računa in obračunavanje potnih 
nalogov. Računovodska služba je zadolžena tudi za evidentiranje najemov službenega vozila in obračunavanje 
stroškov, povezanih z njim. Za posamezne komisije so bili po nalogih strokovnih sodelavcev izdani računi (razen za 
planinsko trgovino), likvidirani in kontirani vsi prejeti računi, opravljena plačila računov (tudi medsebojne poravnave, 
če so bile možne), obračunani in izplačani so bili avtorski honorarji, za nove avtorje prispevkov v Planinskem vestniku 
so bile pripravljene pogodbe. 
 
RAČUNOVODSTVO 
V skladu z računovodskimi pravili so bili partnerjem poslani izpisi odprtih postavk, da so se uskladile terjatve in 
obveznosti.  
Samo knjiženje računov, blagajne in evidenco osnovnih sredstev po pogodbi ureja računovodski servis, prav tako tudi 
obračun plač obračun DDV. V sodelovanju z računovodskim servisom je bilo izdelano končno poročilo po stroškovnih 
nosilcih z obrazložitvami in analizami za upravni odbor in skupščino. Pripravljeno je bilo obsežno poročilo za revizijo, 
AJPES in FURS.  
Po zakonu o društvih smo zavezani za vsakoletni revizijski pregled, katerega opravi zunanja revizija. Za revidiranje 
računovodskih izkazov leta 2016 smo ponovno podpisali pogodbo z revizijsko hišo, ki je že opravila revizijo leta 2015. 
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Računovodska služba pri pregledu tesno sodeluje, skupaj z računovodskim servisom pripravlja dokumentacijo, 
pojasnjuje ter informira  o posebnostih, ter skupno išče predloge za reševanje v skladu z zakonodajo. Računovodska 
služba je sodelovala z nadzornim odborom pri kontaktih in pripravi gradiv, dokumentacije, ki jih odbor želi, 
sodelovala in pojasnjevala na sami seji in pri pregledih. 
 
USTANOVA SKLAD OKREŠELJ 
Za Sklad Okrešelj je računovodska služba opravljala plačilni promet in knjigovodstvo ter izdelala  finančne podatke za 
AJPES in FURS, prav tako tudi medletno poročilo.  
 
DRUGO 
Službeni kombi: pripravljenih je bilo 90 potnih nalogov in obračun kilometrine in goriva.  
 
FINANČNI NAČRTI 
V skladu z zakonodajo in internimi akti, finančnimi kazalniki in organizacijo je bil z vodstvom  pripravljen rebalans 
finančnega načrta za leto 2016, ki ga je potrdil upravni odbor. Do  skupščine je bil pripravljen okvirni finančni načrt za 
leto 2017. Podrobni finančni načrt za leto 2016  je bil v novi obliki  potrjen na januarski seji upravnega odbora.  
 
FINANČNA POROČILA 
Izdelano je bilo končno poročilo z obrazložitvami in analizami za upravni odbor in skupščino. Pripravljeno je bilo 
obsežno poročilo za revizijo, AJPES in FURS. Izkaz uspeha in bilanca stanja sta bila narejena po standardih in skrbnosti 
dobrega gospodarjenja s prikazom pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
 
REVIZIJA 
Po zakonu o društvih smo zavezani za vsakoletni revizijski pregled, katerega opravi zunanja revizija. Za revidiranje 
računovodskih izkazov leta 2015 je bila izbrana nova revizijska hiša. Računovodska služba pri pregledu tesno 
sodeluje, skupaj z računovodskim servisom pripravlja dokumentacijo,  pojasnjuje ter informira  o posebnostih, ter 
skupno išče predloge za reševanje v skladu z zakonodajo. Računovodska služba je sodelovala z nadzornim odborom 
pri kontaktih in pripravi gradiv, dokumentacije, ki jih odbor želi, sodelovala in pojasnjevala na sami seji in pri 
pregledih. 
 
FINANČNO PODROČJE DELA 
Na finančnem področju smo skrbeli za likvidnost poslovanja (prilivi, odlivi, vezava sredstev), usklajevali in sprotno 
seznanjali posamezne komisije o prilivih in možnostih porabe v okviru prejetih sredstev.  
Še posebno pomembna je vsakodnevna skrb za likvidnost in tekoč dotok sredstev. Po potrebi je pripravljen pregled 
odprtih postavk pri izdanih in prejetih računih, izdaja opominov neplačnikom, telefonski kontakti ter usklajevanje in 
prijava izvršb za neplačane račune preko sodišča.  
 
DELO V GLAVNI PISARNI 
V glavni pisarni je bilo sprejetih, pregledanih, vpisanih v program IPZS in Naveza, natisnjenih ter posredovanih 
planinskim društvom 417 priznanj PZS (pisnih pohval, častnih znakov, jubilejnih listin, spominskih plaket in svečanih 
listin). Izdanih je bilo 223 potnih nalogov in 43 naročilnic. Sprejete so bile vse stranke, ki dnevno prihajajo na PZS 
(povprečno preko 10 dnevno) in vsi telefonski klici (povprečno dnevno preko 80). V Navezo je bilo vpisane 7293 
vhodne pošte ter 270 izhodne pošte. Izdani in obračunani so bili potni nalogi za predsedstvo, MDO-PD je, Upravni 
odbor, Nadzorni odbor, Raziskovalno skupino, Skupino Drugačni in za zaposlene. Izdane so bile naročilnice in potni 
nalogi po nalogu predsednikov Meddruštvenih odborov PD. Redno je bilo vsakodnevno usklajevanje dela za 
predsednika, podpredsednike in generalnega sekretarja glede na aktualno planinsko tematiko. Preko glavne pisarne 
poteka naročanje pisarniškega materiala ter nekaterih drugih stvari za PZS (vzdrževanje objekta, značke za 
priznanja…). Pripravljena in izdana je bila priložnostna brošura ob svečani podelitvi najvišjih priznanj PZS v letu 2016. 
Pripravljena so bila vsa gradiva in operativno delo za 5 sej Upravnega odbora PZS ter 1 skupščino PZS. Za vse so bili 
izdelani zapisniki in posredovani sklepi notranjim in zunanjim institucijam. Preko glavne pisarne je potekala tudi 
pomoč pri so-organizaciji Skupščine PZS v Črni na Koroškem in Svečane podelitve najvišjih priznanj PZS za leto 2016 v 
Lendavi. Prav tako je bil napisan zapisnik skupščine. Na Dnevu slovenskih planinskih doživetij 2016, ki je potekal na 
Golteh so bili moja skrb praporščaki, prav tako pa je bil napisan zapisnik zbora praporščakov.Pregledanih, izpolnjenih 
in odposlanih je bilo 20 zahtevkov za prijavo nezgode in 5 za prijavo smrti. Zahtevki so bili za zavarovalnico Wiener 
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Städtische, Tilio in Adriatic Slovenica. Urejene so bile vse potrebne kadrovske zadeve, izdani sklepi o dopustih, letni 
plan dela …  
 
 
 

9. DELO STROKOVNIH DELAVCEV  
 
Poročilo za komisije, ki jih pokriva Dušan Prašnikar. Osnovno delo je predstavljalo nudenje strokovne in 
administrativne pomoči izvršnemu odboru GK (v letu 2016 so bile izvedene štiri redne seje in štiri korespondenčne) 
in Strokovnemu odboru za visokogorske koče (štiri seje) ter tehnično-administrativna pomoč Svetovalni pisarni. 

• Izdelava zapisnikov sej (skupno 13).  

• Sodelovanje pri pripravi uradnih dokumentov vezanih na področje GK; Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in 
planinskih učnih središčih, hišni redi, predlog najvišjih cen v kočah. 

• Organizacija in izvedba Konference o planinskem gospodarstvu in Zbora gospodarjev, 30.1.2016. 

• Družinam prijazna planinska koča: izvedba razpisa; 11 prijav, 9 potrjenih; ogled koč skupaj z vodjo Svetovalna 
pisarne ali članom GK, preverjanje dokazil, poročilo, izvedba certifikatov. 

• Okolju prijazna planinska koča: izvedba razpisa, 7 prijav, 6 potrjenih, ogled koč skupaj z vodjo Svetovalne 
pisarne ali članom GK, preverjanje dokazil, poročilo, izvedba certifikatov; pregled  9 koč za podaljšanje 
veljavnosti certifikata. 

• Vzorčenje odtočne vode iz malih čistilnih naprav v planinskih kočah (7x), sestanki s partnerji. 

• Vzorčni primer ureditve čiščenja odpadne vode na visokogorski koči: sodelovanje pri aktivnostih za Zasavsko 
kočo na Prehodavcih. 

• Pomoč pri organizaciji in udeležba na mednarodnem sestanku Komisije CAA za koče in poti.  

• Sodelovanje s Slovensko vojsko; helikopterski naleti: izvedba razpisa, 10+2 prijav, izbor vlog, koordinacija 
izpeljave naletov; CV sodelovanje: vloge, poročila. 

• Sodelovanje pri pripravi pripomb in predlogov PZS na zakonodajo, ki posega v delovanje GK.  

• Sodelovanje pri svetovanjih glede okoljskih dajatev za odpadne vode v kočah. 

• Obravnava vlog za pridobitev statusa planinske koče (4 uradne vloge, tri neformalne). 

• Usposabljanje oskrbnikov planinskih koč: izdelava programa, sestanki z izvajalci, razpis in izvedba dveh 
seminarjev, organizacija in izvedba srečanja oskrbnikov planinskih koč, organizacija izobraževanja HACCP za 
oskrbnike planinskih koč.  

• Naj planinska koča: celotna izvedba v sodelovanju s Siolom. 

• Promocijske aktivnosti za planinske koče: sejem Natour Alpe Adria, Ljubljana, 27.-30.1.2016; letak o 
planinskih kočah SV Slovenije, ponatis ostalih letakov. 

• Sodelovanje na novinarskih konferencah, izjave in intervjuji za medije. 

• Kulinarični vodnik po planinskih kočah; s TS medija dogovarjanje in priprava projekta.  

