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11/02-06-2016

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

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

lastništva zemljišča ter pooblašča generalnega sekretarja PZS za pogajanje glede cene in predsednika PZS za sklenitev prodajne

pogodbe. 

V IZVAJANJU

8/17-11-2016

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

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

20/16-03-2017

Upravni odbor PZS predlaga skupščini sprejem sklepa: Skupščina PZS določa, da se pridobljena sredstva s prodajo poslovnih

prostorov PZS na Dvorakovi 9 v Ljubljani vodijo na posebnem stroškovnem mestu in se morajo porabiti izključno za nakup novih

prostorov in nakup potrebne opreme za nemoteno poslovanje PZS.

DA

21/16-03-2017

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

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

predsednika PZS za podpis pogodbe.

DA

22/16-03-2017

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

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

PD predstavijo na jesenski seji UO PZS. Na podlagi prejetih predlogov in opravljene razprave UO PZS imenuje delovno skupino in

sprejme izhodišča za njeno delo. Delovna skupina pripravi analizo prejetih predlogov s strani MDO PD vključno z idejo »Mobilnost 

obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti in priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo

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

pridobivanje oz. zagotavljanje novih virov sredstev za izvajanje planinskih dejavnosti. Delovna skupina rezultate druge razprave po

MDO PD predstavi UO PZS.

DA

3/11-04-2017

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

predsednika za podpis ustreznega dogovora.
V IZVAJANJU

5/11-04-2017

Upravni odbor PZS soglaša, da se lahko iskanje potencialnih lokacij za nove prostore PZS razširi tudi na občine, ki mejijo na  

Mestno občino Ljubljana.
DA

7/11-04-2017

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

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

obravnavo predstavi na naslednji seji UO PZS.

DA

5/08-06-2017

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

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

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

V IZVAJANJU

6/08-06-2017

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

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

7/08-06-2017

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

Golteh, v razmerju 1:1.
V IZVAJANJU

9/08-06-2017

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

pooblašča predsedstvo za nadaljnja pogajanja, oddajo zavezujoče ponudbe in sklenitev posla. 
DA
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10/08-06-2017

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

pogojem, da je nakup predstavljenih prostorov realiziran.
DA

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

1/16-11-2017 Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 18. seje UO PZS, s spremenjenim vrstnim redom dnevnega reda. DA

2/16-11-2017 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 17. seje, z dne 21. 9. 2017. DA

3/16-11-2017 Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2017: DA

4/16-11-2017

Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike Svečane listine PZS za leto 2017: AMBROŽ RUDOLF (PD 

Radlje ob Dravi), BROJAN JANEZ (PD Dovje – Mojstrana), BRICMAN FRANC (PD Mislinja), ČUFER PETER (PD Podbrdo), MARKO 

ANTON (PD Šempeter v Savinjski dolini), MERC LJUDMILA (PD Prevalje), ONIČ FRANC (PD Poljčane), ROJC BOGDAN (PD Sežana), 

ŠTERBAN ANTON (PD Laško), VELIKOGNE  IVAN (PD Paloma Sladki vrh).

DA

5/16-11-2017

Upravni odbor PZS sprejema načrt upravljanja nepremičnin PZS v I. obravnavi in pripravljavce zadolži, da preučijo podane 

pripombe in smiselne vnesejo v dokument ter ga pripravijo za II. obravnavo na eni izmed prihodnjih sej UO PZS.
V IZVAJANJU

6/16-11-2017

UO PZS sprejema skrbništvo planinskih poti in potrjuje prenos skrbništva s PD Bovec na PZS za sledeče planinske poti, Bavšica-

Bavški Grintavec (ID3723, ID7022, ID8444in ID5628, ID5627); Vovenk-Sedlo Kanja (ID6269); in planinsko pot Bavšica-Škrbina za 

gradom (ID3722, ID8347 in ID6520, ID3721, ID7246, ID7247). V primeru, da se poti prenašajo nazaj na PD, ima PD Bovec 

prednostno pravico kot potencialen skrbnik.

DA

7/16-11-2017

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

opusti odsek planinske poti »Renke-Krnica-Rovišče«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze 

Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Litija upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. 

DA

8/16-11-2017

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

opusti odsek planinske poti »Motaln-Jerebič«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. 

Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Pohorje upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.

DA

9/16-11-2017

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

opusti odsek planinske poti »Mahneče-Sv. Trojica«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze 

Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Postojna upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. 

Postopek naj se izvaja v sodelovanju s Slovensko vojsko.

DA

10/16-11-2017

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

Dravi odpre in je skrbnik novega odseka planinske poti: »Radlje-Dvorec Radlje in se nov odsek planinske poti vnese v evidenco 

planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Radlje ob Dravi upoštevati določbe Zakona o 

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

DA

11/16-11-2017

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

opusti odsek planinske poti »Kalec-Pr Cunarju« in odseka planinske poti »Markova ravan J-Ravni-Lipovka«. Spremembo statusa se

vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Postojna

upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. 

DA

12/16-11-2017 Upravni odbor PZS daje soglasje k spremembam in dopolnitvam katastra planinskih poti na stanje 10. november 2017. DA
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13/16-11-2017 Upravni odbor PZS v skladu z 11. členom Zakona o planinskih poteh, potrjuje seznam planinskih obhodnic. DA

14/16-11-2017

Upravni odbor PZS sprejema merilo za sofinanciranje materialnih stroškov vzdrževanja planinskih poti društvom s sklenjenimi

skrbniškimi pogodbami in sicer v višini 1 točka za km lahke poti, 2,67 točke za km zahtevne poti in 36,67 za km zelo zahtevne poti.

Višina sofinanciranja se določi glede na potrjeni finančni načrt PZS za tekoče leto.

DA

15/16-11-2017 Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2018. DA

16/16-11-2017

Upravni odbor PZS v skladu s točko 3) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na predlog Odbora za članstvo potrjuje zneske

priporočene članarine za leto 2018 v višini A 55,00 €, A/d 50,00 €, B 25,00 €, B/d 20,00 €, B1 18,50 €, S+Š 16,00 €, S+Š/d 12,80 €,

P+O 7,00 €, P+O/d 5,60 €, IN 7,00 €, IN/d 5,60 € in B člani društev v tujini 13,75 €. 

DA

17/16-11-2017

Upravni odbor PZS v skladu s točko g) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na predlog Odbora za članstvo sprejema spremenjen

in dopolnjen Pravilnik o članstvu posameznikov.
DA

18/16-11-2017

Upravni odbor PZS imenuje delovno skupino za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti v 

sestavi: Igor Oprešnik (vodja), Danilo Škerbinek, Miro Mlinar in Maruška Lenarčič. Področje dela delovne skupine je že 

opredeljeno v sklepu UO PZS št. 21/16-03-2017, dodatno pa delovna skupina pripravi izhodišča in predstavi primere dobre prakse 

planinskih društev na posebni delavnici pred Skupščino PZS. 

V IZVAJANJU

19/16-11-2017

UO PZS posreduje zbrana stališča MDO PD skupaj z analizo spomladanskih anket za PD komisijam (MK, VK, KŠP in KA) in OUP za 

nadaljnjo obravnavo s pozivom, da vsaka komisija za svoje področje preveri tudi način usposabljanja v primerljivih tujih planinskih 

zvezah. Predvidoma na marčevski seji UO PZS navedene komisije in odbor predstavijo zaključke njihove analize področja 

usposabljanj in predloge spremembe. Predsednikom tistih MDO PD, ki bodo v letu 2018 izvedla skupno planinsko šolo, se 

predlaga, da na jesenski seji UO PZS predstavijo kratko analizo te aktivnosti.

V IZVAJANJU

20/16-11-2017

Upravni odbor PZS se seznanja s prevodi priporočil CAA: Varno športno plezanje v dvoranah, Zavarovane plezalne poti v naravi in 

krajini, Stališčem CAA glede električnih koles in koles z električno podporo ter Dokumentom o stališču CAA: Varujmo alpsko 

krajino in priporoča organom PZS in planinskim društvom, da ta priporočila smiselno uporabljajo pri svojih aktivnostih in jih v 

skladu z možnostmi promovirajo.

DA

21/16-11-2017

Upravni odbor PZS v skladu z 71. členom Statuta PZS začenja postopek za spremembe in dopolnitve Statuta PZS in imenuje Odbor

za pravne zadeve za delovno skupino, ki do naslednje seje UO PZS pripravi predloge za nujne spremembe Statuta PZS, predvsem

zaradi spremembe zakonodaje ter manjše organizacijske prilagoditve. 

V IZVAJANJU



 
 

Z A P I S N I K 
 
18. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 16. novembra  2017, ob 
16.30 uri, v Multimedijski dvorani Telekoma Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Bojan Rotovnik. 
Podpredsedniki: Miro Eržen in Tone Jesenko. 
Voljeni člani UO: Jožef Bobovnik, Marija Štremfelj, Danilo Škerbinek in Štefan Keber. 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Mirko Tovšak (MDO PD 
Koroške), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik 
(MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh  (Savinjski 
MDO PD), Ernest Gradišar (namestnik MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), 
Maruška Lenarčič (MDO Primorsko – Notranjskih PD) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele 
Krajine). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Janko Rabič (Gospodarska komisija) in Jože Rovan (Komisija za 
turno kolesarstvo). 
Vodja odbora PZS: Irena Pečavar Čarman (Pododbor za priznanja). 
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Matej Ogorevc (urednik spletne strani PZS) in Katarina 
Kotnik (strokovna sodelavka PZS). 
Mediji:  Dušan Škodič (uredniški odbor Planinskega vestnika). 
Opravičeno odsotni: Roman Ponebšek (podpredsednik), Slavica Tovšak (voljeni član UO), Milena 
Brešan (voljeni član UO), Brigita Čeh (voljeni član UO), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe), Igor 
Mlakar (Komisija za planinske poti), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Miha Habjan (Komisija za 
alpinizem) in Andrej Brvar (Predsednik nadzornega odbora). 
 
Pred začetkom seje je zbrane pozdravil Tomaž Jontes, direktor tržnega komuniciranja v Telekomu 
Slovenije. Predsednik PZS Bojan Rotovnik in povedal, da je prisotnih 18 članov UO PZS z glasovalno 
pravico, kar pomeni 78,3 % sklepčnost in dodal, da se vrstni red dnevnega reda spremeni zaradi 
predčasnega odhoda generalnega sekretarja s seje.  
 
SKLEP 1/16-11-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 18. seje UO PZS, s 
spremenjenim vrstnim redom dnevnega reda. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 17. seje UO PZS  
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS  
3. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2017  
4. Načrt upravljanja nepremičnin – I. razprava  
5. Planinske poti: 

a. Soglasje k novim planinskim potem in k opustitvi planinskih poti  
b. Kataster planinskih poti  
c. Seznam planinskih obhodnic  
d. Merila za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti  
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6. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2018  
7. Članarina PZS 2018 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov  
8. Zadeve komisij in odborov: 

a. Informacija o poslovanju planinskih koč v letu 2017   
9. Alternativni viri financiranja društvene dejavnosti – I. razprava  
10. Usposabljanja za posameznike v PD – I. razprava   
11. Mednarodno sodelovanje PZS  
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora  
13. Razno  
 
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 17. seje UO PZS 

Matej Planko je povedal, da pripomb na zapisnik ni bilo. V nadaljevanju je podal še pregled 
nerealiziranih sklepov preteklih sej upravnega odbora. 
 
SKLEP 2/16-11-2017: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 17. seje, z dne 21. 9. 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
  Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS  

Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS: 
• Sodelovali smo na Olimpijskem festivalu mladih in predstavljali športno plezanje.  
• Na jesenski turi KTK PZS smo obeležili prvo leto Slovenske turnokolesarske poti in 10. 

obletnico ustanovitve Komisije za turno kolesarstvo PZS 
• Začeli smo projekt OSP za opremljanje slovenskih plezališč. 
• Predsednik PZS Bojan Rotovnik se je v Romuniji udeležil skupščine ERA (Evropska popotniška 

zveza) in v Iranu skupščine UIAA (Mednarodno združenje planinskih organizacij). 
• V okviru projekta Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin je bila 

organizirana strokovna ekskurzija na avstrijsko planinsko kočo, delavnica in več izletov do 
slovenskih koč. 

• Začel se je 5. odprti slovensko-hrvaško-srbski pokal v lednem plezanju.  
• V Srbiji so slovenske ekipe uspešno nastopile na 2. planinskem orientacijskem tekmovanju 

planinskih zvez Balkana. 
• Po požaru, ki je uničil Kocbekov dom na Korošici, je PZS pomagala pri koordinaciji, z 

obveščanjem in ustanovila delovno skupino, ki bo sodelovala s PD Celje-Matica. 
• V Paklenici smo se udeležili projekta Climbing for Everybody, naslednje srečanje gosti PZS.  
• Izvedeni so bili jesenski posveti za planinska društva.  
• Razglasili smo zmagovalce fotonatečaja Planinskega vestnika in podjetja Cewe #LjubimGore. 
• Obeležili smo 120. obletnico ustanovitve Češke podružnice SPD v Pragi – na srečanju 

slovenskih in čeških planincev na Češkem ter s predavanjem češkega plezalca Adama Ondre v 
Sloveniji.  

• Uspešno smo organizirali tekmo SP v športnem plezanju v Kranju, tudi letos z bogatim 
spremljevalnim programom. Janja Garnbret je zmagala in postala tudi skupna zmagovalka SP 
v težavnosti in kombinaciji; uspešni so bili Domen Škofic, Mina Markovič in Vita Lukan, 
celotna reprezentanca je drugo leto zapored osvojila pokal narodov.  

• Pred knjižnim sejmom smo javnosti predstavili letošnje novosti Planinske založbe. 
• Izvedena so bila regijska tekmovanja Mladina in gore. 
• Organizirano je bilo 36. srečanje alpinistov veteranov. 

 
Miro Eržen je podal informacijo o pogorelem Kocbekovem domu na Korošici. Predsedstvo PZS je 
imenovalo delovno skupino za pomoč pri obnovi doma v sestavi Dušan Prašnikar (strokovni sodelavec 
PZS), Drago Dretnik (član izvršnega odbora GK PZS) in Miro Eržen (podpredsednik PZS). Naloga 
skupine bo predvsem koordinacija z gradbenim odborom PD Celje Matica, iskanje finančne podpore 
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ter splošna pomoč. PZS se je že povezala s policijo (postavitev bivalnih kontejnerjev v bližini 
pogorišča) ter GRZS (imenovanje predstavnika v delovno skupino)  ter Občino Luče (možnost uporabe 
Koče na Molički planini kot zasilnega zatočišča) za pomoč pri obnovi koče. 
 
Bojan Rotovnik je dopolnil pregled aktivnosti v obdobju od pretekle seje UO PZS z Jesenskimi posveti 
za vodstva PD, kateri so bili uspešno izvedeni v petih terminih. 
 
RAZPRAVA: 
Danilo Škerbinek je povedal, da Petrol pri prodaji kart za tekmo svetovnega pokala v športnem 
plezanju ni upošteval članskega popusta, poleg tega pa so zaračunali še provizijo. Matej Planko mu je 
odgovoril, da bo Petrol opozorjen zaradi obračunavanja popusta članom PZS, provizija pa je strošek 
prodaje preko Eventima. Aleš Pirc in Marija Štremfelj sta pohvalila izvedbo tekme svetovnega pokala 
v športnem plezanju, slednja pa je še dodala, da je ob praznovanju 120 obletnice sodelovanja PZS in 
Češko planinsko zvezo potekalo tudi plezanje s Češkimi plezalskimi legendami, pri katerem je 
sodelovala. Jurček Nowakk je pripomnil, da se premalo medijsko izpostavlja Evropski pokal v lednem 
plezanju, ki bo 2. 12. 2017 v Domžalah.  Jože Rovan je predlagal,da je pri bodočih gradnjah koč zimska 
soba v posebnem ločenem objektu,  primerno oddaljenem od koče, da preprečimo možnost preskoka 
ognja iz zimske sobe na kočo.  Igor Oprešnik je povedal, da je MDO PD Podravja že namenil nekaj 
sredstev za obnovo Kocbekovega doma. Predlagal je tudi, da se ustanovi posebna delovna skupina za 
nadzor pri obnovi Kocbekovega doma. Danilo Škerbinek je predlagal več obveščanj o obnovi doma ter 
s tem spodbujanje k  zbiranju prostovoljnih prispevkov. 
 
Ad. 3. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2017 

Tone Jesenko je povzel, da je v roku prišlo 22 predlogov za spominske plakete in 10 za svečane 
listine. En predlog za spominsko plaketo je bil zavrnjen, saj ni izpolnjeval pogojev. Tudi letos je prišlo 
precej predlogov za priznanja, ki izpolnjujejo pogoje, vendar člani nimajo plačane članarine. Ob tem 
je pozval predsednike MDO PD, da naj društva poskrbijo, da imajo kandidati poravnano članarino. 
Prejemnica plakete Marija Čreslovnik Kotnik je medtem preminula, zato bo priznanje podeljeno 
posthumno. 
RAZPRAVA: Igor Oprešnik je predlagal, da se predloge za Najvišja priznanja PZS oddaja preko Naveze. 
Bojan Rotovnik je odgovoril, da se bo do naslednje seje UO PZS  preverilo ali je to vsebinsko in 
tehnično izvedljivo.  
 
SKLEP 3/16-11-2017: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike 
spominskih plaket PZS za leto 2017:  

• Za 65 let: DAKSKOBLER MARKO (PD Podbrdo), JERMAN ALOJZ  (PD Kamnik), KRŽAN FRANC 
(PD Brežice), TAVČAR ZVONKO  (PD Javornik Koroška Bela)  

• 70 let: BREZNIKAR FRANC (PD Rimske Toplice), ČRESLOVNIK KOTNIK MARIJA- posthumno 
(PD Prevalje), DONŠA FRANC (PD Mura Murska Sobota), GOLOB STANISLAV (PD Kum 
Trbovlje), LESJAK MARIJA (PD Vinska gora), OREŠNIK PETER (PD Ljubno ob Savinji), 
PRAZNIK MARICA (PD Krka Novo mesto), POŽUN LJUDMILA (PD Rimske Toplice), RENER 
OLGA (PD Križe), SKOBE ROZALIJA (PD Krka Novo mesto), TOVŠAK MIRKO (PD Mislinja), 
ZUPAN MARJAN (PD Kum Trbovlje)  

• 75 let: ARIH ALEŠ (PD Maribor Matica), MALI KARL (PD Poljčane), PADJAN DANICA (PD 
Vrelec Rogaška Slatina) 

• 80 let: CAF VINKO (PD Ruše), POGAČNIK MATEVŽ (PD Radovljica) 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 4/16-11-2017: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike 
Svečane listine PZS za leto 2017: AMBROŽ RUDOLF (PD Radlje ob Dravi), BROJAN JANEZ (PD Dovje 
– Mojstrana), BRICMAN FRANC (PD Mislinja), ČUFER PETER (PD Podbrdo), MARKO ANTON (PD 
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Šempeter v Savinjski dolini), MERC LJUDMILA (PD Prevalje), ONIČ FRANC (PD Poljčane), ROJC 
BOGDAN (PD Sežana), ŠTERBAN ANTON (PD Laško), VELIKOGNE  IVAN (PD Paloma Sladki vrh). 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4. Načrt upravljanja nepremičnin – I. razprava 

Matej Planko je povzel gradivo: parcele v 10% lasti PZS, kjer so solastniki planinska društva, se ne 
vključi v načrt upravljanja, ker so ti deleži skladno s sklepom skupščine iz leta 2012 namenjeni 
kontrolnim deležem (zagotovitev predkupne pravice, možnost soodločanja o spremembi 
namembnosti) in nimajo upravljavske vrednosti. Parcele v 100% lasti PZS in druge parcele v solastnini 
PZS: parcele in objekti posebnega pomena za PZS (sedež PZS v Ljubljani, PUS Bavšica, Kugyjev 
spomenik v Trenti) ter Dom na Smrekovcu s pripadajočim zemljiščem (kjer je sklenjena pogodba o 
ureditvi razmerij na zemljišču in objektu Doma na Smrekovcu in ima PD Črna na Koroškem pravico do 
užitka) se ne vključijo v načrt upravljanja in ti objekti obdržijo obstoječo namembnost. Parcele za 
oddajnik MNZ na Golovcu in del parcele oddajnika RTV na Nanosu se obdržijo v lasti PZS in obdržijo 
obstoječo namembnost. Manjše parcele, do 500m2, se najprej ponudi v odkup zainteresiranim 
društvom, članom PZS, ki lahko na podlagi zgodovinskih dejstev dokazujejo prednostno upravičenost 
do teh parcel. Če za posamezno parcelo ne bo interesa s strani društev, se po vrednosti GURS cenitvi 
te parcele ponudijo v odkup lastnikom sosednjih parcel (v obeh primerih vse stroške prenosa krije 
kupec). Za vsako od večjih parcel nad 500m2 se preverijo možnosti za eno od dolgoročnih rešitev: 
upravljanje s strani PZS ali zamenjava za druge parcele, ki so zanimive za planinstvo ali odprodaja. V 
100% lasti PZS so samo trije večji sklopi parcel na Ribiškem Pohorju, na Golteh ter pri Brezovici, ki so 
potencialno primerni za upravljanje, a je potrebno preučiti racionalnost takšne odločitve. 
RAZPRAVA: V razpravi je sodeloval Danilo Škerbinek. 
SKLEP 5/16-11-2017: Upravni odbor PZS sprejema načrt upravljanja nepremičnin PZS v I. obravnavi 
in pripravljavce zadolži, da preučijo podane pripombe in smiselne vnesejo v dokument ter ga 
pripravijo za II. obravnavo na eni izmed prihodnjih sej UO PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 5. Planinske poti: 

a. Soglasje k novim planinskim potem in k opustitvi planinskih poti  
Katarina Kotnik je na kratko predstavila prispele vloge. Predsednik je dodatno pojasnil specifičnost 
prenosa planinskih poti na območju Bavšice iz PD Bovec na PZS ter pojasnil, da bo koordinacijo 
vzdrževanja teh planinskih poti znotraj PZS izvajal Programski svet PUS Bavšica. Razprave ni bilo. 
SKLEP 6/16-11-2017: UO PZS sprejema skrbništvo planinskih poti in potrjuje prenos skrbništva s PD 
Bovec na PZS za sledeče planinske poti, Bavšica-Bavški Grintavec (ID3723, ID7022, ID8444in 
ID5628, ID5627); Vovenk-Sedlo Kanja (ID6269); in planinsko pot Bavšica-Škrbina za gradom 
(ID3722, ID8347 in ID6520, ID3721, ID7246, ID7247). V primeru, da se poti prenašajo nazaj na PD, 
ima PD Bovec prednostno pravico kot potencialen skrbnik. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 7/16-11-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Litija opusti odsek planinske poti »Renke-Krnica-
Rovišče«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri 
postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Litija upoštevati določbe Zakona o planinskih 
poteh.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 8/16-11-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Pohorje opusti odsek planinske poti »Motaln-Jerebič«. 
Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri postopku 
opustitve odseka mora Planinsko društvo Pohorje upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SKLEP 9/16-11-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Postojna opusti odsek planinske poti »Mahneče-Sv. 
Trojica«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri 
postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Postojna upoštevati določbe Zakona o 
planinskih poteh. Postopek naj se izvaja v sodelovanju s Slovensko vojsko. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 10/16-11-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Radlje ob Dravi odpre in je skrbnik novega odseka 
planinske poti: »Radlje-Dvorec Radlje in se nov odsek planinske poti vnese v evidenco planinskih 
poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Radlje ob Dravi upoštevati 
določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS 
podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 11/16-11-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Postojna opusti odsek planinske poti »Kalec-Pr 
Cunarju« in odseka planinske poti »Markova ravan J-Ravni-Lipovka«. Spremembo statusa se vnese 
v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora 
Planinsko društvo Postojna upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b. Kataster planinskih poti 
Bojan Rotovnik je povedal, da je bila 2 dni pred sejo poslana popravljena verzija katastra , v kateri so 
umaknjene dolžine poti zaradi manjše tehnične napake v skripti za avtomatično izračunavanje 
dolžine. Tudi v prihodnje so pripombe, popravki in dopolnila k vsebini katastra dobrodošli in vsi 
predlogi sprememb se bodo obravnavali po dogovorjenih postopkih. Sprejet je bil nov zakon o 
urejanju prostora, ki v prehodnih določbah določa, da je prikaz planinskih poti  vključen v prikaz javne 
gospodarske infrastrukture in da se poti prikazujejo z linijami in ne z geodetskim načrtom. Zakon se 
bo začel uporabljati  1. 6. 2018. Komisija za planinske poti je opozorila, da način prikaza katastra ni 
tak, kot so predlagali  na seji IO KPP. Predsednik je pojasnil, da so v izpis za UO PZS vključeni vsi 
podatki, ki jih je predlagala IO KPP, a v razširjenem obsegu in oblikovno malce drugače, kar izhaja iz 
zagotavljanja enotnosti z izpisi, ki jih je UO PZS v preteklosti že potrjeval. RAZPRAVA: Danilo 
Škerbinek je pohvalil prikaz katastra in predlagal, da so lastniki planinskih koč sofinancerji obnove pl. 
poti, ki vodi do njih. Jurček Nowakk je povedal, da je v katastru označena npr. lahka pot, v resnici pa 
je npr. del poti zahteven. Za uporabnika je to zavajajoče. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da če je pot 
sestavljena iz 5 lahkih odsekov in 1 zahtevnega je označena kot zahtevna. Včasih markacisti 
spregledajo en odsek poti, kjer so jeklenice in tega ne javijo na kataster, zato je pot označena kot 
lahka. Ponovno je pozval skrbnike pl. poti, da javijo morebitne napake na kataster. Miro Mlinar je 
izrazil željo, da se kataster pripravi po območjih MDO PD. Jože Rovan je povedal, da  lahke poti na 
smernih tablah nimajo posebne oznake, zahtevne so označene s trikotnikom, zelo zahtevne pa s 
trikotnikom v katerem je klicaj. Prikaz v Geopediji je zastaran. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da je v 
planu sprememba spletnega prikaza katastra planinskih poti. 
SKLEP 12/16-11-2017: Upravni odbor PZS daje soglasje k spremembam in dopolnitvam katastra 
planinskih poti na stanje 10. november 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

c. Seznam planinskih obhodnic 
Katarina Kotnik je povzela začetni seznam 62 planinskih obhodnic, ki izpolnjujejo vse pogoje, da imajo 
dodeljen status planinske obhodnice.  
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V razpravi je sodeloval Igor Oprešnik, ki je postavil vprašanje, zakaj nekaterih obhodnic iz 
Podravskega MDO PD ni vključenih v spisek. Predsednik mu je odgovoril, da je spisek pripravljal KPP 
po enotnih merilih in predlagal, da predsednik MDO PD dodatna pojasnila pridobi od KPP.  
SKLEP 13/16-11-2017: Upravni odbor PZS v skladu z 11. členom Zakona o planinskih poteh, potrjuje 
seznam planinskih obhodnic. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

d. Merila za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti 
Gradivo je bilo priloga vabilu.  
RAZPRAVA: Jože Rovan in Jurček Nowakk sta bila oba mnenja, da razmerje vrednotenja za zahtevnost 
poti ni dobro izračunano. Bojan Rotovnik je odgovoril, da bo Komisija za planinske poti morda 
ponovno izračunala in presodila, ali so izračunane karakteristike pravilne, a da do sedaj tega kljub več 
pozivom še niso naredili. Predlagal je tudi interno razpravo markacistov znotraj KPP na to temo. 
SKLEP 14/16-11-2017: Upravni odbor PZS sprejema merilo za sofinanciranje materialnih stroškov 
vzdrževanja planinskih poti društvom s sklenjenimi skrbniškimi pogodbami in sicer v višini 1 točka 
za km lahke poti, 2,67 točke za km zahtevne poti in 36,67 za km zelo zahtevne poti. Višina 
sofinanciranja se določi glede na potrjeni finančni načrt PZS za tekoče leto. 
Sklep je bil sprejet (17 ZA, 1 PROTI – Jurček Nowakk). 
 