• Specializacija planinskih koč za kolesarske nastanitvene objekte, izvedba razpisa, 5 vlog, obisk 5 koč, končna 
izvedba. 

• Izvajanje projekta LIFE Sustainhuts: sestanki s partnerji v Sloveniji in Italiji, koordinacija s planinskimi društvi, 
izvedba ankete, poročil, dokumentov.  

• Sodelovanje (sestanki, zasnove projektov in aktivnosti, koordinacija priprave dokumentov) pri pripravi 
projektov na razpise za sofinanciranje sredstev za področje GK 

-razpis Interreg V-A Slovenija-Avstrija: PZS kot partner,  
-razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška: PZS kot vodilni partner,  
-razpis Interreg V-A Slovenija-Italija: PZS predviden kot zunanji izvajalec, 
-kohezijski sklad, Projekt Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku: PZS kot partner, 
-razpis Urad RS za mladino: PZS kot vodilni partner, 
-razpis EKO Sklad: PZS kot vodilni partner, 
-razpis FŠO: priprava vloge za investicijo pri PUS Bavšica,  
-vloga za nagrado Jakob v okviru sejma Natour Alpe Adria 2016) 

• Sodelovanje pri dogovarjanjih za izvedbo projekta Planinske vasi, udeležba na skupščini in sestankih omrežja 
in partnerjev, tako v Sloveniji kot v Avstriji. 

• Izvedba priporočil in ocenitev projektov PD-jev na razpis FŠO za področje planinskih koč. 
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• Aplikacija Gorski vodnik v sodelovanju s podjetjem Triglav: izdelava seznama planinskih koč, dostopne 
literature PZS, strokovni in lekturni pregled opisov poti do planinskih koč. 

• Urejanje podatkovne baze GK in planinskih koč. 

• Soorganizacija posveta o planinskih bivakih, 5.10.2016. 

• Izvedba analize sezone v planinskih kočah; začetek avgusta in konec septembra 2016. 

• Skupna nabava za planinske koče: vmesno preverjanje izvajanja s strani Engrotuša.  

• Pritožbe nad planinskimi kočami, odgovarjanje, komunikacija s PD-ji, analiza pritožb. 

• Sodelovanje pri pripravi podatkov in gradiv za objavo na spletni strani PZS in za medije.  

• Odgovarjanje in svetovanje, telefonsko in pismeno, glede informacij o planinskih kočah. 

• Komunikacija s ponudniki storitev in opreme za planinske koče.  

• Udeležba na dogodkih, ki neposredno vplivajo na delovanje planinskih koč. 

• Izdelava arhiva dokumentov GK v PDF obliki. 
 
Komisija za varstvo gorske narave 
Osnovno delo je predstavljalo nudenje strokovne in administrativne pomoči izvršnemu odboru KVGN (v letu 2016 je 
bilo izvedenih pet rednih sej).  

• Priprava in pomoč pri izvedbi usposabljanj KVGN: seminar za VGN (25 prijavljenih; 3 deli in zaključek), 
licenčno izpopolnjevanje VGN (50 udeležencev).  

• Organizacijska in tehnična pomoč izvedbe Zbora odsekov VGN. 

• Sodelovanje pri pripravi pripomb in predlogov PZS na zakonodajo, ki posega v delovanje KVGN PZS. 

• Pomoč pri odzivih KVGN glede nedovoljenih posegih v gorsko naravo. 

• Izvedba akcije Hodite po označenih poteh, skupaj s TNP. 

• Urejanje podatkovne baze KVGN. 

• Priprava podatkov in gradiv za objavo na spletni strani PZS in za medije.  

• Odgovarjanje in svetuje, telefonsko in pismeno, glede naravovarstvenih vsebin, vezanih na delovanje PZS. 

• Mentorstvo študentki Klavdiji Kožuh pri obvezni študijski praksi. 

• Izdelava arhiva dokumentov KVGN v PDF obliki. 
 
Ostalo 

• Pomoč pri izvedbi Skupščine PZS. 

• Pomoč pri izvedbi Dneva slovenskih planinskih doživetij. 

• Sodelovanje na sestankih (4x) in dogovarjanjih glede tromejnega planinskega sodelovanja in vzpostavitve 
znamke AlpeAdriaAlpin. 

• Izvedba zasaditve dreves v akciji Toyotin gozd. 
 
Poročilo za komisije, ki jih pokriva Veronika Susman. Mladinska komisija: nudenje strokovne in administrativne 
pomoči Izvršnemu odboru MK, Odboru za orientacijo, Odboru za delo z mladimi, Odboru za vzgojo in izobraževanje, 
Odboru za delo mladih, Odboru za mentorje planinskih skupin - seminarji, izpopolnjevanja, posveti, programa Ciciban 
planinec in Mladi planinec, Planinska šola (v programih Ciciban planinec je bilo podeljenih 1960 markacij, 1416 
apolonov, 1031 sviščev ter 240 dnevnikov Mladi planinec 1 in diplom Ciciban planinec, v programu Mladi planinec pa 
je bilo razdeljenih 335 bronastih, 163 srebrnih in 114 zlatih znakov ter diplom Mladi planinec. Izvedenih je bilo 6 
planinskih šol z 48 udeleženci), pomoč in sodelovanje pri tekmovanju Mladina in gore (tri regijska in državno 
tekmovanje), realizacija razpisa in razdelitev sredstev Mladinske komisije za planinska taborjenja in zimovanja, ki so 
bila pridobljena iz razpisov FŠO in Urada RS za mladino, priprava knjižice akcij PZS v letu 2016, administrativna pomoč 
pri upravljanju PUS Bavšica, pomoč pri izdaji priznanj MK, pomoč pri izvedbi sej in Zbora mladinskih odsekov, 
registracija mentorjev PS in vaditeljev orientacije, vodenje registra kadrov, nudenje pomoči Programskemu svetu 
PUS Bavšica, pomoč pri pripravi vlog na razpise (Fundacija za šport, Urad RS za mladino, zavod za šport Planica) ter 
poročil, nudenje informacij. 
Delo na področju Vodniške komisije: sodelovanje s Podkomisijo za usposabljanje ter Podkomisijo za kategorizacijo in 
registracijo: pomoč pri izvedbi vseh usposabljanj (v letu 2016 je bilo izvedenih 5  tečajev za VPZS s 111 udeleženci, 8 
izpopolnjevanj v snežnih razmerah z 214 udeleženci, 18 izpopolnjevanj v kopnih razmerah s 456 udeleženci), 
registracija vodnikov PZS (registriranih 1502), pomoč pri izvedbi sej in Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD, 
vodenje registra kadrov, pomoč pri pripravi priznanj VPZS, pomoč pri pripravi usklajevanja za inštruktorje planinske 
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vzgoje, ki se ga je udeležilo 32 IPV in predavateljev, priprava dokumentacije za ESS, pomoč pri reševanju posebnih 
primerov, nudenje informacij vodnikom in društvom. 
Drugo delo: pomoč pri izvedbi Skupščine PZS, Dneva slovenskih planinskih doživetij in drugo delo po nalogu GS  
 
Področje strokovnega dela, ki ga pokriva Matjaž Šerkezi, ki je zadolžen za komisije: 

• Komisija za alpinizem 
• Komisija za turno kolesarstvo 
• Odbor za usposabljanje in preventivo 
• Odbor gore in varnost 
• Alpinisti veterani 

Za vse komisije opravljam administrativna in strokovna dela.  
Obseg: pošiljanje pošte, priprava dopisov, urejane licenc, kategorizacija v aplikaciji Športniki, vnos podatkov v sistem 
ŠPAK za usposabljanje kadrov, priprava gradiva, svetovanje, zavarovanje, pisanje strokovnih člankov s področja 
alpinistične tehnike in gorništva, urejanje letalskih kart, potnih nalogov, naročilnic, priprava poročil za PZS; MIZŠ, 
Fundacijo za šport, vnos rezultatov s tekem v aplikacijo Športniki … 

• Sodelovanje pri vsebini pri prijavah na razpise. 
• Priprava prijav za MIZŠ (LPŠ), FŠO. 
• Posodobitev brošure Slovenci v Himalaji in sodelovanje pri pripravi Zbornika Slovenski alpinizem. 
• IT PZS: od zbiranja ponudb, idej, posvetov… 
• Sodelovanje z vsemi komisijami, priprava predavanj zanje v zvezi z usposabljanji, sodelovanje na forumih, 

tujimi organizacijami (BMC, OEAV, DAV …), oblikovanje letakov, brošur v programu .ai, .cd, organizacija 
usposabljanj. 