Ad. 6. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2018 

Matej Planko je povedal, da je trenutno članstvo v Navezi 3 % višje kot lani ob koncu leta.  Pri 
pripravi podrobnega finančnega načrta predlagamo naslednja izhodišča: lastna sredstva ostanejo na 
enaki ravni kot je zapisano v rebalansu finančnega načrta za leto 2017. Po trenutnih informacijah 
bodo sredstva FŠO za prihodnje leto za 12,5 % nižja kot so bila sredstva v letu 2017. V proračunu RS je 
za leto 2018 predviden enak obseg sredstev za LPŠ, kot v letu 2017, zato je tudi ta postavka za leto 
2018 enaka kot v rebalansu za leto 2017. Glavnina sredstev iz LPŠ je namenjena programom 
vrhunskega športa na področju alpinizma in športnega plezanja. Letos se izteče dvoletna pogodba 
Urada za mladino, novega razpisa še ni, zato za zdaj ne načrtujemo spremembe. Na podlagi 
dogovorov načrtujemo enako vrednost sponzorskih in donatorskih sredstev. 
Pri internih knjižbah ni predvidenih sprememb.  Postavka Ostalo se prilagodi stanju izvedbe projektov 
v letu 2018. Postavka bo nižja, saj je bila v njej za leto 2017 načrtovana (in izvedena) prodaja zdajšnje 
poslovne stavbe PZS.  
RAZPRAVA: Jurček Nowakk je vprašal, ali bo Delovna skupina drugačni dobila svojo postavko v 
rebalansu. Matej Planko mu je odgovoril, da se bo o tem razpravljalo na naslednji seji P PZS. 
SKLEP 15/16-11-2017: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega 
načrta PZS za leto 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7. Članarina PZS 2018 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov 

Tone Jesenko je povedal, da bistvenih sprememb pri članarini ni. Pri kategoriji članstva A so se 
nekoliko zmanjšale zavarovalne vsote,  bo sedaj dodatno vključeno zavarovanje za primer zlomov in 
prehodne oskrbe. Članstvo OPP se spremeni v IN. Matej Planko je dodal, da je bila podpisana 
pogodba z zavarovalnico Adriatic Slovenica za obdobje 2 + 1 leto. V novi pogodbi so bolj natančno 
definirani pojmi planinske dejavnosti, predvsem za ledno plezanje in zimske razmere. V zavarovanje 
osnovnega članstva je sedaj vključeno tudi delo markacistov – kategorije A. Alpinizem in športno 
plezanje se lahko izvajata do višine 6.000 m, prej do 5.000 m. Coris se preimenuje v AS Tujina in 
prinaša možnost višje zavarovalne vsote. Vse spremembe bodo navedene v navodilih za izvajanje 
članarine. 
RAZPRAVA: Jurček Nowakk je izrazil željo, da se v razpredelnico za članarino doda podatke o 
zavarovalnici in plačilu. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, naj predlog posreduje generalnemu 
sekretarju. V razpravi sta sodelovala še Danilo Škerbinek in Marija Štremfelj.  
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SKLEP 16/16-11-2017: Upravni odbor PZS v skladu s točko 3) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, 
na predlog Odbora za članstvo potrjuje zneske priporočene članarine za leto 2018 v višini A 55,00 €, 
A/d 50,00 €, B 25,00 €, B/d 20,00 €, B1 18,50 €, S+Š 16,00 €, S+Š/d 12,80 €, P+O 7,00 €, P+O/d 5,60 
€, IN 7,00 €, IN/d 5,60 € in B člani društev v tujini 13,75 €.  
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 17/16-11-2017: Upravni odbor PZS v skladu s točko g) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, 
na predlog Odbora za članstvo sprejema spremenjen in dopolnjen Pravilnik o članstvu 
posameznikov. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sledil je 15 minutni odmor. Po odmoru je bilo prisotnih 17 članov z glasovalno pravico, kar pomeni 
73,9 % sklepčnost. 
 
 Ad. 8. Zadeve komisij in odborov 

a. Informacija o poslovanju planinskih koč v letu 2017 
Janko Rabič je podal oceno o obisku planinskih koč v letu 2017. Letošnja sezona je bila uspešna, 
vendar je septembrsko slabo vreme oceno nekoliko pokvarilo. Delež tujih gostov narašča. Odziv 
društev, naj oddajo podatke o obisku planinskih koč, je bil slab. Spodbuden je podatek iz ankete za 
načrtovanje investicij v kočah v prihodnje. K dobremu obisku nekaterih koč je pripomoglo tudi 
izobraževanje za oskrbnike pl. koč na temo kulinarike. Koče, ki imajo dobro kulinarično ponudbo in 
grejo v korak s časom, beležijo večji obisk.  Obravnavali so tudi vse pritožbe, ki so jih dobili, jih je pa 
vsako leto manj. 
RAZPRAVA: Manja Rajh je prosila za seznam društev, ki niso oddali podatkov o obisku svojih koč. 
Bojan Rotovnik je odgovoril, da bo Gospodarska komisija poslala podatke za vsak MDO PD, ter prosil 
predsednike, naj pomagajo pri pridobitvi podatkov. Jožef Bobovnik, Jože Rovan in Danilo Škerbinek so 
predlagali pestrejšo kulinarično ponudbo po kočah, predvsem po kočah, ki so ob Slovenski planinski 
poti. 
 
Ad. 9. Alternativni viri financiranja društvene dejavnosti – I. razprava 

Bojan Rotovnik je pozval predsednike MDO PD, da poročajo o razpravah, ki so jih izvedli na sejah 
MDO PD. 
RAZPRAVA: V razpravo so se vključili vsi prisotni predstavniki MDO PD in so predstavili nekaj idej oz. 
rešitev: iskanje virov znotraj planinske organizacije (npr. prispevek 0,5 - 1 € pri prenočevanju na 
kočah), glavni vir so občinska sredstva, sredstva iz razpisov LAS, sredstva za razvoj turističnih 
produktov, združevanje malih društev v večja društva, dohodnina, donacije, sponzorji društev, 
sredstva ministrstva za gospodarstvo (koče in poti), sestava članov upravnih odborov društev, večji 
poudarek na delu s člani in več dodatnih sredstev od članov ter prodaja društvenega koledarja. 
Danilo Škerbinek je povedal, da LPŠ vsako leto nameni sredstva za občine za športne panoge. Vredno 
se je potruditi pri razpisu. Predlagal je tudi posvet na temo pridobivanja  občinskih sredstev. 
Poznan je Projekt RS Razvoj novih turističnih produktov, kjer je izrecno navedeno, da se društva ne 
morejo prijaviti, a bi planinska društva lahko sodelovala, zato predlagajo, da se PZS pozanima in če je 
mogoče vpliva, da bi bila v projekt vključena tudi PD.  
  
Bojan Rotovnik je predlagal sestavo posebne delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih 
virov financiranja društvene dejavnosti v sestavi: Igor Oprešnik (vodja), Danilo Škerbinek, Miro Mlinar 
in Maruška Lenarčič. 
 
SKLEP 18/16-11-2017: Upravni odbor PZS imenuje delovno skupino za analiziranje predlogov 
alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti v sestavi: Igor Oprešnik (vodja), Danilo 
Škerbinek, Miro Mlinar in Maruška Lenarčič. Področje dela delovne skupine je že opredeljeno v 
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sklepu UO PZS št. 21/16-03-2017, dodatno pa delovna skupina pripravi izhodišča in predstavi 
primere dobre prakse planinskih društev na posebni delavnici pred Skupščino PZS.  
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 1 PROTI – Danilo Škerbinek). 
 
 
 
Ad. 10. Usposabljanja za posameznike v PD – I. razprava  

Bojan Rotovnik je pozval predsednike MDO PD za poročanje. 
RAZPRAVA:   

- MDO PD Posočja: izvedli bodo skupno planinsko šolo za vsa društva (letni in zimski del) 
- MDO PD Kamniško-Bistriškega območja: skupna planinska šola 
- MDO sofinancira stroške, kako pridobiti sredstva za akcije usposabljanja 
- MDO PD Koroške: usposabljanja preko odborov (vodniška usposabljanja, varuhi gorske 

narave, težave pri mentorjih PS 
- MDO PD Primorske: društva pripravljajo krajša usposabljanja za odrasle, tečaji na 

taborih, komisije PZS pripravijo ustrezna gradiva za izvedbo usposabljanj po društvih, 
problem mentorjev PS, krajša usposabljanja na terenu s čim več prakse 

- MDO PD Notranjske: za mlajše usposabljanja na terenu, za starejše ni interesa za posebna 
usposabljanja, saj se usposabljajo na akcijah 

-  MDO PD Prekmurja: usposabljanje mladih je dobro razvito, za starejše ni potrebe po 
posebnih usposabljanj 

- MDO PD Gorenjske: usposabljanja za mlade se dobro izvajajo, problem visokih cen 
usposabljanj 

- MDO PD Dolenjske in Bele Krajine: delitev usposabljanj med PZS in MDO in društvi je 
ustrezna, problem pri manjših društev, ki niso sposobna samostojno organizirati akcij 
usposabljanj 

- MDO organizira skupno planinsko šolo in sofinancira 
- Savinjski MDO PD: posebnega sestanka niso imeli, je pa na to tematiko imel sestanek vodniški 

odbor. Problem, ker je veliko malih planinskih društev, ki ne morejo samostojno izvajati 
planinske šole. So se dogovorili, da bo odbor vodnikov MDO pripravil posebno usposabljanje 
za vsa zainteresirana društva, ostala usposabljanja potekajo nemoteno 

- MDO PD Podravja: programi usposabljanja so predolgi, potreba po krajših programih, 
pripravljajo usposabljanje, namenjeno širšemu krogu planincev, društva bi naj predlagala 
potrebo po usposabljanju, ne pa da pobuda prihaja s strani PZS ali MDO, potencial na 
področju športnega plezanja je velik, problem je v primerni infrastrukturi. 

Jožef Bobovnik vidi težavo v pomanjkanju strokovnega kadra, Danilo Škerbinek pa v angažiranju 
strokovnega kadra, naših usposabljanj se ne udeležujejo ljudi, ki hodijo v gore, zakaj ne? 
 
  
Prisotnih je bilo 16 članov z glasovalno pravico, kar pomeni 69,6 % sklepčnost. 
 
SKLEP 19/16-11-2017: UO PZS posreduje zbrana stališča MDO PD skupaj z analizo spomladanskih 
anket za PD komisijam (MK, VK, KŠP in KA) in OUP za nadaljnjo obravnavo s pozivom, da vsaka 
komisija za svoje področje preveri tudi način usposabljanja v primerljivih tujih planinskih zvezah. 
Predvidoma na marčevski seji UO PZS navedene komisije in odbor predstavijo zaključke njihove 
analize področja usposabljanj in predloge spremembe. Predsednikom tistih MDO PD, ki bodo v letu 
2018 izvedla skupno planinsko šolo, se predlaga, da na jesenski seji UO PZS predstavijo kratko 
analizo te aktivnosti. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 11. Mednarodno sodelovanje PZS 



 
 

18. seja UO PZS 16. 11. 2017  Stran 9 od 10 

 

Bojan Rotovnik je poročal, da se je oktobra udeležil Skupščine Evropske popotniške zveze (ERA) v 
Romuniji. Sprejeti so bili programi dela za prihodnje leto, v organizacijo sta bili sprejeti novi članici, 
predvsem pa je bilo izvoljeno novo vodstvo Evropske popotniške zveze.  
Septembra je Lihtenštajnu potekala redna letna skupščina Združenja planinskih organizacij alpskega 
loka (CAA), ki jo je gostila Planinska zveza Lihtenštajna (Liechtensteiner Alpenverein - LAV). Skupščine 
so se udeležili Bojan Rotovnik (predsednik) in Roman Ponebšek (podpredsednik) ter Miro Eržen kot 
dosedanji član predsedstva CAA oz. kot novi vodja Komisije za koče in poti CAA. Sprejeta so bila nova 
priporočila, nekatera  so že prevedena  v slovenski jezik: Varno športno plezanje v dvoranah, Varujmo 
alpsko krajino, Zavarovane plezalne poti v naravi in krajini ter Stališče CAA glede električnih koles in 
koles z električno podporo.  
Oktobra je v Andorri potekal vsakoletni kongres Mednarodne komisije za reševanje v gorah (ICAR), na 
katerem je bil predstavnik PZS  Matjaž Šerkezi.   
Prav tako v oktobru je v Iranu potekala skupščina Mednarodnega združenja planinskih organizacij 
(UIAA), kjer je bil na pobudo PZS obravnavan predlog za prilagoditev višine članarine UIAA drugim 
mednarodnim planinskih organizacijam, saj je članarina v UIAA nadpovprečno visoka. Zaključek je bil, 
da bo vodstvo UIAA do naslednje skupščine pripravilo ustrezne predloge. 
V novembru bo ustanovna skupščina Evropskega združenja planinskih organizacij (EUMA) v 
Munchen-u. 
RAZPRAVA: V razpravi sta sodelovala Rudolf E. Skobe in Danilo Škerbinek. Slednji je predlagal, da se 
priporočila CAA objavijo tudi v PV  ter na spletni strani PZS. Na priporočila pripisati, da je PZS članica 
CAA . Delegate PZS v mednarodnih organizacijah zadolžiti, da iz sej, ki se jih udeležujejo, pripravijo 
strokovna poročila in jih posredujejo tehničnim komisijam PZS. 
SKLEP 20/16-11-2017: Upravni odbor PZS se seznanja s prevodi priporočil CAA: Varno športno 
plezanje v dvoranah, Zavarovane plezalne poti v naravi in krajini, Stališčem CAA glede električnih 
koles in koles z električno podporo ter Dokumentom o stališču CAA: Varujmo alpsko krajino in 
priporoča organom PZS in planinskim društvom, da ta priporočila smiselno uporabljajo pri svojih 
aktivnostih in jih v skladu z možnostmi promovirajo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Danilo Škerbinek je vprašal, kdaj lahko pričakuje poročilo o pregledu obiska pl. koč. Pomembno je da 
dobimo prerez stanja in ugotovitev obiskov v planinskih kočah. Zanima ga tudi odgovor glede 
sledenja tehniki in doktrini s strani PZS. Mnenja je, da bi moralo biti več tega objavljeno na spletni 
strani.  Prav tako je mnenja, da bi morali poročevalci po končani udeležbi na posvetih podati bolj 
strokovno poročilo. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da bo analiza obiska planinskih koč predstavljena 
na naslednji seji UO PZS. Glede sledenja novosti in sprejemanja nove doktrine je vprašanje bolj 
primerno za ustrezne strokovne skupine znotraj PZS (strokovne podkomisije, Odbor za usposabljanje 
in preventivo, Zbor inštruktorjev PV, Posvet gore in varnost …), kot pa za UO PZS. Miro Eržen je 
enakega mnenja kot Danilo Škerbinek, da bi morale komisije bolj slediti novostim.  
 
Ad. 13. Razno 

Jurček Nowakk je predlagal spremembo Statuta PZS zaradi Zakona o športu in javnega interesa za 
invalide.  Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da vsebinskih sprememb Statuta PZS ni predvidenih, je pa 
Skupščina PZS primerna za sprejem manjših popravkov. Jurčka Nowakka je zanimalo tudi, zakaj se ni 
obeležilo 60. obletnice prvega izobraževanja za vodnike. Jožef Bobovnik mu je odgovoril, da se je 
objavilo na spletni strani, prav tako se je izpostavilo na zboru VK. 

SKLEP 21/16-11-2017: Upravni odbor PZS v skladu z 71. členom Statuta PZS začenja postopek za 
spremembe in dopolnitve Statuta PZS in imenuje  Odbor za pravne zadeve za delovno skupino, ki 
do naslednje seje UO PZS pripravi predloge za nujne spremembe Statuta PZS, predvsem zaradi 
spremembe zakonodaje ter manjše organizacijske prilagoditve.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Predsednik PZS je za konec povedal, da bo podelitev najvišjih priznanj  2. 12. 2017 v Mislinji,  
naslednja seja UO PZS pa bo 25. 01. 2017.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.40. 
 
 
 
Zapisala: 
Saša Sitar, 
poslovna sekretarka PZS 
 
 
 
Matej Planko,          Bojan Rotovnik, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 



 

Ustanovljeno Evropsko združenje planinskih organizacij - EUMA 

 
 
V soboto, 25. novembra 2017, je v Nemškem planinskem muzeju v Münchnu potekala ustanovna skupščina 
Evropskega združenja planinskih organizacij (European Union of Mountaineering Associations - EUMA). 
Ustanovno listino nove organizacije je podpisalo 23 planinskih zvez, med njimi tudi Planinska zveza Slovenije. V 
petčlansko predsedstvo EUMA je bil kot eden od treh podpredsednikov izvoljen Bojan Rotovnik. 
 

 
 
Prisotni so bili predstavniki planinskih zvez iz 25 evropskih držav, kar je velika večina držav Evrope in s tem je bila 
zagotovljena reprezentativnost ustanovne skupščine. 
 
Aprila 2016 je bila ustanovljena posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov 7 različnih planinskih zvez, ki je 
več kot leto dni usklajevala besedilo predloga statuta nove organizacije, zato je v uvodnem delu ustanovne skupščine 
potekala razprava le o nekaterih vsebinah predloga statuta, ki jih ni bilo mogoče predhodno dokončno uskladiti, sprejeti pa 
so bili tudi nekateri popravki besedila z namenom, da so določila statuta zapisana čim bolj jasno in razumljivo. V končni 
verziji statuta, ki je bil soglasno sprejet, je glede EUMA določeno tudi, da: 

• je glavni namen delovanja iskanje skupnega stališča evropskih planinskih organizacij do predlogov dokumentov EU, 
ki posegajo na področje dejavnosti v gorskem svetu ter uveljavljanje skupnih stališč pri ustreznih organih EU,  

• je mednarodna nevladna in neprofitna organizacija s sedežem v Belgiji,  
• so članice lahko organizacije iz držav, članic EU (vključno z državami kandidatkami za članstvo v EU) ter iz tistih 

evropskih držav, katerih večina ozemlja je geografsko v Evropi, 
• je lahko iz ene evropske države samo ena polnopravna članica, 
• je uradni jezik angleščina, 
• je najvišji organ je skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki vseh članic in ki je organizirana vsaj enkrat letno, 
• organizacijo vodi petčlansko predsedstvo. 



 
Utrinek z ustanovne skupščine EUMA. Foto: Jan Bloudek 

 
Nemška planinska zveza, ki je z več kot 1,2 mio članov največja planinska organizacija na svetu in ki je zelo aktivno 
sodelovala pri pripravah na ustanovitev EUMA, je ponudila pomoč pri postopkih ustanovitve nove organizacije, zato je bila 
soglasno sprejeta odločitev, da bo prvo leto pisarna v München-u na sedežu Nemške planinske zveze. Trajnejša lokacija 
pisarne bo predvidoma določena na naslednji skupščini, na podlagi ponudb članic ter na podlagi analize potreb EUMA. 

 
Ustanoviteljice evropskega združenja planinskih zvez so nacionalne planinske organizacije Albanije, Avstrije, Belgije, 
Črne gore, Cipra, Češke republike, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Lihtenštajna, Makedonije, Malte, Nizozemske, 
Norveške, Polske, Romunije, Slovenije, Srbije, Španije in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. 

 
 
V zaključnem delu so bili na tajnih volitvah, kjer je imelo pravico glasovati 23 planinskih zvez, v predsedstvo 

EUMA izvoljeni: 

• predsednik (1 kandidat): Roland Stierle iz Nemške planinske zveze (DAV); 22 glasov ZA, 1 PROTI 
• namestnik predsednika (2 kandidata): Jan Bloudek iz Češke planinske zveze (CHS); 16 glasov, 
• trije podpredsedniki (6 kandidatov): Ingrid Hayek iz Avstrijske planinske zvez (OeAV); 20 glasov, Bojan Rotovnik iz 

Planinske zveze Slovenije (PZS); 16 glasov in Juan Jesús Ibáñez Martín iz Španske planinske zveze (FEDME); 12 
glasov. 

 
Predsedstvo EUMA. Z leve proti desni: Bojan Rotovnik, Ingrid Hayek, Roland Stierle, Jan Bloudek in Juan Jesús Ibáñez 

Martín. Foto: arhiv DAV 
 
Priprave na ustanovitev prve evropske planinske organizacije so se začele leta 2009 na pobudo Italijanske planinske 



zveze (CAI) in Planinska zveza Slovenije je s svojimi predstavniki že od začetka aktivno sodelovala v usklajevanjih in 
pripravah. Postopki so bili zahtevni in dolgotrajni, saj je bilo potrebno uskladiti različne interese in pričakovanja 
posameznih planinskih zvez. V PZS je bil predlog za ustanovitev Evropskega združenja planinskih organizacij obravnavan 
in potrjen na različnih organih, in sicer: 

• na več sejah predsedstva PZS, 
• na skupščini PZS 16. aprila 2016 v okviru sprejemanja okvirnega programa dela PZS za leto 2017, 
• na 11. seji Upravnega odbora PZS, ki je bila 6. oktobra 2016, kjer je bil sprejet sklep o tem, da naj bo PZS med 

ustanovnimi članicami te organizacije (sklep št. 10/06-10-2016), 
• na sestanku predstavnikov PZS v mednarodnih organizacijah, ki je bil 16. januarja 2017, 
• na 16. seji Upravnega odbora PZS, ki je bila 8. junija 2017, kjer je bil po obravnavi predloga statuta EUMA sprejet 

sklep, bo PZS med ustanovnimi članicami nove evropske planinske organizacije. Poleg tega so bila sprejeta tudi 
stališča PZS glede namenom delovanja EUMA, predlog za ustanovitev komisij s posameznih področij delovanja 
EUMA ter predlog za kandidaturo predsednika PZS za člana predsedstva EUMA (sklepa št. 11/08-06-2017 in 13/08-
06-2017). 

 
Bojan Rotovnik, 
predsednik PZS 
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Program dela Komisije za alpinizem PZS 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, Oto Žan, 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 s predsedstvom in službami PZS, s 

posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v 

planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA. 

 

Načrtovana usposabljanja  

 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za alpiniste Maj – September, Vršič, Vipava,  

Dolžanova soteska, slovenske Alpe 

30 

Izpiti za alpinistične inštruktorje September – November, Vršič, Vipava, 

Dolžanova soteska 

15 

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje Januar 50 

 

Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani 

 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor načelnikov Februar ali marec 40  

Zbor alpinistov November 150   Neformalno srečanje in druženje 
alpinistov 



Zbor alpinistov veteranov Oktober 30 - 40 Srečanje alpinistov veteranov 

Plezalni vikend Januar 25 Plezanje in druženje mladih 

perspektivnih alpinistov skupaj s 

člani SMAR 

Poletni alpinistični tabor v 

slovenskih stenah 

Avgust 16 Plezanje v kopni skali  (mladi 

perspektivni alpinisti) 

Zimski alpinistični tabor v 

slovenskih stenah  

Februar  16 Plezanje v zimskih stenah (mlade 

perspektivne alpinistke in 

alpinisti) 

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-mladinci 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 

udeležencev 

Namen 

Zimski tabor tujina Oktober, Alpe 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov 

v gorah nad Chamonix-jem. 

Poletni tabor - Alpe Julij - Alpe 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov 

v velikih dolomitskih stenah. 

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-člani  
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 

udeležencev 

Namen 

Mednarodno 

srečanje v Angliji 

Maj 1 Spoznavanje angleških sten in angleškega 

načina plezanja. 

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«).  

 Se izvaja in stalno nadgrajuje ter 

posodablja 

Izmenjava s tujimi 

alpinisti 

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti Dogovarjanje  v okviru SMAR in 

projekta ERAZMUS – plezanje za 

vse. 

Zbornik slovenski 

alpinizem 2015-2016 ter 

2018 

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  

alpinistično aktivnost v omenjenem 

obdobju, doma in v tujini 

 Tekom leta 2018. Za v bodoče se 

planira samo zbornik v elektronski 

obliki. 

Izbor najuspešnejših 

alpinistov v  2017 

Promocija in ovrednotenje alpinističnih 

dosežkov v preteklem letu 

 Konec januarja 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 
 

Naziv projekta Namen Stanje 

Vikend akcija Loška stena  19.1. do 21.1.2018 

Izmenjava s Škoti  17.2. do 24.2.2018 

ERAZMUS+ Slovenija  5.3. do 11.3.2018 

Dolomiti (Pala di San Martino)  25.5. do 31.5.2018 

Val Bondasca, Sciora Massif  13.6. do 21.6.2018 

Uskedan ali Kjerag, Norveška  6.7. do 20.7.2018 

Ushba, Gruzija  3.8. do 23.8.2018 

ERAZMUS+ Italija  September 2018 

Zaključna akcija (AU, CRO ali SLO)  24.11. do 26.11.2018 

 
 
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. KA bo poskušala izboljšati komunikacijo med KA in vrhunskimi 

alpinisti (stroko) ter načelniki odsekov in klubov. Planirane so določene spremembe v vsebini in načinu 

delovanja KA. Nekaj projektov s prejšnjih let je ostalo nedokončanih, te nameravamo dokončati v 2018. Sicer 

je plan sprotno in uspešno izvajanje programa KA za 2018 ter vseh ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo 

alpinistične tematike.  Nekaj sprememb se obeta pri financiranju določenih ustaljenih aktivnosti KA, zaradi 

vidika sofinanciranja ter porabe namenskih sredstev. KA  pripravlja (sistemske) rešitve, ki jih bo v 2018 začela 

uresničevati. 

 

Miha Habjan, načelnik KA PZS 

 

Program dela Mladinske komisije PZS 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 Janko 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: 73. 
 
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 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 22. – 25.2.2018, Pokljuka 15 

Neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja 28.7. – 5. 8. 2018, PUS Bavšica 25 

Usposabljanje za mentorja planinskih skupin 5. – 10. 8. 2018, PUS Bavšica 25 

Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 6. - 7. 10. 2018, PUS Bavšica 15 

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

10 

Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh 20. – 23.9., PUS Bavšica 10 

Seminar družabnosti v gorah 21. – 23. 9. 2018, 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 

13. - 15.4.2018, PUS Bavšica 15 vzdrževanje okolice in 
objekta PUS Bavšica 

Moja Cici-družina 28.4. - 1.5.2018, PUS Bavšica 25 predstavitev programa Cici 
planinec družinam 

Slovensko planinsko  
orientacijsko 
tekmovanje (SPOT) 

maj 2018, primorska liga 300 državno orientacijsko 
tekmovanje 

Dan planinskih doživetij 16.6.2018 30 celodnevno dogajanje za 
najmlajše planince 

Nagradni tabor za  
zmagovalce SPOT in 
MIG 

22. – 28. 7. 2018, PUS 
Bavšica 

25 nagrada zmagovalnim 
ekipam MIG, POT 

Moja Cici-družina 15. - 19.8.2018, PUS Bavšica 25 predstavitev programa Cici 
planinec družinam 

Študentski planinski 
tabor 

23. - 27.9. 2018, PUS Bavšica 30 približati planinstvo širši 
študentski populaciji 

Srečanje mladinskih 
voditeljev 

oktober 2018, naknadno 30 povezovanje in družabnost v 
gorah 

Regijska tekmovanja 
Mladina in gore 

10.11.2018, tri regije 250 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Zbor MO 17.11.2018, Ljubljana  50 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 

oktober 2018, Španija 1 povezava z drugimi 
organizacijami 

IMOC 2018 oktober 2018, BIH 40 mednarodno 



orientacijsko 
tekmovanje 

 
Pomembnejši projekti: 

Naziv projekta Namen Stanje 

Zaključek prenove dnevnikov Po parih letih uporabe 
upoštevati pripombe in 
komentarje uporabnikov 

Načrt prenove je končan, 
potrebno je grafično 
preoblikovanje dnevnikov 

Vnos programov MK PZS v 
Nefiks 

Ureditev baze vseh 
usposabljanj in programov MK 
PZS ter znanj in kompetenc, ki 
jih udeleženci pridobijo 

Sestavljanje načrta 

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

Zbiranje podatkov iz anket v 
preteklih letih 

 
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. 
 

Barbara Bajcer, načelnica MK PZS 

  



Program dela Komisije za varstvo gorske narave PZS 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLEDNICA: Sestava in dejavnost IO KVGN  

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO KVGN  Irena Mrak, PD Križe  
(do 10.3.2018) 
 

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 
(sestava do 10.3.2018) 

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. 

Aktivno sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO (skupaj z razširjeno sejo KVGN). 

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

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



Delo z mladimi na področju varstvo gorske narave. 

Ozaveščevalne aktivnosti za člane PD in širšo javnost. Predstavitev dejavnosti KVGN na Dnevu 
slovenskih planinskih doživetij. 

 

Posamezne akcije: 

Vsebinska in organizacijska prenova tečaja Varuh gorske narave, na osnovi spremenjene zakonodaje. 

Organizacija in izvedba 15. tečaja za varuhe gorske narave (VGN): 1. del: Tončkov dom na Lisci; 2. 
del: Domžalski dom na Mali planini; 3. del: Valvasorjev dom pod Stolom. 

Priprava potujoče razstave o problemih človekovega delovanja v gorskem svetu v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo gorske narave, Območna enota Kranj. 

Izvedba licenčnega izpopolnjevanja za VGN v okviru letnega zbora odsekov VGN; 10.3.2018. 

Zbor odsekov za varstvo gorske narave: 10.3.2018. 

Strokovna ekskurzija KVGN v zavarovano območje v Sloveniji, maj 2018.  

Izvajanje akcije »Hodimo po označenih poteh«, v sodelovanju s TNP. 

Izdelati seznam predavateljev s področja varstva narave, kar bo v pomoč PD in odsekom VGN pri 

izvajanju akcij, dogodkov, predavanj. 

Pregled in priprava predlogov za dopolnitve kriterijev za oceno planinskih koč z vidika onesnaževanja 

gorskega okolja (čiščenje odpadnih voda, odpadki, prometna obremenitev, zvočno in svetlobno 

onesnaževanje, raba lokalnih virov pitne vode, zmanjševanje uporabe vode v plastenkah itd.).  

 

Irena Mrak, načelnica KVGN PZS 

  



Program dela Komisije za športno plezanje PZS 2018 
 

1. Vsebina posameznega letnega programa neposrednega porabnika sredstev proračuna  
 

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

sestavljajo načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije (Jure Golob, Janez Hafner, Lorin Moscha, Jernej Peterlin in 

Urban Primožič). Zastopa interese in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo športno plezanje. 

Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje registra ŠPO in članstva (tekmovalci, inštruktorji, trenerji, 

sodniki, postavljalci smeri, opremljevalci plezališč idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija 

domačih in mednarodnih tekmovanj v športnem plezanju, skrb za državne reprezentance, kategorizacija 

kvalitetnih športnikov, skrb za urejanje plezališč, skrb za varstvo narave, sodelovanje z drugimi državnimi in 

mednarodnimi organizacijami in zvezami. 