• Pisanje strokovnih člankov iz planinstva in člankov na temo Varneje v gore.  
Sem član Mountaineering Commision pri UIAA in član skupine za tehnične standarde (Technical Standard panel) pri 
MC UIAA. V letu 2016 sem se udeležil seje na Češkem, Praga. Jesenske seje v Jordanijo se nisem udeležil kljub temu, 
da bi UIAA krila celotne stroške, saj je ravno v tistem obdobju bilo največ aktivnosti glede priprave članarine 2017. 
V okviru TSP sem opravil dve akreditaciji programov po standardu UIAA in sicer za francoski FFCAM in seminar za 
planinsko zvezo BIH.  
Leto 2016 je zaznamovalo nekaj nesreč naših članov, ki so se poškodovali ali umrli v tujini. Pri vseh teh nesrečah smo 
sodelovali  z nasveti in nudenjem pomoči pri organizaciji transportov. 
V mesecu novembru sem za 12. strokovni posvet odbora gore in varnost pripravil predavanje in analizo nesreč v 
sezoni 2016 (http://www.pzs.si/novice.php?pid=11434). Poleg omenjenega izpeljal celotno koordinacijo posveta in 
pridobil kompetentne predavatelje.  
Čez celo leto poteka pomoč planinskim društvom za vnos podatkov v portal Naveza, ki smo ga nadgradili in v 
določenih stvareh poenostavili. Pomoč poteka 24/7. Če sem v letu 2015 izpostavil obremenjenost in veliko število 
klicev in e-pošte, smo v letu 2016 dosegli napredek predvsem z učinkovitejšo pomočjo planinskim društvom. Velik 
napredek k delovanju Naveze in članarine je prineslo avtomatsko zaključevanje obračunov, saj smo s tem olajšali 
delo društvenim delavcem. Izziv za leto 2017 ostaja čim hitrejše odpravljanje napak in odziv na e-pošto, ki prihaja s 
strani društev. Vedno več posameznikov se v PZS včlanjujejo preko spleta in to bo tudi eden od izzivov za 
optimizacijo sistema spletne članarine, ki zahteva precej administrativnega dela.  
V okviru svojega dela ves čas sodelujem pri različnih projektih PZS kot so novele pravilnikov, smernice na področju 
športa in planinstva ... 
V letu 2016 smo skupaj z GRZS izpeljali dve zelo obiskani tiskovni konferenci usmerjeni v področje preventive in 
varnejšega obiskovanja gora. 
Udeležil sem se dveh strokovnih seminarjev za področje PR v kriznih situacijah. V mesecu juniju izpeljal predavanje 
na Fakulteti za varnostne vede v Mariboru na področju preventive v gorah in strokovni seminar za zdravstvene 
inšpektorje.  
Od 25.9. do 2.10. je na Češkem v kraju Aderspach potekal prvi »event« v sklopu projekta Erazmus+ sport, ki je 
namenjen izmenjavi in druženju alpinistov. Dogodka smo se udeležili tudi posamezni strokovni delavci PZS, ki 
sodelujemo pri projektu predvsem iz strokovnega vidika na področju usposabljanj, prava, medgeneracijske izmenjave 
… 
15.10. sem bil eden izmed predavateljev na licenčnem seminarju KA PZS s tematiko kartografije in modernih 
pristopov v navigaciji in orientaciji.  
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Od 18. do 23. 10. sem se udeležil mednarodnega kongresa IKAR v bolgarskem Borovetsu, kjer sem sodeloval tudi s 
predstavitvijo projekta sarOS (Search and rescue manager) - http://www.pzs.si/novice.php?pid=11346. 
V letu 2016 smo zaključili tudi projekt preventivnih zgibank – 10 priporočil CAA, ki so v tiskani obliki na voljo 
uporabnikom in javno objavljene na spletni strani PZS v formatu PDF.  
Poleg rednega delovnega časa delo za PZS večkrat v mesecu poteka tudi v popoldanskih in večernih urah, kar pa v 
okolju, ki je trenutno na Planinski zvezi Slovenije ni nobena težava in hvala za podporo in možnost sodelovanja, 
čeprav sam večkrat ne blestim na tem področju ali pa me preprosto povozi čas. 
Delo na področju športnega plezanja in gorskih športov opravlja Tomo Česen. Priprava vsebinskega in finančnega 
dela za razpis Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo in šport, prav tako priprava sprotnih finančnih poročil za 
tekoče leto. 
 
Komisija za športno plezanje 
 
Vrsta dela Opis del opomba 

Organizacija – 
splošno 

-Priprava razpisa za registracija klubov 
-Urejanje registra klubov 
-Urejanje registra dejavnosti 
-Ažuriranje baze podatkov za vsa področja 
(članstvo, vzgojni kader, sodniki, 
postavljalci, tekmovalci, klubi) 
-Obveščanje klubov z razpisi in ostalo 
-priprava seznama registriranih športnikov 
za OKS 
-sodelovanje na sejah IO KŠP 

 

MŠŠ in FŠO 
 

-Spremljanje razpisov 
-Priprava vlog in poročil 
-Ostalo potrebno sodelovanje 

 

Državno prvenstvo -priprava razpisa za tekmovalno sezono 
-tehnična priprava pravilnikov 
-priprava in uskladitev koledarjev, sestanki z 
organizatorji, komunikacija s sponzorji 
-urejanje tekmovalnih licenc in vnos v bazo 
podatkov 
-priprava razpisov za vsa tekmovanja DP, 
objava na spletni strani + obveščanje klubov 
-tekmovalne majice, diplome, kolajne 
(izvedba naročil, dobava, tisk) 
-priprava seznamov za zavarovanje  
-organizacija zaključka DP 

V letu 2016 je bilo 23 tekem  

Svetovni pokal Kranj -priprava in izvedba športnega dela tekme  
Članska 
reprezentanca 

-Urejanje tekmovalnih licenc  
-priprava akontacij in obračunov za tekme in 
treninge 
-Prijave tekmovalcev 
-Vodenje obračunov dela strokovne ekipe 

V letu 2016 je bilo 15 tekem 

Mladinska 
reprezentanca 

-Urejanje tekmovalnih licenc  
-priprava akontacij in obračunov za tekme in 
treninge 
-Prijave tekmovalcev 
-Vodenje obračunov dela strokovne ekipe 

V letu 2016 je bilo 6 tekem 
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Usposabljanje 
 

-Organizacija in izvedba: 
-Izpiti športni plezalci 
 

 

Kategorizacija 
 

-Priprava razpisov za posamezna obdobja 
-Pregled prijav in priprava predloga 
kategoriziranih za OKS 

 

Urejanje plezališč -nabava materiala v skladu s programom 
-priprava poročila za Fundacijo 

 

Razglasitev 
najuspešnejših 

-Priprava gradiva za izbor in za razglasitev, 
sodelovanje pri izvedbi 

 

Finance 
 

-mesečno vodenje finančnega stanja 
-Priprava vseh obračunov za računovodstvo 
-Vodenje obračunov dela za vse, ki 
sodelujejo pri izvajanju dejavnosti KŠP 
(selektorja, trenerji in njihovi pomočniki, 
postavljalci, sodniki, inštruktorji) 

 

Spletna stran 
 

Objavljanje uradnih razpisov, sodniških 
poročil in zapisnikov 

 

IFSC 
 

Sodelovanje in koordinacija z Mednarodno 
plezalsko zvezo 

 

Plezalna stena Kranj Priprava in usklajevanje plezalskih 
aktivnosti na steni (treningi, tekme, 
seminarji, urniki plezalskih aktivnosti 
klubov oziroma posameznih skupin) 

 

 
Komisija za gorske športe 
Vrsta dela Opis del opomba 
Organizacija – 
splošno 

-priprava seznama registriranih športnikov 
za OKS 
-sodelovanje na sejah KGŠ 

 

MŠŠ in FŠ 
 

-Spremljanje razpisov 
-Priprava vlog in poročil 

 

reprezentance -Urejanje tekmovalnih licenc  
-Prijave tekmovalcev 
-urejanje prenočišč 

 

Kategorizacija 
 

-Priprava razpisov za posamezna obdobja 
-Pregled prijav in priprava predloga 
kategoriziranih za OKS 

 

 
Plezalni stolp 
Vrsta dela Opis del opomba 
Organizacija – 
splošno 

-kontakt z najemniki in izvajalcem 
-vodenje terminov najema 

 

 
Na področju strokovnega dela v Planinski založbi PZS, ki ga opravlja Anica Brancelj so bila opravljena sprotna 
administrativna dela, pripravljena vabila, zapisniki in gradiva za seje Odbora za založništvo in informiranje. Ravno 
tako je bila nudena pomoč uredniku kartografije ter urednici planinske založbe. Prijavili smo se na razpis Fundacije, 
kjer je bilo pripravljeno vsebinsko in finančno gradivo. Za spletne strani, Planinski vestnik, Obvestila so bila 
pripravljena obvestila o izidu novih edicij, o akcijskih ponudbah s povabilom za nakup.  
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Z upoštevanjem koledarja je bilo izstavljenih preko 3000 računov. Za nemoteno poslovanje planinske trgovine so bili 
opravljeni prejemi edicij. Sama prodaja se vrši tudi na sedežu PZS, kjer je bilo izstavljenih še dodatnih 800 računov. 
Tudi letos smo bili prisotni na sejmih in drugih prireditvah. Prejetih je bilo približno 46.000 izvodov edicij, izdanih pa 
približno 50.000. 
Sredi leta je bil izdan Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti. Da bi bil dnevnik čim preje dosegljiv na vseh območjih 
v Sloveniji smo poklicali kar veliko Planinskih društev in planinskih koč. Poleg novega dnevnika smo jim ponudili tudi 
ostalo literaturo, predvsem nove zemljevide in vodnike. V primeru, da bi bili zainteresirani še za kakšno drugo edicijo 
pa bi lahko dobili tudi to. Nekaj je bilo odziva, za kar smo zelo hvaležni. Vseeno pa bi si želeli, da bi Planinska društva 
in koče prevzele edicije v prodajo. Kar veliko je primerov, ko kupci opozarjajo na to. 
Prejeti so bili naslednji novi planinski zemljevidi in edicije: Triglav 1:25 000, Stol 1:25 000, Jalovec in Mangart 1:25 
000, Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti, knjiga Ljudje v gorah, vodnik Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras, 
Spomin s planin, igra. 
Narejeni pa so bili tudi ponatisi: Triglavski narodni park 1:50 000 (plastificirana karta), Planinska šola – učbenik 
(ponatis z dopolnitvami), vodnik Razširjena slovenska planinska pot, Dnevnik s slovenske planinske poti, vpisna knjiga 
za vrhove. 
 