Podatki o številu vključenih društev 
Pričakovano število: 52 
 
osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe  

Plan in opis dela termin 

Organizacija 

- objava razpisa za organizacijo tekmovanj DP 
- objava razpisa za registracijo klubov 
- ažurno urejanje spletne strani 
- sodelovanje s Fundacijo šport in z Ministrstvom za izobraževanje, znanost 
in šport 
- sodelovanje z mednarodno športno plezalno zvezo IFSC 
- sodelovanje z evropsko športno plezalno zvezo 
- sodelovanje s Fakulteto za šport  
- priprava razpisov za vse dejavnosti 
- kategorizacija 
- sklenitev pogodb s tekmovalci članske reprezentance 
- izdelava informacijske podpore prijavnega sistema udeležbe na akcijah  
  usposabljanja v sklopu IS Naveza 
- dopolnitev IS za obdelavo tekem DP z modulom za hitrostno plezanje 
- Zbor KŠP 
- sodelovanje in organiziranje skupnih aktivnosti z Nacionalnim panožnim 
centrom  

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

 

 
 
5.12.2017 
4.1.2018 
Celo leto 
 

 

Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije 

- izdelava in objava koledarja tekmovanj DP 
- izdaja tekmovalnih licenc 
- izvedba tekem po programu ( zavarovanja:  licenca DP in B licenca) 
 

maj – november 



Članska in mladinska reprezentanca 

- nastopi obeh ekip po programu 
- treningi obeh ekip po programu 
 

 

Celo leto 

Šolska športna tekmovanja 

- prvenstvo srednjih šol 
- prvenstvo osnovnih šol 

 
 

25.-26.1.2018 
14.4.2018 

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč 

- razpis za opremo 
- nabava in razdelitev opreme 
- Izvajanje opremljanja, koordinacija in nadzor izvajanja opremljanja 
- Spremljanje in sodelovanje pri projekt OSP 
- Sodelovanje z lokalno skupnostjo Osp – Črni kal – Zadruga Bržanija ter 

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

 

 

Celo leto 

Strokovno usposabljanje 

- Izpiti za športne plezalce 1  
- seminar in izpiti za inštruktorje šp. plezanja 1 
- licenčni seminar za inštruktorje šp. plezanja 1  
- licenčni seminar za  trenerje šp. plezanja 1 
- licenčni seminar za sodnike   
- licenčni seminar za postavljavce  
- Seminar in izpit za pridobitev naziva trener pripravnik športnega 

plezanja 
 

 

Celo leto v skladu z 

razpisi 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2017 31.1.2018 

Svetovni pokal  Kranj: organizacija tekmovanja v težavnosti 28.-29.9.2018 

Varstvo narave Celo leto 

Plezalna stena Kranj 

- upravljanje v skladu s pogodbo 
- vadba zunanjih najemnikov 
- izvedba treningov reprezentanc 
- izvedba seminarjev in izpitov za vse profile strokovnih delavcev 
 

 
 

Celo leto 
 

Umetne plezalne stene 
 
- vodenje katastra umetnih plezalnih sten in plezališč v Sloveniji 
- mobilna stena za balvansko plezanje 
- stena za hitrostno plezanje 
- spremljanje in svetovanje pri projektih postavitve novih plezalnih centrov v 
Sloveniji 

 
 
Celo leto 



Parareprezentanca  

- dokončanje postopka uvrstitve paraplezanja v sistem kategorizacije in 
registracije pri OKS 

- občasni skupni treningi   
- najpomembnejša mednarodna tekmovanja 

 

 
Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za športne plezalce februar, Kranj, Ljubljana 100 

seminar za inštruktorje šp.plezanja 1 in 

trenerje 

Januar, februar, Kranj, Ljubljana 20 

Licenčni seminar za inštruktorje april, Ljubljana 60 

Licenčni seminar za trenerje April, Ljubljana 25 

Licenčni seminar za sodnike Marec, Ljubljana 25 

Licenčni seminar za postavljalce April, Ljubljana 25 

Seminar in izpiti za trenerje April-november, Kranj, Ljubljana 25 

 
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 

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

Nacionalni sistem 
tekmovanja 
 
 

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

Januar – maj po 
Sloveniji 

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

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

Prvenstvo srednjih 
šol 

25.-26.1.2018 
Ljubljana-Šentvid 

200 
Vodja: Andrej Kokalj 

Promocija športnega 
plezanja v srednjih 
šolah 

Prvenstvo Osnovnih 
šol 

14.4.2018 
Vojnik 

300 
Vodja: Karli Pintarič 

Promocija športnega 
plezanja v Osnovnih 
šolah 

Svetovni pokal 
težavnost in balvani 

Balvani 
13.-14.4.2018 
Meiringen (SUI) 
 
21.-22.4.2018 
Moskva (RUS) 
 
5.-6.5.2018 

Članska reprezentanca 
 
Vodja: selektor članske 
reprezentance 

Udeležba na tekmah 
svetovnega pokala 
 



Chonqing (CHN) 
 
12.-13.5.2018 
Taian (CHN) 
 
8.-9.6.2018 
Vail (ZDA) 
 
17.-18.8.2018 
Munchen (GER) 
 
Težavnost 
6.-7.7.2018 
Villars (SUI) 
 
12.-13.7.2018 
Chamonix (FRA) 
 
20.-21.7.2018 
Briancon (FRA) 
 
27.-28.7.2018 
Arco (ITA) 
 
29.-30.9.2018 
Kranj (SLO) 
 
20.-21.10.2018 
Wujiang (CHN) 
 
27.-28.10.2018 
Xiamen (CHN) 

Svetovno prvenstvo 
težavnost, balvani 

6.-16.9.2018 
Innsbruck (AUT) 

Članska reprezentanca 
Vodja: selektor članske 
reprezentance 

Udeležba na svetovnem 
prvenstvu 

Svetovno mladinsko 
prvenstvo 

7.-19.8.2018 
Central Sanich 
(CAN) 

Mladinska reprezentanca 
Vodja: selektor mladinske 
reprezentance 

Udeležba na svetovnem 
mladinskem prvenstvu: 
 

Mladinske 
olimpijske igre 

6.-18.10.2018 
Buenos Aires (ARG) 

2 kvalificirana tekmovalca 
mladinske reprezentance 
Vodja: selektor mladinske 
reprezentance 

Udeležba na mladinskih 
olimpijskih igrah 

Evropsko mladinsko 
prvenstvo -  
Težavnost 

25.-26.5.2018 
Imst (AUT) 

Mladinska reprezentanca 
Vodja: selektor mladinske 
reprezentance 

Udeležba na evropskem 
prvenstvu 
 

Evropsko mladinsko 
prvenstvo -  
balvani 

31.8.-2.9.2018 
Bruselj (BEL) 

Mladinska reprezentanca 
Vodja: selektor mladinske 
reprezentance 

Udeležba na evropskem 
prvenstvu 
 

Evropski mladinski 
pokal težavnost, 
balvani 

Balvani 
28.-29.4.2018 
Graz (AUT) 

Mladinska reprezentanca 
Vodja: selektor mladinske 
reprezentance 

Udeležba na evropskem 
pokalu 
 



 
5.-6.5.2018 
Soure (POR) 
 
2.-3.6.2018 
Delft (NED) 
 
21.-22.7.2018 
Sofija (BUL) 
 
Težavnost 
7.-8.4.2018 
Voiron (FRA) 
 
16.-17.6.2018 
Bruneck (ITA) 
 
30.6.-1.7.2018 
Uster (SUI) 
 
7.-8.7.2018 
Munchen (GER) 
 

Svetovno prvenstvo 
paraplezanje 
težavnost 

10.-16.9.2018 
Innsbruck (AUT) 

Paraplezalna reprezentanca 
Vodja: Jurij Ravnik 

Udeležba na svetovnem 
paraplezalnem 
prvenstvu 

Master paraplezanje 
težavnost 

7.-8.7.2018 
Imst (AUT) 

Paraplezalna reprezentanca 
Vodja: Jurij Ravnik 

Udeležba na 
paraplezalnem mastru 

The Rock – 

mednarodno 

balvansko master 

tekmovanje 

19.-20.5.2018 
Ljubljana 

Obe reprezentanci v celoti (25 
udeležencev) 

Udeležba na 
mednarodnem 
balvanskem master 
tekmovanju 

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih plezalcev za 
leto 2017 

31.1.2018 
Ljubljana 

Vodja: Tomo Česen Promocija športnega 
plezanja 

 
Pomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Projekt opremljanja 
slovenskih plezališč 

Opremljanje novih smeri in 
preopremljanje starih v vseh slovenskih 
plezališčih 

Projekt teče že vse od leta 2000  

Svetovni pokal  
Kranj – težavnost 

Domača tekma svetovnega pokala – 
23.obletnica 

29.-30.9.2018 

Zaključek državnega 
prvenstva Kranj 

Zaključek v vseh disciplinah za vse 
kategorije 

November 2018 

       

       Aleš Pirc, načelnik KŠP PZS 



Podrobni program Komisije za turno kolesarstvo za leto 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.  

Komisijo vodi načelnik Jože Rovan, člani Izvršnega odbora so Andrej Bandelj, Simon Berlec, Boštjan Golež, 

Matija Klanjšček, Tomaž Lampelj, Marjan Pučnik, Karmen Razlag, Peter Šilak in Aldo Zubin, Strokovni odbor 
vodi Igor Rozman. Strokovni sodelavec komisije je Matjaž Šerkezi. 

 

Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2018 

KTK je imela v letu 2017 30 članov -  odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski dejavnosti, med letom 

pa so nastali še 4 odseki, v nekaj društvih pa občasno tudi organizirajo kolesarske izlete. V bodoče 

pričakujemo postopno povečanje števila odsekov. 

Načrtovana dejavnost KTK v letu 2017: 

- usposabljanje za turnokolesarske vodnike I, 

- licenčno izpopolnjevanje TKV I in TKV II, 

- turnokolesarski tabor, 

- urejanje Slovenske turnokolesarske poti 

-  zbor turnih kolesarjev PZS,  

- sodelovanje s FŠ pri izvedbi izbirnega predmeta Turno kolesarstvo na Fakulteti za šport 

- priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost (turnokolesarska šola, 

usposabljanje za TKV I in II), dopolnjevanje turnokolesarskega učbenika:  

- promocija turnega kolesarstva: elektronska promocijska predstavitev (domača stran PZS, kolesarske 

spletne strani) in zgibanka Slovenska turnokolesarska pot (turistični sejmi na katerih se predstavlja PZS, 

planinska srečanja, seje organov PZS, na razpolago v planinskih kočah, na kolesarskih turah itd.) 

- predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO, v PD) in splošna predavanja s kolesarsko 

tematiko v prostorih PZS, 

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

za pohodništvo in kolesarstvo itd.), 

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



Načrtovana usposabljanja KTK 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

TKV I  2. in 3. junij, Dom na Krvavcu in 21.-24. 
junij, Valvasorjev dom 

25 

Licenčno izpopolnjevanje  
TKV I in TKV II 

8. in 9. september, Dom pod Storžičem 15 

 

Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor turnih kolesarjev 8. marec,  30 srečanje načelnikov TKO in TKV 

Spomladanska tura KTK 7. 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 10.-15. avgust, Zasavje 20 kolesarske ture, druženje in 
izobraževanje 

Jesenska tura KTK 29. 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 2018-20 

 
Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Priprava učbenika za 
turnokolesarsko šolo 

usposabljanje TK Projekt 2018-20 

 

Zaključek  

V letu 2017 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge: 

• priprava učbenika za turnokolesarsko šolo 

• poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport 
 
V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam: 



• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov, 

• organizaciji 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 
  



Program dela Vodniške komisije PZS 2018 
 
V prihodnjem letu bomo poskušali realizirati vse akcije usposabljanj, ki so objavljene na spletni 
strani VK. 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 začetkom izvajanja akcij in 
po koncu. 
Izvedeno bo tudi usklajevanje inštruktorjev in predavateljev. Konec leta 2017 bo izdano gradivo za 
licenčna usposabljanja 2018-2020, tako za kopno kot za snežno. Vsa gradiva bodo dostopna na 
spletni strani VK. 

 
NAČRTOVANA USPOSABLJANJA: 
 

Št. Termin Vrsta usposabljanja Lokacija  

1 10. 2. 2018 
sprejemni izpit za deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke 
kopne ture - kategorija A Glinščica 

2 24. - 25. 2. 2018 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 1. del 

Valvasorjev dom pod 
Stolom 

3 10. - 11. 3. 2018 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 2. del PUS Bavšica 

4 24.  - 25. 3. 2018 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 3. del Planinski dom na Boču 

5 21. - 22. 4. 2018 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 4. del 

Domžalski dom na Mali 
planini 

6 5. - 6. 5. 2018 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 5. del 

Frischaufov dom na 
Okrešlju 

7 2. -3. 6. 2018 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, izpit 

Vojkova koča na 
Nanosu 

8 12. 5. 2018 
sprejemni izpit za 1. izmeno tečaja za vodnika PZS - 
lahke kopne ture - kat. A Dom na Zelenici 

9 2. 7. - 12. 7. 2018 
tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 
1. izmena PUS Bavšica 

10 4. 8. 2018 
izpitna tura tečaja za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 1. izmena Martinj steza 

11 19. 5. 2018 
sprejemni izpit za 2. izmeno tečaja za vodnika PZS - 
lahke kopne ture - kat. A Dom na Zelenici 

12 12. - 22. 7. 2018 
tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 
2. izmena PUS Bavšica 

13 11. 8. 2018 
izpitna tura tečaja za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 2. izmena Martinj steza 

14 10. - 13. 5. 2018 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija 
B, 1. izmena 

Frischaufov dom na 
Okrešlju 

15 26. - 27. 5. 2018 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija 
B, 1. izmena, izpit Glinščica 



16 24.  - 27. 5. 2018 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija 
B, 2. izmena 

Frischaufov dom na 
Okrešlju 

17 9. - 10. 6. 2018 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija 
B, 2. izmena, izpit Glinščica 

18 14. - 16. 9. 2018 
tečaj za vodnika PZS - zelo zahtevne kopne ture - 
kategorija C Koča na Klemenči jami 

19 29.  -30. 10. 2018 
tečaj za vodnika PZS - zelo zahtevne kopne ture - 
kategorija C, izpit Logarska dolina 

20 13. 1. 2018 
sprejemni izpit za tečaj za vodnika PZS - lahke snežne 
ture - kat. D, 1. izmena Raduha iz Loke 

21 15. - 18. 2. 2018 
tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 
1. izmena 

Erjavčeva koča na 
Vršiču 

22 3.  -4. 3. 2018 
tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 
1. izmena, izpit Vršič - Slemenova Špica 

23 28. 1. 2018 
sprejemni izpit za tečaj za vodnika PZS - lahke snežne 
ture - kat. D, 2. izmena Raduha iz Loke 

24 1. -4. 3. 2018 
tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 
2. izmena 

Koča v Grohotu pod 
Raduho 

25 17. - 18. 3. 2018 
tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 
2. izmena, izpit 