Kataster planinskih poti in delo za področje Komisije za planinske poti 
V letu 2014  smo za področje urejanja podatkov v Katastru planinskih poti zaposlili strokovno sodelavko Katarino 
Kotnik, v letu 2015 je prevzela tudi področje dela Komisije za planinske poti. Po daljši bolniški odsotnosti sem s 
svojim delom sem pričela 27. 6. 2016 in prevzela nudenje strokovne, organizacijske in administrativne podpore IO 
KPP, Odboru za tehnična vprašanja (OTV), Odboru za dokumentacijo in kataster planinskih poti (ODKP), ter 
namestniku načelnika KPP Bogdanu Seligerju, ki je z mojo pomočjo začasno prevzel naloge razrešenega Odbor za 
usposabljanje (OZU). Urejanje digitalnega arhiva dokumentacije KPP. 
Nudenje koordinacijske, strokovne in administrativne podpore vodjem Tehnične skupine pri 6 delavnih akcijah 
izvedenih v visokogorju ter skladiščniku pri nabavi materiala, opreme in strojev. Nudenje organizacijske in 
administrativne podpore pri izvedbi zadnjih dveh licenčnih izpopolnjevanj (25 udeležencev), enega zaključnega tečaja 
(11 udeležencev) in en tečaj za varno delo z motorno žago (15 udeležencev). Organizacijska podpora izvedbi Dneva 
slovenskih markacistov (74 udeležencev). 147 planincev je prejelo značko za prehojeno Slovensko planinsko pot in 36 
značko za prehojeno Razširjeno Slovensko planinsko pot. Organizacija prevoda obvestil za v informacijska gradiva, 
obvestil o začasni zapori poti zaradi delavne akcije. Objavljaje zapore poti (6) in stanje na poteh. Preverjanje 
skrbništva nad divjimi potmi (19). Preverjanje in posredovanje (71) informacij s terena na skrbnike planinskih poti. 
Predstavljanje novosti na področju planinskih poti na vseh 6 jesenskih posvetih za vodstva društev (spodbujala k 
registraciji neregistriranih oz. divjih poti, vnosu obhodnic in popravi podatkov, predstavila pravilnost postopkov glede 
sprememb poti in sodelovanja z lastniki itd.) Skrbnikom planinskih poti in markacistom sem nudila strokovno pomoč 
pri pripravi vlog povezanih z planskimi potmi (spremembe poti, nove/opuščene poti, predloge za smerne table, 
zapore planinskih poti, opremljanje planinskih poti). 
Pregledovanje vlog (24) povezanih s Katastrom planinskih poti in kot urednica katastra podajanje predlogov sklepov 
IO KPP. Urejanje Katastra planinskih poti. V Sloveniji imamo trenutno 10.065 km planinskih poti, razdeljenih med 194 
planinskih društev, skrbnikov. Zahtevnih odsekov je 87,56 km, zelo zahtevnih pa 53,07 km. Organizirala sem sestanke 
glede skrbništva odsekov planinskih poti in popravkov vrisa potekov poti in vnosa obhodnic v Kataster planinskih 
poti. Preverjala kategorizacijo vrisanih odsekov. 
 
Delo, ki ga kot strokovni sodelavec na projektih opravlja Damjan Omerzu pokriva naslednja področja: Strokovni 
sodelavec Odbora za članstvo: svetovanje društvom in posameznikom (članarina, zavarovanje), podpora 
uporabnikom informacijskemu sistemu Naveza, administrativna podpora odboru, izvajanje delavnic za društva, 
razpis za najvišja priznanja PZS. Strokovni sodelavec Odbora za pravne zadeve: sodelovanje pri delu odbora, 
sodelovanje in priprava internih aktiv PZS, svetovanje društvom glede raznih pravnih in organizacijskih vprašanj, 
koordiniranje postopkov sprejemanja novih društev, priprava dokumentacije za seje UO PZS in za Skupščino, 
spremljanje zakonodaje in vključevanje v zakonodajen postopke, sodelovanje z državnimi organi – zagovorništvo, 
priprava in pregled pogodb, urejanje pravnih postopkov pri nepremičninah. Strokovni sodelavec za projektno delo: 
priprava končnega poročila projekta Mreža NVO za rekreacijo v naravi – Vsi v naravo, ki je bil sofinanciran iz 
Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za javno upravo. Vodenje in izvajanje projekta Erasmus+ sport Climbing 
for everbody, ki se je začel izvajati 1. 1. 2016. Prijava in poročanja za nekatere projekte PZS sofinancirane iz Fundacije 
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za šport in Letnega programa za šport, priprava prijave na razpis za javna dela ter priprava, poročanje in sodelovanje 
s partnerji na drugih razpisih. 
Strokovni sodelavec Odbora za članstvo: 

- sprejemanje predlogov in pripomb, samoiniciativna priprava izboljšav sistema članarine, 
- pomoč uporabnikom v sistemu Naveza, 
- podaja pojasnil in odgovorov članom in društvom na vprašanja po e-pošti in telefonu, 
- svetovanje in pojasnila glede članskega zavarovanja PZS, 
- usklajevanje članskega zavarovanja, priprava pojasnil, 
- priprava raznih dopisov in besedil za objavo v zvezi s članarino in članskim zavarovanjem, 
- priprava razpisa za najvišja priznanja PZS in sodelovanje pri delu pododbora, 
- izvajanje posvetov glede članarine in zavarovanje za društva, 
- svetovanje in pomoč novim društvom, mentorstvo novemu Češko – slovenskemu planinskemu društvu 

(Češko-slovinský alpský spolek); 
 
Strokovni sodelavec Odbora za pravne zadeve: 

- sprejemanje zadev, 
- priprava izhodišč in osnutkov mnenj, 
- samostojna priprava pojasnil in odgovorov, 
- priprava osnutkov internih pravnih aktov PZS, 
- sodelovanje pri sprejemanju novih društev (svetovanje, pregled statuta, priprava gradiva za UO) 
- pošiljanje vabil na seje, pisanje zapisnika, pošiljanje odpravkov sklepov ipd., 
- sodelovanju pri izvedbi volitev v različnih organih PZS, 
- sodelovanje s komisijami pri pripravi internih aktov, 
- podaja pojasnil komisijam in odborom, 
- spremljanje zakonodaje; 

 
Delovna skupina za dvonamensko rabo planinskih poti: 

- sodelovanje na sejah, pisanje zapisnika, posredovanje odpravkov sklepov, 
- sodelovanje na sestankih in posvetih s sorodnimi organizacijami (konzorcij odprimopoti.si) in drugimi 

organizacijami (KGZ, združenje lastnikov gozdov…), 
- vzpostavitev in vzdrževanje dialoga z državnimi organi (ZRSVN, ZGS), 
- sodelovanju v postopkih sprejemanje zakonodaje, podaja pripomb, 
- priprava pojasnil zakonodaje na področju ureditve vožnje s kolesi v naravnem okolju; 

 
Projektno delo: 

- spremljanje razpisov na državni in EU ravni, 
- preučitev besedil razpisov in ocena smotrnosti prijave, 
- priprava prijav na razne razpise (razpisna dokumentacija), 
- vodenje in sodelovanje pri aktivnostih projekta Climbing for Everbody (Erasmus+), priprava administrativnih 

in finančnih poročil, 
- izvajanje projektov v primeru odobritvi sredstev, 
- priprava končnega poročila projekta Mreža NVO za rekreacijo v naravi – Vsi v naravo, 
- usklajevanje partnerjev na projektih, 
- organizacija dogodkov in aktivnosti, 
- iskanje in dogovarjanje z različnimi izvajalci aktivnosti, 
- priprava vabil in poročil za spletno stran, 
- priprava poročil in zahtevkov za izplačilo in komunikacija s skrbnikom pogodbe, 
- iskanje novih partnerstev za bodoče projekte, vključevanje v sprejemanje strategij za bodoče razpise; 

 
Splošne zadeve: 

- sodelovanje pri pripravi gradiv za seje UO PZS in Skupščine PZS, 
- urejanje dokumentacije v zvezi z nepremičninami v lasti PZS, 
- priprava pogodb za prenos nepremični, usklajevanje z društvi in koordiniranje vpisa v ZK, 
- sodelovanje ali organizacija različnih društvenih posvetov, 
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- svetovanje društvom glede prostovoljstva (Zakon o prostovoljstvu), 
- zagovorništvo – preučevanje predlogov pravnih aktov, priprava pripomb in dopisov glede sprememb 

zakonodaje, 
- pravna podpora pri delu organom PZS in strokovne službe, 
- priprava pojasnil za društva v primeru spremembe zakonodaje, 
- sodelovanje z upravnimi organi in drugimi inštitucijami pri urejanju specifičnih planinskih zadev (tržni 

inšpektorat, inšpektorat za naravo, upravne enote…) 
- podaja pojasnil društvom v zvezi z zakonodajo glede vodenja, turizma, društvene dejavnosti in na drugih 

vsebinskih področjih, 
- priprava vzorčnih pravnih aktov, 
- pomoč društvom v primeru pregleda tržnega inšpektorata, 
- pomoč in svetovanje članom v primeru zavrnitve izplačila zavarovanj iz članarine, 
- priprava pogodb (avtorske, o poslovnem sodelovanju …), 
- priprava statistike in poročila o članstvu, priprava letnih poročil, 
- priprava uradnih dopisov, 
- pregled internih aktov PZS, 
- vodenje postopkov izvršb do dolžnikov, 
- pravna podpora pri implementaciji Zakona o planinskih poteh, 
- opravljanje drugih nalog po navodilu generalnega sekretarja, predsednika, vodij odborov; 

 
V leti 2016 smo bili uspešni tudi na razpisu za javna dela. Preko razpisa smo zaposlili delavko Jano Škulj, ki je 
opravljala naslednja administrativna dela za področje Komisije za planinske poti:  

- Vnos v bazo planincev, ki so prehodili SPP (iz zvezkov od leta 1956-1991) 
- Dopolnjevanje baze pripravnikov markacistov 
- Urejanje baze prejemnikov Knafelčevih priznanj oz. diplom 
- Ažuriranje baze PD z markacijskim odsekom 
- Usklajevanje podatkov med bazami: - markacistov, pripravnikov markacistov, PD z mark. odsekom, 

prejemnikov Knafelčevih priznanj/diplom 
- Urejanje baze markacistov: - PD, statusi (pripravniki, neaktivni, registrirani, upokojeni), osebni podatki, 

stopnja (markacist, pripravnik, inštruktor), datum (tečaja za markacista, izpopolnjevanja), veljavnost licence, 
izpit za motorno žago, prejemnik Knafelčevega priznanja ali diplome  

- Vnos podatkov v bazo usmerjevalnih tabel: PD, kraj postavitve, n.v., št. napisov, kategorizacija, smer table, 
napis, čas hoje, koordinate, označba plan. poti (Krkina,…), financiranje (Alpsko mleko,…) 

- Elektronsko arhiviranje baze planinskih poti po PD in MDO 
- Arhiviranje Potrdil o izpitu za delo z motorno žago: 2014 - 2016 
- Arhiviranje dnevnikov planincev – dobitnikov značk SPP in razširjene SPP  
- Pošiljanje dnevnikov in značk SPP in RSPP po pošti 
- Pregled, zbiranje in urejanje dokumentacije za tečaje: začetni in zaključni tečaj za markacista, licenčno 

izpopolnjevanje za markacista 2012 - 2016 
- Kreiranje osebnih map udeležencev tečajev ter statistična obdelava evalvacijskih listov udeležencev tečajev: 

2012 - 2016 
- Arhiviranje dokumentacije tečajev in licenčnih izpopolnjevanj: 2012 – 2016 
- Priprava gradiva za tečaj: Izjava o varnosti, osebne mape udeležencev, evidenca prisotnih, osebni listi 

predavateljev, potrdila udeležencev  
- Ažuriranje plana obnove Krkinih poti: PD, ime poti, št. opravljenih ur, dnevnice,mater. stroški 
- Arhiviranje splošne dokumentacije KPP 2010 - 2016 
- Ureditev baze Sklepov zapisnikov sej KPP:  2003 - 2017 
- Ureditev baze Sklepov zapisnikov Zbora markacistov: 2004 - 2016 
- Zbiranje in vnos Vprašalnikov o skrbniški pogodbi po PD in MDO v bazo ter kontaktiranje PD 
- Vodenje seznama planinskih poti, katerim PD odpoveduje skrbništvo 
- Vnos podatkov v skupno bazo iz Poročil PD o delu na planinskih poteh: št. akcij, št. ur dela, št. markacistov, 

št. pripravnikov, št. ostalih udeležencev, prispevek donatorjev, prispevek PD, vrsta dejavnosti (pregled, 
čiščenje, nadelava, markiranje, sanacija, ureditev varoval, proti erozijski ukrepi) 

- Priprava in pošiljanje 75 knjižnih paketov markacistom in članom KPP 
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10. ZAKLJUČEK 
 
Delo v strokovni službi PZS se ves čas prilagaja potrebam planinske organizacije. V letu 2016 smo nadaljevali delo na 
kar nekaj področjih, ki se smo se jih začeli lotevati v zadnjih dveh letih (informatizacija, trženje, promocija).  
Glede na splošno gospodarsko situacijo bo v tem letu veliko časa, energije in dobrih idej potrebno nameniti pripravi 
dokumentacije za razpise in aktivnostim na področju promocije in trženja, da bo zmanjšanje finančnih sredstev čim 
manjše v primerjavi s preteklim letom. Vsako leto je potrebno za enako višino zbranih sredstev vložiti več dela in 
energije.  
 

Matej Planko, 
generalni sekretar  
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POROČILO O DELU SLOVENSKEGA PLANINSKEGA MUZEJA V LETU 2016 
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ŠPLOŠNI PROGRAM DELA PZS ZA LETO 2018 
 
V Statutu PZS in ostalih pravnih aktih so določene stalne naloge in pristojnosti organov Planinske zveze 
Slovenije, za usmerjanje delovanja planinske organizacije v letu 2018 pa je potrebno upoštevati tudi 
Programske smernice Planinske zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2014–2018: 
a) izvajati povezovanje vsebin in dejavnosti ter nadgrajevati programe dela z namenom doseganja 

celovitosti planinstva na vseh ravneh planinske organizacije, 
b) nadaljnje prilagajanje poslovanja PZS zahtevam sedanjega časa predvsem s preglednostjo poslovanja, z 

razširjanjem e-poslovanja ter s še večjim vključevanjem zainteresirane javnosti v procese sprejemanja 
odločitev,   

c) doseči, da Planinska zveza Slovenije postane krovna organizacija za vse dejavnosti v gorskem svetu, ki 
delujejo skladno z usmeritvami PZS glede varovanja gorske narave in varnosti v gorah,  

d) skladno z načeli trajnostnega razvoja izvajati športne dejavnosti ter izvajati aktivnostih za pospeševanje 
in promoviranje gorskega turizma,   

e) na področju mednarodnega sodelovanja doseči večjo vključenost planinstva v dokumente Evropske unije 
ter nadaljevati prenose primerov dobrih praks pri izvajanju planinskih dejavnosti in organizacijskega 
delovanja.  

 
 
Izvedbene naloge na ravni planinske organizacije v letu 2018, ki smiselno nadgrajujejo tudi okvirne 
programe dela posameznih organov PZS v letu 2018  
 
Splošne in stalne naloge: 

• aktivno sodelovati v zakonodajnih postopkih za pravne akte, ki neposredno ali posredno urejajo 
dejavnosti v gorskem svetu,   

• aktivno vključevanje planinskih vsebin na primerne sejme, konference, seminarje … izven planinske 
organizacije, 

• povečati ponudbo artiklov v Planinski trgovini, predvsem s specifičnimi artikli za planinska društva in 
strokovne kadre, 

• vzdrževati sodoben marketinški pristop pri nudenju izdelkov in storitev/programov PZS ter spletnega 
včlanjevanja z uveljavitvijo, 

• v planinskih športih spodbujati fair-play ter zagotavljati primerno vključenost v sistem slovenskega 
športa,  

• izvedba redne letne skupščine, srečanja slovenskih planincev oz. dneva planinskih doživetij ter svečane 
podelitve najvišjih priznanj PZS, 

• izvedba vsaj štirih sej upravnega odbora praviloma na različnih lokacijah z namenom spoznavanja 
različnih planinskih okolij, 

• izvedba vsaj dvanajstih sej predsedstva, 

• udeležba predstavnika vodstva PZS na jubilejih in drugih večjih aktivnosti društev ter udeležba na 
dogodkih drugih organizacij, pomembnih za planinstvo. 

 
Članarina posameznikov in članstvo društev v PZS: 

• stalno izvajati prenos primerov dobrih praks med planinskimi društvi in iz tujine z namenom povečati 
obseg in kakovost dela PD ter s tem povečati prepoznavnost in privlačnost planinstva za čim širši krog 
obiskovalcev gora, 

• spodbujati društva, da dodatni prihodek od povečanja zneskov članarine namenijo povečevanju obsega 
in kakovosti društvenih programov dela. 

 
 
 



Planinske poti: 

• postopno uveljavljanje planinskih poti kot pomembnega dela turistične infrastrukture ob dejstvu, da so 
planinske poti tudi površine za šport v naravi, 

• izvajati aktivnosti za dodatno promocijo obhodnic, posebno Slovenske planinske poti, ter planinskih poti, 
ki so dostopne z javnim prevozom, 

• nadaljevati s prestavitvijo planinskih poti z asfaltnih cest na vzporedne poti, kjer je to izvedljivo, 

•  zagotavljati sredstva iz članarine ter drugih internih virov ter predvsem pridobivanje dodatnih sredstev 
iz javnih financ ter iz sponzorstev in donacij za sofinanciranje izvajanja obveznosti skrbnikov planinskih 
poti s podpisanimi skrbniškimi pogodbami, 

• zaključiti izvedbene naloge, ki jih PZS nalaga Zakon o planinskih poteh, predvsem ureditev evidence 
planinskih poti, kot to določa zakon. 

 
Planinsko gospodarstvo: 

• postopno uveljavljanje planinskih koč tudi kot pomembnega dela turistične infrastrukture (planinske 
koče so tudi športni objekti),  

• uveljavljanje planinskih koč kot prepoznavne blagovne znamke, 

• izvajanje projektov sklada za ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč ter preko svetovalne pisarne 
nuditi pomoč upravljavcem planinskih koč, 

• izvesti vsaj en projekt letno za mreženje planinskih koč, 

• uveljavljanje strategije upravljanja s planinskimi kočami.   

• nadgradnja informacijskih sistemov upravljanja planinskih koč. 
 
Planinska kultura: 

• Planinska založba PZS: 
o stalno preverjati in prilagajati program založniške dejavnosti PZS iz vidika primerne vsebine, 

zahtevami uporabnikov in racionalnosti poslovanja, 
o vključevanje knjig in edicij iz lastnega založniškega programa v sisteme prodaje e-edicij, 
o vzpostavitev enotne aplikacije za uporabo na računalnikih in pametnih telefonih s čim večjim 

obsegom vključenih planinskih vsebin, 

• Slovenski planinski muzej (SPM): 
o finančna podpora SPM za nadgradnjo izvajanja programa javne službe  ter sofinanciranje aktivnosti 

PZS v SPM, 
o zagotavljanje edicij, ki jih izdaja PZS, za planinsko knjižnico v SPM ter spodbujanje društev, da svoje 

edicije posredujejo tudi SPM, 
o aktivno sodelovati pri postopkih, da SPM postane muzej nacionalnega pomena   

• spomeniki in spominska obeležja: 
o sodelovati pri skrbi za državni kulturni spomenik Aljažev stolp, 
o zagotoviti stalno vzdrževanje, skrb za urejenost ter promocijo planinskih spominskih obeležij PZS: 

Kugyjev spomenik v Trenti, spominska plošča gorskim vodnikom v Trenti ter spominska plošča na 
pročelju Name v Ljubljani v spomin na ustanovitev SPD, 

o zagotoviti skrbnike obstoječih planinskih spominskih obeležij, kjer še to ni urejeno, 

• film: 
o zagotavljati finančno in/ali vsebinsko podporo izbranim dokumentarnim filmom s področja 

planinstva, ki s svojo sporočilno vrednostjo podpirajo smernice delovanja PZS, 
o soorganizirati ali podpirati en filmski festival letno v Sloveniji, ki ima pretežni poudarek na planinskih 

vsebinah. 
 