Koča v Grohotu pod 
Raduho 

26 10. 2. 2018 
sprejemni izpit za tečaj za vodnika PZS - lahki turni 
smuki - kategorija G znano naknadno 

27 9. - 11. 3. 2018 tečaj za vodnika PZS - lahki turni smuki - kategorija G Dom na Komni 

28 7. - 8. 4. 2018 
tečaj za vodnika PZS - lahki turni smuki - kategorija G, 
izpit Ledine 

29 9. - 11. 2. 2018 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne snežne ture - 
kategorija E Dom na Zelenici 

30 znano naknadno 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne snežne ture - kategorija 
E, izpit 

Koča v Grohotu pod 
Raduho 

31 2. - 4. 3. 2018 
tečaj za vodnika PZS - zahtevni turni smuki - kategorija 
H Dom na Zelenici 

32 znano naknadno 
tečaj za vodnika PZS - zahtevni turni smuki - kategorija 
H, izpit Dom na Zelenici 

33 
okt. 2018 / junij 
2019 tečaj za IPV  različne lokacije 

 
 
LICENČNA USPOSABLJANJA: 
 

Št. Termin Vrsta licenčnega usposabljanja Lokacija  

1 
2. - 3. 2. 2018 

snežno izpopolnjevanje II (MDO PD Podravja, 1. 
skupina) 

Domžalski dom na Mali 
planini 

2 3. - 4. 2. 2018 
snežno izpopolnjevanje II (MDO PD Podravja, 2. 
skupina) 

Domžalski dom na Mali 
planini 

3 23. -24. 2. 2018 
snežno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske, 1. 
skupina) 

Erjavčeva koča na 
Vršiču 

4 24. - 25. 2. 2018 
snežno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske. 2. 
skupina) 

Erjavčeva koča na 
Vršiču 

5 2. - 3. 3. 2018 
snežno izpopolnjevanje I (Savinjski MDO PD, 1. 
skupina) 

Mozirska koča na 
Golteh 



6 3. - 4. 3. 2018 
snežno izpopolnjevanje I (Savinjski MDO PD, 2. 
skupina) 

Mozirska koča na 
Golteh 

7 9. - 10. 3. 2018 
snežno izpopolnjevanje IV (MDO PD Koroške, 1. 
skupina) 

Koča v Grohotu pod 
Raduho 

8 10. - 11. 3. 2018 
snežno izpopolnjevanje IV (MDO PD Koroške, 2. 
skupina) 

Koča v Grohotu pod 
Raduho 

9 23. - 24.3. 2018 
kopno izpopolnjevanje VI (MDO PD Ljubljane, 1. 
skupina) Dom v Kamniški Bistrici 

10 24. - 25. 3. 2018 
kopno izpopolnjevanje VI (MDO PD Ljubljane, 2. 
skupina) Dom v Kamniški Bistrici 

11 6. - 7. 4. 2018 
kopno izpopolnjevanje I (MDO PD Gorenjske, 1. 
skupina) 

Valvasorjev dom pod 
Stolom 

12 7. - 8. 4. 2018 
kopno izpopolnjevanje I (MDO PD Gorenjske, 2. 
skupina) 

Valvasorjev dom pod 
Stolom 

13 20. - 21. 4. 2018 kopno izpopolnjevanje  II (MDO Primorske) 
Koča Antona Bavčerja 
na Čavnu 

14 20. - 21. 4. 2018 
kopno izpopolnjevanje V (Savinjski MDO PD, 1. 
skupina) 

Mozirska koča na 
Golteh 

15 21. - 22. 4. 2018 
kopno izpopolnjevanje V (Savinjski MDO PD, 2. 
skupina) 

Mozirska koča na 
Golteh 

16 4. - 5. 5. 2018 
kopno izpopolnjevanje III (MDO PD Koroške, 1. 
skupina) 

Koča na Naravskih 
ledinah 

17 5. -  6. 5. 2018 
kopno izpopolnjevanje III (MDO PD Koroške, 2. 
skupina) 

Koča na Naravskih 
ledinah 

18 4. - 5. 5. 2018 
kopno izpopolnjevanje IV (MDO PD Dolenjske in 
Bele krajine, 1. skupina) 

Koča pri Jelenovem 
studencu 

19 5. - 6. 5. 2018 
kopno izpopolnjevanje IV (MDO PD Dolenjske in 
Bele krajine, 2. skupina) 

Koča pri Jelenovem 
studencu 

20 11. - 12. 5. 2018 
kopno izpopolnjevanje VII (MDO PD Podravja, 1. 
skupina) Dom na Boču 

21 12. - 13. 5. 2018 
kopno izpopolnjevanje VII (MDO PD Podravja, 2. 
skupina) Dom na Boču 

22 18. - 19. 5. 2018 
kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD Zasavja, 1. 
skupina) Tončkov dom na Lisci 

23 19. - 20. 5. 2018 
kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD Zasavja, 2. 
skupina) Tončkov dom na Lisci 

24 25. - 26. 5. 2018 
kopno izpopolnjevanje VIII (MDO PD Podravja, 1. 
skupina) Dom na Boču 

25 26. - 27. 5. 2018 
kopno izpopolnjevanje VIII (MDO PD Podravja, 2. 
skupina) Dom na Boču 

26 25. - 26. 5. 2018 kopno izpopolnjevanje XI (MDO PD Notranjske) 
Koča Antona Bavčerja 
na Čavnu 

27 28. - 29. 9. 2018 
kopno izpopolnjevanje XIII (republiško - SOU VK 
PZS, 1. skupina) PUS Bavšica 

28 29. - 30. 9. 2018 
kopno izpopolnjevanje XIV (republiško - SOU VK 
PZS, 2. skupina) PUS Bavšica 

 

Poskušali bomo reševati tekoče probleme in težave. Še naprej bomo sodelovali z ostalimi komisijami, kakor 
tudi s strokovno službo in vodstvom PZS. 
 

Franc Gričar, načelnik VK PZS 



Podrobni program dela Komisije za planinske poti PZS 2018 

 
foto Igor Mlakar 

 
Naloge komisije, poleg določenih v Statutu PZS  in Pravilniku KPP so:  

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

• pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje z generalnim sekretarjemin računovodjoin z  
njim seznani Zbor markacistov ter da v potrditev UO PZS, skrbi za smotrno uporabo finančnih in drugih   
sredstev;  

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

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

• sprejema plan tehnično zahtevnih delovnih akcij jih organizira in vodi;  

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

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

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

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

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

• med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge;  



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

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

• izdaja značke in potrdila ter evidentira  za prehojeni: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko planinsko 
pot ;  

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

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

 
Stalni odbori KPP so:  
*glede na volilni zbor markacistov se seznam načelnika ,vodij in članov dodatno medletno uskladi. 

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

Igor Mlakar, PD Bovec  
Bogdan Seliger, PD 
Horjul  

Boštjan Gortnar, PD Medvode;  
Gabrijel Podobnik, PD Cerkno;  
Jurij Videc, PD Laško;  
Marjana Jelen, PD Medvode;  
Stanislav Vidovič, PD Kočevje;  
Uroš Vidovič; PD Ptuj,  

7 rednih in  
4dopise sej  
2 razširjeni sejai 
1 volilni  ZBOR 
markacistov  
1 srečanje 
markacistov z 
vodstvom KPP 

 

Stalni odbor  vodja odbora  Člani  seje  
Odbor za tehnična 
vprašanja (OTV)  

Albin Žnidarčič,  
PD Sežana  

Branko Lombar, PD 
Avtomontaža;  
Lojze Pirnat, PD Domžale;  
Rajko Lotrič, PD Dovje – 
Mojstrana.  

4sejie 
1 analizni sestanek.  
7 sestanov z PD na 
terenu za obnove 
poti in analizo 

Odbor za 
dokumentacijo in 
kataster planinskih 
poti (ODKP)  

Danilo Sbrizaj, PD LPP  Andrej Stritar, PD Črnuče;  
Janko Šeme, PD Jesenice;  
Mateja Zega Perko, PD 
Obrtnik. 

2 seji  
 

Odbor za 
usposabljanje 
(OZU)  

Janko Šeme, PD 
Jesenice  

Zdravko Bodlaj, PD Kamnik;  
Alja Bradaškja Cizelj, PD Dovje 
– Mojstrana;  
Bojan Šifrar, PD Sovodenj.  

4 seje 
1 
usklajevanjeminštruk
torjev markacistov 
1 seminar 
inštruktorjev 
markacistov za nov 
program 
6 sestankov za 
pripravo gradiva in 
postavitev 
programov ter 
gradiva usposabljanj 

Odbor za 
propagando 

Predvideva se 
ustanovitev začasnega  
odbora 

Vodje OPP,markacisti Sprotno propagiraje 
dela in akcij-dopisno  

 



ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA  
 
Akcije tehnične skupine  
Izvedlo bi se 22 akcij in 10 intervencij v visokogorju in sredogorju, ki bi trajale do60 dni. Akcij bi se udeležilo  
45 ustrezno usposobljenih markacistov (nekateri večkrat), predvidenih pa je okoli 43850ur delaobnovi 
kovinskih varoval,popravilu poškodb planinskih poti in sanacije erozije. Lesena varovanja (ograje, stopnice, 
lestve) glede na kategorijo poti, v skupni dolžini 3km. V primeru del in sečnje,kjer TS nima usposobljenega 
kadra in znanja se najame zunanje izvajalce.Akcije v letu 2018 naj  bi potekale ob pomoči helikopterjev SV in 
policije, ki bi na določene mesta v 30 urah preletov prepeljala material, orodje in ekipe do mesta popravila 
poti.Akcije in intervencije bi vodili inštruktorji markacisti ali markacisti C. 
Izvede se tudi opremljanje nove zelo zahtevne poti, če planinsko društvo pridobi soglasja skladno z zakonom. 
Planira  se sodelovanje z TNP, ZGS ,GRZS in policijo ob varovanju na akcijah,kjer ni mogoče drugačna 
uskladitev ali varovanje in zapore poti. 
 
Usmerjevalne table ter ostali projekti:  
 

NOVE  TABLE: 
število  

Sponzor oz. plačnik  Kovinski drogovi  nosilci  

300 smerne FŠO v okviru razpisa za table  80 300 

20  smerne Krka  5  20  

40 informnacijske Table za izhodišče poti  0 40 

40 opozorilne Table ob vstopu v zelo zahtevno pot-
obvezna uporaba oprme 

0 0 

 
Nadaljevali se bodo različni projekti za vzdrževanje planinskih poti (Panoramska pot Karavanke-Sinška 
planina; Krkine poti...).  
 
Tehnična in varnostno-varovalna  oprema:  
Predvideno je vzdrževanje in  servis strojev ter nabava novih orodij, potrošnega materiala ter zaščitnih 
sredstev in opreme tehnične skupine ter opremljanje intervencijske skupine KPP. Aktivni člani tehnične 
skupine bodo dodatno zavarovani za celo leto.  
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO  
Dejavnost v letu 2018:  

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

• nadgradnja spletnega registra planinskih poti   

• urejanje  skrbništva poti z IO KPP in P  PZS,  

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

• vodenje seznama obhodnic in dopolnjevanje podatkov povezanih z obhodnicami, 

• vpeljava digitalnih obrazcev in posodobitev obstoječih. 

 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE  
Odbor za usposabljanje  vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge usposabljanja za markacist in 
inštruktorje. Predlaga plan usposabljanj in vodij ter ga da v potrditev IO KPP. Pripravlja in usklajuje strokovno 
literaturo ter ostale pripomočke za usposabljanja s področja dela na planinski poti. V letu 2018 se bo 
posodobilo program obnovitvenih usposabljanj in gradivo zanj. 
Vpeljuje se nov program markacist A,B,C in inštruktor markacist ter gradiva. 
Markacistom se izdaja nova usklajena izkaznica glede na program za katerega so usposobljeni.  
Usposabljanja se krajevno v čim večji meri,prilagodi tečajnikom,prostoru zanj in ugodni ceni. 
 



Pregled usposabljanj: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za markaciste 
kategorije A 3 tečaje 

celo leto; kraj usposabljanja 
glede na prijave 

Skupaj 75 

obnovitveno usposabljanje  
(8 izvedb)  

april, maj, junij,  september, 
oktober; , glede na prijave 

skupaj 230  

Zaključek tečaja za 
markaciste pripravnike           

maj – Slivnica 30  

Usposabljanje markaciste C -
vodje  tehničnih ekip  

marec, april Vipava 15  

Tečaj za varno delo z 
motorno žago  mark.B,C 

Postojna, termin določen 
naknadno 

20 

Usklajevalni seminar  (2x) Termin določen naknadno vsi inštruktorji in pripravniki 
inštruktorji markacisti (14) 

Delavnica za načelnike 
markacistov (6) 

Termin določen naknadno; 
Ljubljana, PZS 

180 

Tečaj za markaciste 
inštruktorje 

Termin določen naknadno 2 

 
ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI 

Naziv aktivnosti  Termin in lokacija  Št. udeležencev in 
vodja  

Namen  

Delovni posvet; 
seminar čezmejnih 
povezav z Italijo  

Posočje  15 KPP-PZS, FVG 
Sentieri CAI  

Izmenjava podatkov in skupno 
sodelovanje (akcije), povezave 
državne meje  

Delovni posvet; 
seminar čezmejnih 
povezav z Avstrijo  

Gorenjska  15 KPP-PZS, ÖAV, 
OTK, NF  

Nadaljnje sodelovanje z skupnimi 
akcijami na meji izmenjava podatkov 
o poteh.  

Delovni posvet; tečaj 
in seminar čezmejnih 
povezav ter 
sodelovanja s Hrvaško  

Slovenija- Hrvaška  4 (registrirani 
markacisti ki imajo 
licenco obeh 
planinskih zvez) 

Izmenjava  in uskladitev strokovnih  
podatkov in skupno sodelovanje 
(akcije),  na planinskih poteh. 

Sodelovanje z BMU  naknadno  3 Nadaljnje sodelovanje z članicami in 
prenos dobrih praks. 

Srečanje 
markacistov BMU 

Naknadno 8 članov KPP Prvo srečanje markacistov 
Balkana 

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 pogovorijo o preteklem delu  ,planih za naprej in seznanijo s  
aktualnimi zadevami KPP,.Izmenjujejo si izkušnje,ki se pojavljajo pri delu na  planinskih poteh. 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI  v MDO-PD Datum Kraj 
PRIMORSKE 12. 12. 2017 Sežana 
POSOČJA 6. 1. 2018 Javornik 
LJUBLJANE 12. 1. 2018 Medvode 



SAVINJSKE 27. 1. 2018 (PD Polzela) 
KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA 26. 1. 2018 Mengeška koča 
GORENJSKE konec januarja 2018 Dom Pristava v Javorn. Rovtu 
KOROŠKE 3. 2. 2018 Črna na Koroškem 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 22. 2. 2018 Šentrupert 
NOTRANJSKE 2. 3. 2018 Vrhnika 
ZASAVJA 11. 3. 2018 Dom v Gorah 
POMURJA 16. 3. 2018 Lendava 
PODRAVJA marec 2018 Podravje 

 
Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO  
Priporoča se,da vsak OPP v MDO organizira vsaj 1-2 skupni akciji dela na poteh in sodelovanje z drugimi OPP-
ji. 

PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

Naziv projekta, aktivnosti  Namen  

Zbor markacistov  Poročanje o delu KPP in sprejem planov delegatom 
markacistom;  
Volitve načelnika in članov IO KPP 

Dan Slovenskih markacistov  skupno markiranje  planinskih poti in druženje 
markacistov PZS  

SPP  redna skrb za vzdrževanje obhodnice ,točk,žigov 
,potrditev dnevnika  

Razširjena SPP  Promovirati večji obisk točk  
Panoramska pot Karavanke  Vzdrževanje odsekov skladno z pogodbo 
Predstavitve na sejmih  Predstavitev dela markacistov  

Program markacist  posodobitev z novimi pristopi dela in vpeljava. 

Gradivo za usposabljanje posodobitev z novimi temami in tisk  

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

Obveščanje javnosti z vrsto, načinom in tehniko dela 
markacistov. Poudarek na urejanju in sanaciji planinskih 
poti z vidika varovanja narave (sanacija bližnjic, 
podorov, ...).  

Krkine poti  Vzdrževanje poti  

E poti  Skrb v skladu s 4-stranskimi pogodbami 
Registrirane planinske poti  Inštruktorji in markacisti: preprečevati in ozaveščati o 

uporabi Knafeljčeve markacije izključno na planinskih 
poteh ter pravilno nameščanje 

Sodelovanje z TNP Ponovitev kampanje  o škodljivosti bližnjic. 
Izredni pregledi planinskih poti Za primer pripomb, oziroma pritožb na stanje 

planinskih poti, ipd. je v skladu s pravilnikom KPP 
predviden izredni pregled planinskih poti določenega 
območja, ki ga izvede inštruktor markacist C, vodja 
tehnične skupine ter o tem odda poročila na 
predpisanih obrazcih. 

 

V letu 2018 bodo registrirani markacisti B,C in inštruktorji  poleg zavarovanja strokovnih kadrov zavarovani 
tudi osnovno nezgodno. Za markaciste A kateri so usposobljeni izključno za nezahtevno in ročno delo se 
predvideva zavarovanje preko planinske članarine,zavarovanje strokovnih kadrov pa poteka za vse enako. 

Igor Mlakar, načelnik KPP PZS 
 



Program dela Gospodarske komisije PZS 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 
(do 3.2.2018) 

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 
(sestava do 3.2.2018) 

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 usposabljanja za gospodarje planinskih koč 

Izvedba ekskurzije za oskrbnike/gospodarje planinskih koč  

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

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

Analiza delovanja malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah v Sloveniji od 2013-2017 

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 

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 v planinskih kočah ( hrana, namestitev, ...) 

Skrb in kontrola nad posegi planinskih koč v gorski prostor 

Sodelovanje z državnimi inštitucijami / soglasodajalci pri prenovah planinskih objektov  

Svetovanje s strokovnjaki na področju arhitekture pri kontroli nad vsemi prostorskimi posegi v gorskem svetu 
in arhitekturni nadzor 

Izdelava navodil za gospodarjenje s planinskimi kočami s strani Svetovalne pisarne PZS 

Izvedba usposabljanja gospodarjev koč za delo z motorno žago 

Sodelovanje predstavnika GK PZS v Komisiji za koče in poti CAA 



Izvedba analize sezone na planinskih kočah 

Obveščanje širše planinske javnosti o planinskem gospodarjenju 

Sodelovanje in priprava projektov z vključenostjo planinskih koč 

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

Nadaljevanje uradnih obiskov planinskih koč 

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

Izvajanje projekta Bergsteigerdorfer v Sloveniji 

 

Janko Rabič, načelnik GK PZS 

 

  



Plan dela Komisije za gorske športe 2018  
 

Tekmovalno turno smučanje     

Plan in opis dela 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 
- svetovno prvenstvo 
- evropsko prvenstvo 

 
2019 
2018 

Mladinska reprezentanca 
-svetovno prvenstvo 

 
2018 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2015 Januar 2018 

 

Tekmovalno ledno plezanje     

Plan in opis dela 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 

Organizacija oprtega BMU pokala 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 



Članska reprezentanca 
-evropski- kontinentalni pokal  

 
2018 

Mladinska reprezentanca 
-svetovno prvenstvo Liechtenstein 

Januar 2018 

Evropsko prvenstvo 
Kirov, Rusija 

 
Marec 2018 

Urejanje in opremljanje slovenskih  dry tooling plezališč 
Klubi samostojno 

Celo leto 
 

Strokovno izobraževanje 
- licenčni seminar za državne sodnike 

Pred začetkom 
državnega prvenstva 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2017 Januar  2018 

 

Jasna Pečjak, načelnica KGŠ PZS 

 

  



Program dela Odbora za usposabljanje in preventivo 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 v skladu z novim Zakonom o športu in 
potrditvi pri Akreditacijski komisiji. 

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 maj 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 

 
 
 
 

  



Program dela Odbora za članstvo PZS 2018 

 

Odbor za članstvo je strokovno telo, ki skrbi za promocijo in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje, 

razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju članstva, prostovoljnega dela, usposabljanja za 

organizacijsko delo v planinski organizaciji in priznanj. 

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

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

pripomb.  

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

obravnaval Pododbor za priznanja. 1. 12. 2018 bo v Mojstrani potekala svečana podelitev najvišjih priznanj. 

 
Tone Jesenko, vodja OČ PZS 

  



Program dela Odbora za pravne zadeve PZS 2018 
 

Naloge bo odbor opravljal po potrebi, skladno z opredelitvijo s statutu: Odbor za pravne zadeve je strokovno 

telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih aktov in se opredeljuje do vseh 

drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno službo PZS. 

Na 18. seji UO PZS, dne 16. 11. 2017 je odbor prejel nalogo priprave potrebnih sprememb statuta PZS, ki jih 

bo pripravil do skupščine PZS 2018. 

 

Borut Vukovič, vodja OPZ PZS 

 

  



Program dela Odbora za založništvo in informiranje PZS 2018 
Plan izdaj in tiska v letu 2018: 

Planinske karte 
 Storžič-Košuta 1.300 

Snežnik 1.300 

Planinska karta 1.300 

Planinski in plezalni vodniki 
 Vodnik za zimsko pohodništvo (Gorišek) 13.000 

Julijske Alpe, osrednji del 13.000 

Vodnik s slov. pl. poti - trije deli 15.000 

Slovenske Vertikale (Grmovšek, Morojna) 16.000 

Gore nekdanje Jugoslavije 5.000 

Kranjska Gora, izbirni vodnik 60.000 

Dnevniki 
 Dnevnik s slov. pl. poti 3.500 

vpisna knjiga za vrhove 700 

Planinski dnevnik 2.500 

Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti 1.000 

Vpisna knjiga za koče 1.500 
Slavica Tovšak, vodja OZI PZS 

  



Program dela Raziskovalne skupine PZS 2018 
 

RS PZS, ki ima osnovo za delovanje v Statutu PZS, bo delovala  v skladu s sprejetim Pravilnikom o delu RS PZS. 

Njeno področje dela, ki je bilo sprejeto na vseh merodajnih organih PZS, omogoča strokovno neoporečno 

presojo o raziskovalnih in strokovnih problemih, ki so povezana s PZS. Za mandatno obdobje do skupščine v 

letu 2018 so bili imenovani člani: Slavica Tovšak, Peter Mikša, Herman Berčič, Stojan Burnik, Iztok Cukjati, 

Irena Mrak, Petra Zupet in Simon Brezovar. 

 Z ozirom na številna področja dela, ki si jih je RS 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. 

Vse čas se člani RS povezujejo in sodelujejo s Slovenskim planinskim muzejem. Tam arhivirajo in hranijo 

predstavljene diplomske naloge ,ki so na razpolago raziskovalcem in javnosti. V letu 2018 bodo člani RS PZS 

aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi simpozija o Triglavu, katerega pobudnik je SPM. 

Področja dela, ki predstavljajo 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. 

RS si je v času delovanja pridobila status društva v javnem interesu, kar je eden izmed pogojev za formiranje 

RS kot samostojne raziskovalne enote. Kot takšna se bo lahko prijavljala na razpisane projekte pri Agenciji za 

raziskovalno dejavnost RS. 

V sodelovanju  z Združenjem vojaških gornikov Slovenije, bodo člani RS sodelovali pri projektih: 

       -     Simpozij o Tonetu Svetini 

       -     Raziskava o vplivu vojaškega gorništva na razvoj planinstva in alpinizma na Slovenskem 

       -     Evidentiranje mulatjer v slovenskih gorah 

 



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 s planinsko tematiko. 

Člani RS PZS se bodo v skladu s finančnimi možnostmi 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. 

Slavica Tovšak, vodja RS PZS 

 

  



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 varnejšem gibanju 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 na spletnih 
straneh.  

- Sodelovanje pri skupnih projektih, ki so zanimivi za planinsko organizacijo. 

- Promocija revije, delovanja Planinske zveze Slovenije in planinskih društev. 

- Izvajanje programskih izhodišč Planinskega vestnika za leto 2018. 

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

- Funkcionalna povezava s Planinsko založbo PZS 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).  

- Sodelovanje s PR, s spletno stranjo in FB pri izmenjavi informacij, podatkov in prispevkov. 

- Povezava programskih rešitev (uredniška aplikacija idr.). 

- Nadgradnja elektronskega kazala PV. 

- Prenos obračuna honorarjev na PZS.  

- Aktivno delo na FB profilu Planinskega vestnika. 
 

Vladimir Habjan, odgovorni urednik PV 

  



Program dela delovne skupine Planinstvo za invalide/OPP 2018 
 

Delovna skupina »Planinstvo za invalide/OPP« (Pin) predstavlja svoj plan dela v letu 2018 in večino dela tudi 

v letu 2019 in naprej. Edino zneski se bodo spreminjali, saj bomo po potrebi tiskali ponatise in pri spletni 

aplikaciji bo znesek samo dodajanje planinskih poti za invalide/OPP in invalide na vozičkih.  

Pin ima zelo veliko podporo izven PZS, je pa res, da tudi v sami PZS počasi pridobivamo podporo, soglasja ... 

za svoje delo, ki ga opravljamo. Nam je v veliko čast in odgovornost, da delo delamo, da ga peljemo naprej, 

da ga predstavimo vsem zainteresiranim, predvsem pa da bo namen za katerega smo se zbrali!  

1) Razširiti delovno skupino in jo razdeliti v strokovni del in operativni del 
Glede na trenutno stanje je nujno potrebno, ker se je delo, odgovornost povečala vsaj za 300 %. Ostajajo 
strokovna dela, ki jih je in bo potrebno reševat, izpolnjevat, kakor tudi bo operativni del skupine imel veliko 
dela glede na plan 2018 in trenutno delo, ki ga že dela, ki ga zaznava ... 
Razširitev delavne skupine s socialno delavko Magdalena Strmšek Buh, prof. športa Tanja Princes in Igor 

Oprešnik. Potreba je velika tudi po razširitvi s člani PD. 

2) Začeti postopek, da se delovna skupina preimenuje v odbor Planinstvo za invalide/OPP 
Nudimo lahko vso strokovno pomoč pri spremembi  Pravil (statuta) PZS. 
 
3) Pridobiti strokovnega delavca na PZS  
ga zaposliti, sredstva pridobiti na razpisih ali pa določiti strokovnega delavca na PZS, ki bo razumel 
problematiko in sodeloval z delovno skupino in jo podpiral. 
 
4) Pridobiti lastni proračun, da lahko z njim samostojno razpolagamo, delamo … 
V primeru pridobitve sofinanciranja FIHO je to tudi pogoj. 
 
5) Začeti postopek za pridobitev naziva v javnem interesu na področju invalidov, izobraževanja, sociale 
… 
Vse to v dobrobit PZS in njenih komisij, odborov …, kakor tudi delovne skupine Planinstvo za invalide/OPP. 
 
6) Promocijo delovne skupine/odbora in njenega dela na raznih področjih, 
Predvsem zelo aktivno delati na javnih občilih (TV, Radio, časniki na nacionalni ravni, kakor tudi vsi mediji na 
lokalni ravni),  rezervirat sredstva za promocijo na socialnih omrežjih -  (FB, TW …). 
kampanija planinstvo za invalide/OPP: 

 planiranje, 
 vsebinski del, 
 medijska prisotnost in pokritost, 
 finančni načrt, 
 izvedba, 
 evalviranje. 
 
7) Predstavitev dela delovne skupine na skupščini PZS 
Predstaviti delo društvom, ki pa kljub predstavitvi na posvetih potrebna za razumevanje in postavitev v 

organe PZS. 

8) Sodelovanje na kongresih, posvetih, kolokvijih 
Sodelovali bomo na Kongresu športa za vse, Dober tek Slovenija – kongres, Letni posvet ACS učenje odraslih, 
kongres invalidov in drugi na temo športa, zdravja, invalidnosti, učenja in drugo. 
 
9) Ponatis Dnevnika in planinec 
 



10) Dopolnitev in ponatis Priročnika in planinec 
 
11) »Napisati« in natisniti Učbenik in planinec 
Osnutek za Učbenik in planinec bo vseboval:  

a) Definicija 
b) Opis 
c) Prilagoditve 
d) Kineziologov vidik 
e) Fizioterapevtov vidik 
f) Predstavitev invalidskih vozičkov 
g) Tujke  
h) Literatura, povezave/linki … 
 

12) Izvesti vsaj tri usposabljanja za strokovni kader PZS in izven nje na Uštah, ter povečat vsoto 
predavanih ur iz 16 ur na 19 ur 

a) 13., 14. in 15. april 2018 
b) 22., 23. in 24. junij 2018 
c) 7., 8. in 9. september 2018 

V urnik usposabljanja dodamo: 
a) eno uro za strategije dela z invalidi je sedaj 2 uri,  
b) dodamo temo ADHD, ki ji bomo namenili 1 uro,  
c) pri avtizmu dodamo pol ure, je sedaj 1,5 ure,  
d) in pri uvodnem spoznavanju pol ure. 
 