Planinski mediji: 

• zagotavljanje delovanja planinskih medijev skladno s Smernicam na področju planinskih medijev, 

• v primeru zagotovitve virov financiranja posredovati en izvod Planinskega vestnika vsem družinam, ki so 
vključene v PZS in kjer nobeden izmed članov družine še ni naročnik PV, 



• izvesti prenovo spletne strani PZS, 

• sodelovanje z različnimi mediji z namenom podpore projektom PZS kot medijski partnerji in objavljanje 
promocijskih člankov s planinsko vsebino. 

 
Preventiva: 

• spodbujati društva k izvajanju splošnih programov usposabljanj (Planinska šola, Alpinistična šola, Šola 
športnega plezanja, tečaji varnejše hoje …) za člane planinske organizacije ter v skladu z možnostmi tudi 
za nečlane (delovanje v javnem interesu na področju športa),    

• promocija priporočil CAA s področja preventive v gorah, 

• izvajanje  klicnega centra za pomoč strokovnim kadrom CAA v primeru nesreč pri izvajanju aktivnosti v 
tujini,  

• aktivno sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji na področju varnosti v gorah,  

• predvsem v digitalni obliki izdajati propagandni material s področja preventive v gorah. 
 
Varstvo narave:  

• v okviru možnosti podpirati projekte, ki se bodo izvajali na lokalni in državni ravni s ciljem uresničevanja 
protokolov Alpske konvencije, še posebej na področju trajnostne mobilnosti in turizma, 

• v sodelovanju s TNP, državnimi organi in lokalno skupnostjo izvesti vsaj en projekt s področja urejanja oz. 
umirjanja prometa v alpskih dolinah, 

• aktivno sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji na področju varovanja gorske narave, 

• izvajati dogovorjene aktivnosti iz Načrta upravljanja TNP, 

• promocija priporočil CAA s področja varstva gorske narave, 

• oblikovati stališča PZS, ki jih bomo v primeru sprememb zakona o TNP zagovarjali in jih tudi posredovali 
širši javnosti. 

 
Mladi: 

• na nacionalni ravni zagotoviti večjo zakonodajno podporo in podporo državnih organov ter 
izobraževalnih zavodov za lažje in celovitejše izvajanje planinske dejavnosti v okviru šolskih dejavnosti, 

• pripraviti programe usposabljanja učiteljev za dejavnosti v naravi oz. gorskem svetu in zagotavljati 
pomoč pri izvedbi gorniških šolskih športnih dni ter šol v naravi, 

• po sprejetju izvajati Starostno prilagojen program planinskih skupin, 

• upravljanje in promocija vzorčnega tabornega prostora Mlačca v Mojstrani ter  spodbujanje urejanja 
novih lokacij za izvedbo planinskih taborov po vzoru tabornega prostora v Mlačci. 

 
Prostovoljno vodništvo: 

• izvajati projekte prenosa znanja in izkušenj s področja prostovoljnega vodništva v tujino, 

• vzpostavitev primernih pogojev za opravljanje aktivnosti vodnika PZS v tujini (pravni vidiki, mednarodno 
priznavanje usposobljenosti, dodatna interna usposabljanja …). 

 
Alpinizem: 

• promocija uspehov slovenskega alpinizma doma in v tujini, 

• predvsem z izmenjavo (tabori) perspektivnih alpinistov povečati mednarodno sodelovanje s tujimi 
organizacijami. 

 
Športno plezanje: 

• spodbujati razvoj športnega plezanja kot olimpijskega športa ter spodbujati sinergijske učinke razvoja 
športnega plezanja znotraj planinske organizacije,  

• ustrezno zakonsko urediti vzpostavitev, vzdrževanje, evidence in pogoje ter načine skrbništva za urejena 
športna plezališča v naravi, 



• na podlagi registra plezališč opraviti izbor skrbnikov plezališč, kjer je to možno in kjer to še ni urejeno 
(izjemoma lahko kot skrbnik nastopi PZS).  

 
Gorski športi: 

• dvigniti kakovostni in kvantitativni nivo tekmovanj v lednem plezanju in tekmovalnem turnem smučanju 
tudi z izvajanjem skupnih državnih prvenstev s sosednjimi planinskimi zvezami, 

• sodelovati pri aktivnostih za uvrstitev tekmovalnega lednega plezanja in tekmovalnega turnega smučanja 
med olimpijske športe, 

• nadgraditi in razširiti sistem evidentiranja registriranih športnikov. 
 

Turno kolesarstvo: 

• vzdrževati in promovirati Slovensko turno kolesarsko pot, 

• skladno s sprejetimi merili vsako leto vsaj dve planinski poti urediti tudi za dvonamensko rabo, 

• aktivno sodelovati pri spremembah zakonodaje na tem področju. 
 
Gorski turizem: 

• še večja vključitev planinstva v strategije turističnega razvoja Slovenije, 

• koordiniranje, promoviranje in pomoč pri izvajanju projekta Planinske vasi v Sloveniji. 
 
Raziskovalna dejavnost: 

• izvesti vsaj en raziskovalni projekt letno, z namenom podpore izvedbi programa dela planinske 
organizacije,  

• spodbujati dijake in študente za opravljanje seminarskih in diplomskih nalog na temo planinstva ter 
njihovo analiziranje in seznanjanje zainteresirane javnosti z rezultati.  

 
Mednarodno sodelovanje: 

• izvajati aktivnosti na mednarodnem področju z namenom promocije PZS v tujini, večjega prenosa znanja, 
izkušenj in dobrih praks iz tujine ter posredovanje le-teh na vse organizacijske nivoje planinske 
organizacije, 

• preko mednarodnih organizacij, v katere je vključena PZS, doseči večjo vključenost planinstva v 
dokumente Evropske unije ter aktivno sodelovati pri povezovanju in sodelovanju evropskih planinskih 
organizacij, 

• Aktivno sodelovati pri dejavnostih in povezovanju s sosednjimi regionalnimi planinskimi organizacijami 

• v skladu s finančnimi možnostmi udeležba imenovanih predstavnikov PZS na sejah matičnih organov 
mednarodnih organizacij (praviloma 1 x letno, če je sestanek v Evropi), 

• zbiranje, prevajanje in objava uradnih gradiv s področja, kjer ima PZS interes in svojo dejavnost 
(protokoli, smernice, priporočila …), 

• nadaljevanje aktivnega sodelovanja z zamejskimi planinskimi društvi in iskanje vsebinskih povezav s 
slovenskimi planinskimi društvi v tujini. 

 

Bojan Rotovnik, 

Predsednik PZS 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ALPINIZEM ZA LETO 
2018 

 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 
 
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. 

IO KA sestavljajo načelnik (Miha Habjan) in člani komisije (Blaž Gladek, Boštjan Štor, Jasna Pečjak, Nejc 

Pozvek, Peter Bajec 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 2018 načrtuje 5 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni 

zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, 

klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo 

najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v 

domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično 

reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za 

mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje,  usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti 

in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale 

teme, ki so posredno ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje predsedstvom in službami PZS, s 

posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo.  

 

Načrtovana usposabljanja  

 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za alpiniste Maj – September, Vršič, Vipava,  

Dolžanova soteska, slovenske Alpe 

40 

Izpiti za alpinistične inštruktorje September – November, Vršič, Vipava, 

Dolžanova soteska 

10 

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje September 50 

Začetni poletni alpinistični tečaj v kopni skali Julij, Kamniško sedlo 20 

 

Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani 

 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor načelnikov Maj 47  

Zbor alpinistov November 150   Neformalno srečanje in druženje 
alpinistov 

Zbor alpinistov veteranov Oktober 30 - 40 Srečanje alpinistov veteranov 



Plezalni vikend December 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) 

Poletni alpinistični tabor v 

slovenskih stenah  

Junij  16 Plezanje v kopni skali (mlade 

perspektivne alpinistke) 

Zimski alpinistični tabor v 

slovenskih stenah  

Februar  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 alpskih stenah. 

Srečanje plezalcev 

tujina 

Junij 15  

Srečanje plezalcev 

tujina 

September 15  

 

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. 

Mednarodno 

srečanje v Angliji za 

ženske 

Junij 2 Spoznavanje angleških sten in angleškega 

načina plezanja. 

Mednarodno 

srečanje – Valle Orco 

September, Valle Orco 2 Plezanje velikih granitnih sten. 

 

Pomembnejši projekti 

 

Naziv projekta Namen Stanje 

Priročnik Alpinistična 

šola 

Posodabljanje in dopolnjevanje alpinističnih 

vsebin v spletnem priročniku (»alpiročnik«).  

 

Izmenjava s tujimi 

alpinisti 

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti Dogovarjanje  V okviru Smar 

Zbornik slovenski 

alpinizem 2017 

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  

alpinistično aktivnost v omenjenem 

Konec leta 2018. 



obdobju, doma in v tujini 

Izbor najuspešnejših 

alpinistov v 2017 

Promocija in ovrednotenje alpinističnih 

dosežkov v preteklem letu 

Izvedeno v februarju 2018. 

 
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 
 
Predvidoma bo izvedenih do 6 skupnih akcij SMAR. 
 
Zaključek  
 
Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih 

alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija slovenskega vrhunskega 

alpinizma, predvsem pa skrb za ohranitev sedanje finančne podpore alpinistom za izvajanje njihovih akcij v 

tujih gorstvih ter drugih alpinističnih akcij.  

 

Miha Habjan, načelnik IO KA PZS 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE ZA 
LETO 2018 

 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 

Komisija za gorske športne je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za tekmovalno ledno plezanje in 
tekmovalno turno smučanje. Zastopa interese in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo 
omenjeni disciplini. Med najpomembnejšimi nalogami so ureditev sistema državnih prvenstev in pokalov, 
promocijo tekmovalnega turnega smučanja in lednega plezanja, sodelovanje z drugimi komisijami in 
državnimi ter mednarodnimi organizacijami in zvezami. 
 
osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe  
 

Plan in opis dela – tekmovalno turno smučanje termin 

Organizacija 
- registracija klubov 
- urejanje spletne strani 
- sodelovanje FŠ in MŠŠ 
- sodelovanje mednarodna zveza ISMF 
- priprava razpisov za vse dejavnosti 
- kategorizacija 

Celo leto 
 

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

Zima 

Članska reprezentanca 
- nastopi na svetovnem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Mladinska reprezentanca 
- nastopi v svetovnem pokalu in mednarodnih tekmah 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Članska reprezentanca 
- Evropsko prvenstvo 

 
februar 

2018 

Mladinska reprezentanca 
- Evropsko prvenstvo 

 
februar 

2018 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2017 februar 2018 

 
 

Plan in opis dela – tekmovalno ledno plezanje termin 

Organizacija 
-registracija klubov 
-urejanje spletne strani 
-sodelovanje FŠ in MŠŠ 
-sodelovanje mednarodna zveza UIAA 
-priprava razpisov za vse dejavnosti 
-kategorizacija 

Celo leto 
 

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

Jesen-zima 



Članska reprezentanca 
- nastopi na svetovnem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Mladinska reprezentanca 
- nastopi na evropskem mladinskem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Zimske olimpijske igre Pjeongchang Februar 2018 

Članska reprezentanca 
-svetovno prvenstvo ,  

 
2019 

Mladinska reprezentanca 
Svetovno prvenstvo 

Februar 2018 
 

Evropsko prvenstvo 
 

 
Januar/februar 2018 

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč 
Klubi samostojno 

 
Celo leto 

 

Strokovno izobraževanje 
 
- licenčni seminar za državne sodnike 

Pred začetkom 
državnega prvenstva 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2017 Januar 2018 

 

 

Načelnica KGŠ 

Jasna Pečjak 

 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA GOSPODARSKE KOMISIJE PZS ZA 
LETO 2018 

 

 

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

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

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

Sestava in dejavnost IO GK  

Organ vodja  člani seje 

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

4-5 sej 

 
PREGLEDNICA: najpomembnejši načrtovani projekti 
 

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Okolju prijazna planinska koča« 

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Družinam prijazna planinska koča« 

Izvedba letne konference o planinskem gospodarstvu 

Izvedba Zbora gospodarjev 

Izvedba usposabljanja za oskrbnike planinskih koč 

Izvedba ekskurzije za oskrbnike/gospodarje koč  

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

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

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

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

 
PREGLEDNICA: Preostale aktivnosti GK 
 

Vzdrževanje registra planinskih koč 

Reševanje še odprtih ZK vprašanj med PZS in raznimi PD 

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

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

Predstavitev planinskih koč na sejmih  

Povezovanje s turističnim gospodarstvom 

Delo na rezervacijskem sistemu v planinskih kočah 

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

Skrb in kontrola nad posegi v gorski prostor 

Sodelovanje z državnimi inštitucijami / soglasodajalci pri prenovah planinskih objektov  

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



Sodelovanje predstavnika GK PZS v Komisiji za koče in poti CAA 

Izvedba analize sezone na planinskih kočah 

Sodelovanje v projektu Slovenska turno kolesarska pot 

Obveščanje širše planinske javnosti o planinskem gospodarjenju 

Sodelovanje in priprava projektov z vključenostjo planinskih koč 

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

Nadaljevanje uradnih obiskov planinskih koč 

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

Aktivnosti pri uvedbi projekta Bergsteigerdorfer v Slovenijo 

 

 Načelnik GK PZS: 
                                                        Janko Rabič  

     

  



OKVIRNI PROGRAM DELA MLADINSKE KOMISIJE ZA LETO 
2018 

 
 

 
Slika 1: Mladinski voditelji 2016, foto: Barbara Bajcer 

Vodstvo MK PZS 

• Načelnica: Barbara Bajcer 

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

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

 
Odbori MK PZS 

• Odbor za orientacijo (vodja Tina Arh), 

• Odbor za delo mladih (vodja Nuša Verdev), 

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

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



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

Naziv usposabljanja Predviden termin in lokacija Št. udel. 

Zimska planinska šola 1. – 4.3.2018, Pokljuka 15 

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

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

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

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

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

10 

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

 
Načrtovane aktivnosti: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udel. Namen 

Državno tekmovanje 
Mladina in gore 

20.1.2018, Trzin 150 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

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

Posvet vodij planinskih 
taborov 

jesen 2018, naknadno 20 Izmenjava izkušenj med 
vodjami taborov 

Slovensko planinsko  
orientacijsko 
tekmovanje SPOT 

maj 2018, naknadno 300 državno orientacijsko 
tekmovanje 

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

Nagradni tabor za  
zmagovalce SPOT in 
MIG 

15. – 21. 7. 2018, PUS 
Bavšica 

25 nagrada zmagovalnim 
ekipam MIG, POT 

Študentski planinski 
tabor 

september 2018, naknadno 30 približati planinstvo širši 
študentski populaciji 

Srečanje mladinskih 
voditeljev 

oktober 2018, naknadno 30 povezovanje in družabnost v 
gorah 

Regijska tekmovanja 
Mladina in gore 

november 2018, naknadno 250 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Zbor MO november 2018, Ig  40 zbor predstavnikov MO  

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

Planinska orientacijska 
tekmovanja POT 

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

Planinski izleti za 
študente 

skozi vse leto, po vsej 
Sloveniji 

200 približati planinstvo širši 
študentski populaciji 

 
Načrtovane aktivnosti v tujini: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 



Udeležba na seji YC 
UIAA 

naknadno 2 povezava z drugimi 
organizacijami 

 
Pomembnejši projekti: 

Naziv projekta Namen Stanje 

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

priprava načrta in ankete za 
vodje taborov 

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

priprava načrta 

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

        načelnica MK PZS 

Barbara Bajcer, 

          

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI PZS 
ZA LETO 2018 

 

 
Naloge komisije določajo Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Predsedstva UO PZS in predvsem Pravilnik KPP ter 
okvirno zajemajo naslednje: 

• pospešuje dejavnost na področju planinskih poti, s tem, da zagotavlja vsebinske in druge pogoje 
za delovanje; 

• skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu Z zakonom o planinskih poteh, splošnimi načeli 
varstva narave in stališči KVGN pri UO PZS; 

• skrbi za usposabljanje markacistov; 

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

• se povezuje in sodeluje glede na interes z drugimi komisijami in odbori znotraj PZS ter sorodnimi 
organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu z načeli mednarodnega sodelovanja PZS; 

• sklicuje Zbore markacistov in zanje določa predlog dnevnega reda, predloge sklepov ter pripravi 
gradivo; 

• izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; 

• med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge; 

• vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov, seznam izdanih značk markacist PZS in 
diplom ter oznak inštruktor markacist; 

• vodi seznam prejemnikov Knafelčevih priznanj in Knafelčevih diplom; 

• vodi seznam obhodnic; 

• izdaja značke in potrdila za prehojeno Slovensko planinsko pot ter Razširjeno slovensko 
planinsko pot; 

• pripravi predlog načrta za svoje področje; 

• predlaga program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter posameznih specializiranih 
kadrov tehničnih ekip; 

• sprejema program tehničnih delovnih akcij ter jih organizira, vodi. Pomaga pri izvedbi akcij OPP 
MDO PD.; 

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



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

 
Stalni odbori KPP so:  

• Odbor za tehnična vprašanja  

• Odbor za usposabljanje  

• Odbor za dokumentacijo.  
 
 
ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA  
 
Akcije tehnične skupine:  
Izvedlo se bo določeno število akcij in intervencij lokalnih tehničnih ekip v visokogorju in sredogorju. V večini 
primerov gre za zamenjavo, vzdrževanje in posodobitev različnih varoval (jeklenice, klini, skobe, ograje, 
stopnice, lestve) ne glede na kategorijo poti.  
Za potrebe prevoza materiala, orodja ter ekip, se predvideva pomoč vojaških in policijskih helikopterjev. 
 
Usmerjevalne table ter ostali projekti:  
S pomočjo predvidenih sredstev FŠO se bo izvedel javni razpis za usmerjevalne table ter materiala za njihovo 
postavitev (konzole, drogovi, hobby beton).  
 
Nadaljevali se bodo različni projekti za vzdrževanje planinskih poti (»Panoramska pot Karavanke Svinjška 
planina,« »Krkine poti, « ...). v kolikor bo mogoče bomo poizkusili pridobiti tudi nove sofinancerje za 
vzdrževanje poti.  
 
Tehnična in varnostna oprema:  
Predvideno je vzdrževanje in tudi servis strojev ter nabava novih orodij, potrošnega materiala ter zaščitnih 
sredstev in opreme tehnične ter interventne skupine KPP.  
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO  
Dejavnost v letu 2018:  

sledenje in evidentiranje sprememb planinskih poti na terenu,  
vzdrževanje spletnega registra planinskih poti,  
urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti,  
urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti, kot so smerne table in varovalna oprema ,  
podporne aktivnosti,  
oživitev obhodnic in popularizacija.  

 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE  
Odbor za usposabljanje organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge usposabljanja za 
markaciste. Pripravlja strokovno literaturo ter ostale pripomočke s področja planinskih poti.  
 
Pregled usposabljanj: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za markaciste 
pripravnike (1 tečaj)  

naknadno  25 na posamezen termin  

Licenčno izpopolnjevanje  
(4 izpopolnjevanja)  

naknadno  25 na posamezen termin  
b) 25  
c) 25  
č) 25  



Zaključek tečaja za 
markaciste pripravnike  

naknadno  30 na posamezen termin  

Usposabljanje za nove člane 
tehničnih ekip  

naknadno  15  

Usposabljanje za delo z 
motorno žago  

naknadno  25  

Usklajevalni seminar  naknadno  vsi inštruktorji  

 
ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI 
Še naprej bomo sodelovali z organizacijami iz sosednjih in drugih držav. 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 bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na 
vsakoletnih zborih se zbrani markacisti seznanijo s problematiko stanja poti, ki se pojavljajo pri vzdrževanju 
planinskih poti in si izmenjajo izkušnje. 
Po potrebi bodo sklicane tudi razširjene seje IO KPP, kjer se bo obravnavala tudi aktualna tematika, ki se tiče 
dela ter sodelovanja na ravni KPP – OPP oz. OPP – OPP. 
Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO 
Vsak OPP v MDO organizira vsaj 1-2 skupni akciji dela na poteh. Zaželeno tudi sodelovanje z drugimi OPP-ji. 
IO KPP in TS KPP bosta podprla le dobro usklajene, vodene ter sodelujoče ekipe. 
 
PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

Naziv projekta, aktivnosti  Namen  

Zbor markacistov   

Predstavitve na sejmih  Predstavitev dela markacistov  

Program markacist  posodobitev z novimi pristopi dela  

Gradivo za usposabljanje posodobitev z novimi temami in tisk  

Dan Slovenskih markacistov  skupno urejanje planinskih poti in druženja vseh 
markacistov PZS  

Promocija dela markacistov: kaj dela in kako 
varuje naravo  

Seznanjanje javnosti z vrsto, načinom in tehniko 
dela markacistov. Poudarek na urejanju in 
sanaciji planinskih poti z vidika varovanja narave 
(sanacija bližnjic, ozelenitev problematičnih 
odsekov, ...).  

 
Predvideva se, da bodo markacisti izpadli iz okvira zakona o športu, kar pomeni, da se usposabljanja bolj 
prilagodijo zahtevam zakona o planinskih poteh in se uvede še eno skupino le za osnovna opravila 
vzdrževanja planinskih poti, to je markiranje in nujno čiščenje vej ter podrasti. S tem bi zapolnili pereč 
problem množice slabo ali pa sploh nevzdrževanih planinskih poti in nujno ustrezanje zakonu o planinskih 
poteh, ki zahteva da ima skrbnik vsaj dva markacista. 
Za primer pritožb ipd. je v skladu s pravilnikom KPP predviden izredni pregled planinskih poti določenega 
območja, ki ga izvede inštruktor markacist, član tehnične skupine ali vodja OPP. 
  

 
 
Bogdan Seliger,  
namestnik načelnika KPP 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE 
PZS ZA LETO 2018 

 

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

Plan in opis dela termin 

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

Celo leto 
 

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

maj – november 

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

Celo leto 

Šolska športna tekmovanja 
-prvenstvo SŠ 
-prvenstvo OŠ 

 
januar 
april 

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

Celo leto 

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

Celo leto v skladu z 
razpisi 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2017 januar 2018 

Svetovni pokal  Kranj: težavnost, finale november 

Varstvo narave Celo leto 

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

Celo leto 

 



 
 
Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za športne plezalce Januar, Kranj, Ljubljana 100 

licenčni seminar za inštruktorje 
šp.plezanja 1 in trenerje 

februar, Kranj 50 

Licenčni seminar za sodnike april, Ljubljana 24 

 
 
Načrtovane  aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

Izvedba DP v 
težavnosti in 
balvanih 

maj-
november 
Po Sloveniji 

Tekmovanja v 
3 kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 
 

Prvenstvo 
srednjih šol 

januar 
Ljubljana-
Šentvid 

200 
Vodja: Andrej 
Kokalj 

Promocija športnega plezanja v srednjih šolah 

Prvenstvo 
Osnovnih šol 

april 
Vojnik 

300 
Vodja: Karli 
Pintarič 

Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah 

Svetovni pokal 
težavnost in 
balvani 

celo leto po 
koledarju 
mednarodne 
zveze IFSC 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na svetovnem pokalu 
 

Svetovno 
prvenstvo 
težavnost, 
balvani 

6.-16.9.2018 
Innsbruck 
(AUT) 

Članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na svetovnem prvenstvu 

Svetovno 
mladinsko 
prvenstvo 

termin in 
kraj še ni 
določen 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
Težavnost 

termin in 
kraj še ni 
določen 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
balvani 

termin in 
kraj še ni 
določen 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
 

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih 
plezalcev za 
leto 2017 

Januar 2018 
Ljubljana 

Vodja: Tomo 
Česen 

Promocija šp.plezanja 

 
 



Pomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Projekt opremljanja 
slovenskih plezališč 

Opremljanje novih smeri in 
preopremljanje starih v vseh 
slovenskih plezališčih 

Projekt teče že vse od 
leta 2000  

Svetovni pokal 
Kranj – težavnost 

Domača tekma svetovnega 
pokala – 23.obletnica 

november 

Zaključek državnega 
prvenstva Kranj 

Zaključek v obeh disciplinah za 
vse kategorije 

november 

 

 

 

      Načelnik KŠP: 
        Aleš Pirc 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA TURNO 
KOLESARSTVO PZS V LETU 2018 

 

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.  

Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2018 

KTK v letu 2018 načrtuje 5 rednih sej in zbor turnih kolesarjev. 

Načrtovana usposabljanja KTK 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

TKV I  Junij 25 

Licenčno izpopolnjevanje  
TKV I in TKV II 

September 15 

Usposabljanje za inštruktorje turnega 
kolesarstva PZS 

čas trajanja, termin in lokacija še ni 
določena 

6 

 

Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor turnih kolesarjev Marec 30 srečanje načelnikov TKO in TKV 

Spomladanska tura KTK April  20 srečanje TK iz vse Slovenije 

Urejanje STKP dela na več lokacijah, ob 
različnih terminih  

50 skupne delovne akcije 
markacistov in TK na planinskih 
poteh 

TK tabor Avgust 20 kolesarske ture, druženje in 
izobraževanje 

Jesenska tura KTK September. 20 srečanje TK iz vse Slovenije 

 

Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo 



Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

domača stran KTK promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

zgibanka: Aktivnosti KTK PZS promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

zgibanka STKP: v slov, angl. in 
nemščini  KTK 

promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

spletni vodnik STKP Promocija poti trajna dejavnost 

priprava učbenika za 
turnokolesarsko šolo 

usposabljanje TK Projekt 2016-17 

 
Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Priprava učbenika za 
turnokolesarsko šolo 

usposabljanje TK dvoletni projekt 2016 - 2017 

 

Zaključek  

V letu 2018 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge: 

• nadaljevanje in zaključek učbenika za turnokolesarsko šolo 

• poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport 
 
V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam: 

• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov in inštruktorjev, 

• organizaciji turnokolesarskih taborov in skupnih tur, 

• krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS, 

• osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA, 

• razširitvi oblik sodelovanja z Mladinsko komisijo PZS 

• 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. 

 
 

Jože Rovan, načelnik KTK PZS 

  



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

 

 
Avtor: Sabina Francek Ivović 

 

PREGLEDNICA: Sestava in dejavnost IO KVGN  

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO KVGN  Irena Mrak, PD Križe 
 

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

4/5 sej 

 

Celoletne aktivnosti: 

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

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

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

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

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

Delo z mladimi na področju varstva gorske narave. 

 

 



Posamezne akcije: 

Organizacija in izvedba tečaja za varuhe gorske narave  

Izvedba licenčnega izpopolnjevanja za varuhe gorske narave 

Zbor odsekov za varstvo gorske narave 

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

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

Ozaveščevalne aktivnosti s tematiko varstva gorske narave 

 

 

načelnica KVGN PZS: 

Irena Mrak 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA VODNIŠKE KOMISIJE PZS ZA LETO 
2018 

 
 
 

 
Avtor: Bojan Pollak 

 

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

 Načelnik  VK PZS: 
 Franc Gričar 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA ODBORA ZA ČLANSTVO PZS ZA 
LETO 2018 

 

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

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

Vodja OČ PZS: 
Tone Jesenko 

         
  



OKVIRNI PROGRAMA DELA ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 
PZS V LETU 2018 

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

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

vodja OPZ PZS:  
Borut Vukovič 

 
 

 
  



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

 
 

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

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

Vodja OZI PZS: 
Slavica Tovšak 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA ODBORA ZA USPOSABLJANJE IN 
PREVENTIVO PZS V LETU 2018 

 

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 2018 

Načrtovana dejavnost OUP v letu 2018: 

• Sodelovanje pri pripravi strokovnega posveta Odbora gore in varnost. 

• Priprava in izdaja zloženk z vzgojno-izobraževalno vsebino. 

• Sodelovanje s Fakultete za šport. 

• Spremljanje novosti na področju opreme in materialov za alpinizem in gorništvo, ter o ugotovitvah 
seznaniti vse nosilce usposabljanj na PZS naletnih usklajevanjih inštruktorjev PZS. 

• Sodelovanje pri pripravi programov usposabljanj komisij PZS in ponovni potrditvi pri Strokovnem 
svetu za šport. 

Načrtovana usposabljanja OUP 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Skupni seminar za inštruktorje PZS Januar, oktober 25 

Usklajevalni seminar za inštruktorje PZS September 25 

 

Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Seminar BMU Datum se določi 
naknadno 

5 Izmenjava znanj s strokovnimi 
kadri tujih planinskih zvez. 

 

 

Zaključek  

Odbor za usposabljanje in preventivo si bo prizadeval za dobro in strokovno sodelovanje s komisijami PZS in 
različnimi zunanjimi inštitucijami. Velik pomen in teža pa bosta na preventivni dejavnosti in vzgojno-
izobraževalni.  
 

 
Franc Kadiš, vodja OUP PZS 

 

 



OKVIRNI PROGRAM DELA RAZISKOVALNE SKUPINE PZS V 
LETU 2018 

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

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

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

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

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

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

Vodja RS PZS: 
Slavica Tovšak 

  



OKVIRNI PROGRAM DELA PLANINSKEGA VESTNIKA V LETU 
2018 

 

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



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

Uredništvo Planinskega vestnika 
Vladimir Habjan, odgovorni urednik  

 

  



OKVIRNI PROGRAM MEDDRUŠTVENIH ODBOROV 
PLANINSKIH DRUŠTEV 2018 

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

• izvedba sestankov MDO-ja vsaj 4 x letno, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• druge naloge po sklepu UO PZS in Skupščine PZS. 
 

Bojan Rotovnik, predsednik PZS 