13) Prijavit usposabljanje Akreditacijski komisiji za programe usposabljanja na področju športne 
rekreacije in pridobit možnost usposabljat za 1. in 2. stopnjo (Združit program usposabljanja z mentorji 
planinskih skupin in vodniki PZS) 
Osnutek, predvideno … vse odvisno od skupnega konsenza vpletenih 
a) Usposabljanje 1. stopnje: program za mentorje + planinstvo za invalide/OPP 
b) Usposabljanje 2. stopnje: program za vodnike + planinstvo za invalide/OPP 
c) Trodnevno usposabljanje za strokovni kader v in izven PZS 
 
14) Izvesti deset pohodov  

Moravče – Ušte 
Ušte – Pivkelj – GEOSS 
Ruška koča – Žigartov vrh 
Strunjan – tunel – Portorož – Piran (IV) 
Elerji – Sv. Barbara (IV) 
Škocjanski zatok (IV) 
Planica – Tamar 
Rateče – Planica (IV) 
Rateče – Tromeja (Peč) 
Moravske toplice – Rumičev breg – (IV) 
Gospodična – Trdinov vrh 
Mirna gora 
Stoperce – Rudijev dom – Donačka gora 
Podmeja – Mrzlica 
Čemšeniška planina 
Jelenov studenec 

 
 



15) Izvesti tri planinske vikende vključenih 70 invalidov in 45 spremljevalcev
 

a) 18. do 20. maj 2018 - Planinski dom na Uštah 
b)    28. do 30. september 2018 - Ruška koča na Arehu Pohorje 
c)    5. do 7. oktober 2018 – Elerji 
 

16) Izvesti tri planinske tabore vključenih 70 invalidov in 45 spremljevalcev 
a)    8. do 14. julij 2018 - Planinski dom na Uštah 
b)    22. do 28. julij 2018  - Ruška koča na Arehu Pohorje 
c)   16. do 22. september 2018 – Elerji 
 

17) Začeti z deli na spletni aplikaciji za planinske poti za invalide/OPP in invalide na vozičkih 
 Znak za označevanje (oblikovanje), 
 Označevanje planinskih poti (namestitev), 
 Urediti planinske poti, 
 Na novo trasiranje planinskih poti, 
 Urediti vzdrževanje (dogovor z občinami za pometanje) … 
 
18) Javljanje na razpise  
Trenutno že aktivni na 6 razpisih, plan DS vsaj 24.000 EUR, 100% dvig na leto 2017. 

 
19) Sodelovanje 
Z zvezami, institucijami in društvi s katerimi smo že sodelovali in razširiti mrežo še na nove.  
Sodelovati z občinami, odločevalci in razvijati prepoznavnost Pin ter širiti idejo inkluzije in družbene 
odgovornosti.  
 
20) Pridobivanje finančnih sredstev od gospodarstva 
Obrnili se bomo na različne gospodarske subjekte, da podprejo različne programe. 
 
21) TVU  
Izvesti TVU akcijo, 16. junija 2018 v okviru dneva slovenskih planinskih doživetij 2018. 
 
22) Snemanje prispevka za Priznanje ACS za učenje 
V marcu bo ACS snemal predstavitveni filmček o delovni skupini na temo učenja odraslih. 

 

23) Razpisi Erazmus + 
Sodelovanje z organizacijami, tudi preko meje. 

24) Izpeljati akcijo – »Gluhi strežejo v planinskih kočah« 
Ob svetovnem tednu gluhih 15. in 16. septembra 2018. 
 
25) Spletna stran delovne skupine, ki je nujno potrebna 
Zaradi komunikacije z javnostmi in posredovanje aktualnih informacij in novic, ter nujnosti podajanja 
aktualnih informacij v najkrajšem možnem času.  
 
26) Začeti z urejanjem, zapisovanjem društev zavodov in posameznikov … 
Izdelava spiska/adrem, ki so pripravljeni sodelovati v programu za tiste, ki jim je program namenjen in ki 
imajo veliko potrebo po tovrstnih informacijah. Vzpostaviti spisek pripravljenih vodnikov in mentorjev za 
delo z invalidi/OPP. 
 
27) Članom delovne skupine omogočiti udeležbo raznih kongresov, posvetov, izobraževanj … 



potrebna so sredstva, za razvoj posameznikov, kakor seveda tudi same skupine, ki je in bo ostala posebna, 
polna elana, odgovornosti, zanosa, stremljenja po novem, naprej … 
 
28) Znak Pin 
Obiski lokalnih skupnosti 

Že dogovorjeno Hoče – Slivnica, Domžale, Ptuj, Komenda, Mengeš, Moravče; 

29) Oblikovati znak za planinske poti za invalide/OPP in invalide na vozičkih 
Le markacija je premalo sporočilna za označbo poti. 
 
30) Izdelati vizijo implementacije  “blagovne znamke” 
(logo, zaščitni znak, slogan, osebna izkaznica, komunikacijski načrt …) Planinstvo za invalide/OPP, boj za 
enakopravnost, inkluzijo … 
 
31) Pripraviti članke, prispevke in objave v časopisih, strokovnih revijah, na spletu … 
Zanimanje za naše revolucionarno delo je zelo veliko in to je za nas vse člane velika čast, kakor tudi 
odgovornost, ki pa jo z veseljem prevzemamo, saj verjamemo vase, v svojo strokovnost, svoje delo … 
 
32) Načrtovati predstavitve, da bi v 3 letih zajeli čim več licenciranih vodnikov, mentorjev … in ostalih 
strokovnih delavcev na PZS in izven nje. 
 
33) Povezovanje, širjenje znanja, razumevanja in inkluzije 
- Povezovanje institucij, zvez, društev (npr. skupni pohodi, predavanja, srečanja). 
- Povezovanje strokovnih delavcev, prostovoljcev, zaposlenih (okrogla miza, posvet, študijska skupina). 

 
34) Sodelovanje čez mejo, interdisciplinarno - medpodročno sodelovanje in povezovanje 
Dobili že prošnjo za povezavo z vodniško komisijo Hrvaške planinske zveze. 

 

35) Razširiti pojavnost na spletu z youtube kanalom. 
Predstavitev filmčkov, ki ob povezavi s socialnimi omrežji nudijo velik doseg sledilcev, predvsem pa 
promocija, preventiva, strokovnost za vse.  

 

36) Za promocijo programa sodelovati na TEDx. 
Misleci in akterji svoje znanje posredujejo v 3 do 18 minut dolgih nastopih. Po dogodku so 

na TED.com njihovi govori brezplačno dostopni vsakomur. 

37) Aktualnost 
Trudili se bomo biti korak s časom, sledili bomo spremembam in novostim na področju razpisov, predpisov in 

odzivali se bomo na dogajanje v družbi. 

38) Evropska prostovoljna služba 
EVS je delo prostovoljca - izvajanje praktičnih nalog in predajanje vseh potencialov pri delu. Čas trajanja je do 
12 mesecev. Delavnice pred prvim prijavnim rokom bodo v četrtek, 18. januarja 2018 v Ljubljani. 
9.30-12:00 za Ključni ukrep 1 (mladinske izmenjave, prostovoljske aktivnosti, mobilnost mladinskih delavcev) 
13.00-15:00 za Ključni ukrep 2 (strateška partnerstva) 
15.30-17:00 za Ključni ukrep 3 (srečanja mladih in političnih odločevalcev).  
 

Jurček Nowakk, vodja delovne skupine 

  



Program dela MDO PD Ljubljana 2018 

 

Program dela za leto 2018 temelji na določilih 20. člena Statuta PZS in vsebuje naslednje aktivnosti: 
- izvedba volilne plenarne sejeMDO 
- izvedba treh plenarnih sej MDO  
- izvedba 4 - 5 sej predsedstva MDO  
- organizacija 48. tabora ljubljanskih planincev, to je srečanja planincev MDO-ja 
- udeležba predsednice MDO ali njenega namestnika na sejah UO PZS in ostalih  sestankih, ki jih sklicuje 
krovna planinska organizacija 
- udeležba predsednice MDO ali njenega namestnika na občnih zborih in pomembnejših prireditvah društev 
ter finančna pomoč društvom pri posebnih akcijah 
- izdaja Biltena, glasila MDO-ja 
- ponovno aktiviranje pokrajinskega odbora mladinskih odsekov  
- izvajanje aktivnosti odbora za varstvo gorske narave (srečanje varuhov gorske narave in gorskih stražarjev 
MDO, tečaji gorske straže, predavanja...) 
- izvajanje aktivnosti odbora za planinske poti (srečanje markacistov MDO, skrb za vezne poti LMP, LJ-ZG in 
LJ-RI, tečaji, predavanja, skupne akcije obnove poti...) 
- izvajanje aktivnosti odbora vodnikov PZS (srečanje vodnikov PZS MDO, izpopolnjevanja, predavanja...) 
- ponovno aktiviranje gospodarskega odbora (srečanje gospodarjev MDO, predavanja...) 
- sodelovanje z regijskimi planinskimi organizacijami v sosednjih državah  
- svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS. 
 

       Marinka Koželj Stepic, predsednica MDO PD Ljubljane 

  



Program dela MDO PD Pomurja 2018  
 

V skladu z 20. členom Statuta PZS je bil izdelan program dela Meddruštvenega odbora (v nadaljevanju MDO) 
PD Pomurja. 
MDO PD Pomurje sestavljajo predsedniki PD Gornje Radgone, PD Goričko Tromeje, PD  Hakl Svete Trojice, PD 
Lendave, PD Lenarta, PD Ljutomera, PD Matice Murska Sobota, PD Mure Murska Sobota predsednik MDO in 
tajnica MDO. 
 MDO se bo v leta 2018 sestal na petih sejah,po potrebi pa tudi večkrat. Na dve seji bodo  vabljeni tudi vodje 
odborov. Predsednik MDO bo prisoten na sestankih posameznih odborov, ko bodo izdelovali program dela in 
finančni program oziroma načrtovali za MDO pomembne aktivnosti. 
 
Srečanje planincev MDO  
V mesecu juniju bo organiziralo srečanje planincev MDO. 
 V mesecu decembru bo organiziran planinski ples za planince MDO. 
Spodbujali bomo društva, da organizirajo obisk na dnevi slovenskih planincev. 
 
Delo odborov   
V okvira finančnih možnosti bomo financirali realizacijo programov dela vodniškega in odbora za planinske 
poti. 
Po končani javni razpravi, bomo ustanovili mladinski odbor in tudi njemu nudili finančno pomoč v okviru 
finančnih možnosti. 
Spodbujali bomo odbore in PD, da se njihovi člani udeležijo srečanj, tečajev, licenčnih usposabljanj in 
predavanj. 
 
Druge naloge  
Predsednik MDO se bo udeležil sejah UO PZS in ostali ustreznih sestankih v okviru planinske organizacije tudi 
Skupščine PZS, v njegovi odsotnosti bo ga nadomeščal podpredsednik MDO. 
Predstavniki MDO se bodo udeležili zborov članstva in pomembnejših prireditev društev. 
Nadaljevalo se bo dobro sodelovanje s planinskimi organizacijami Hrvaške in Madžarske. 
V okviru svojim možnostmi, bomo poskušali realizirati naloge po sklepih UO PZS in Skupščine PZS. 
 
 

           Franc Slokan , predsednik MDO PD Pomurje 
  



Program dela MDO PD Dolenjske in Bele krajine 2018 
 

Za uresničevanje skupnih ciljev, nalog in potreb po medsebojnem sodelovanju v jugovzhodni Sloveniji, so 
planinska društva tega območja, povezana v Meddruštven odbor planinskih društev Dolenjske in Bele krajine 
(MDO PD) - organ v sestavi Planinske zveze Slovenije, kot obliko dela planinske organizacije na regionalnem 
nivoju in forum za izmenjavo mnenj med PZS in društvi. 
MDO PD sestavlja po en predstavnik vsakega PD – praviloma predsedniki PD oz. od njih pooblaščeni 
predstavniki vodstva PD ter predsednik MDO, če ta ni hkrati predsednik PD. 
Temeljna naloga MDO PD pri uresničevanju nalog iz 20. člena Statuta PZS, ki se izvajajo na območju MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine, je usklajevanje stališč in mnenj, ki so skupnega pomena za napredek PD na tem 
območju in PZS kot celoti. S svojim delom spodbuja članice k aktivnemu sodelovanju, uresničevanju skupnih 
ciljev, določenih s programi in k povezovanju v organizirano celoto regije. 
V MDO so vključena planinska društva Krka Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Semič, Šentjernej, 
Trebnje, Polom Kostanjevica na Krki, Polet Šentrupert, Pohodnik Novo mesto, Pohodniško društvo Novo 
mesto ter Plezalni klub Novo mesto. 
Upoštevajoč vlogo MDO PD v Planinski zvezi Slovenije, načrtujemo v MDO PD v letu 2018 naslednje 
aktivnosti (seje, srečanja, zbore, pohode, tekmovanja, tabore, …), skladno z okvirnim programom za delo 
MDO-jev, ki ga je znotraj OKVIRNEGA PROGRAMA DELA PZS ZA LETO 2018 sprejela in potrdila tudi Skupščina 
PZS, 22. aprila 2017 v Ajdovščini (Sklep: 9-2017): 
 
Naziv aktivnosti  Termin in lokacija  Št. udeležencev  Namen organizator  
Sklic do 4 sej MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine 
ter več dopisnih  

marec, april, sept. in nov. 
2018  
(marca tudi volitve 
predsednika MDO PD)  

po 12 - 14 na posamični 
seji  

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

Udeležba na sejah UO 
PZS  

določi PZS – predvidoma 
5x  

1  Predsednik MDO PD -
predstavljanje stališča 
vseh društev, vključenih v 
MDO PD Dolenjske in 
Bele krajine  

Udeležba na svečani 
podelitvi najvišjih 
priznanj PZS  

 
1. december 2018  
 

2 - 4  Predsednik MDO PD - 
spremljanje morebitnih 
naših prejemnikov 
najvišjih priznanj PZS  

Udeležba predsednika 
MDO na občnih zborih in 
pomembnejših 
prireditvah društev  

januar - april 2018  1 - 2  Predsednik MDO PD - 
spremljanje dela PD in 
prenos informacij, pomoč 
PD ter promocija 
dogodkov PZS  

Spremljanje usklajenosti 
spremenjenih in 
dopolnjenih temeljnih 
aktov društev s Statutom 
PZS  

leto 2018  -  Predsednik MDO PD – v 
sodelovanju s PD, za PD 
ki tega še niso storila že 
do 1. 6. 2014  

Zbor in srečanje 
markacistov MDO PD  

22. februarja 2018 v 
Šentrupertu  

45  Vodja odbora za PP - 
delovno srečanje, 
priprava načrta skupnih 
akcij MDO v letu 2018 ter 
volitve vodje odbora  



Srečanje načelnikov PO 
MO MDO PD  

marec 2018  10  Vodja odbora PO MO 
MDO- redno letno ter 
volitve vodje odbora  

Srečanje vodnikov MDO 
PD  

marec 2018  40  Vodja odbora vodnikov - 
redno letno srečanje ter 
volitve vodje odbora  

Zbor načelnikov odsekov 
za VN, VGN in GS v 
Šentrupertu  

17. november 2018  cca 45  Vodja odbora VGN - 
Odsek za VN in PD Polet 
Šentrupert ter volitve 
vodje odbora  

Obnova kritičnih odsekov 
planinskih poti na 
območju MDO PD  

april, maj ter september 
ali oktober 2018  

2 x 35  Vodja odbora PP - 
skupno načrtovane akcije 
v MDO PD za vzdrževanje 
in obnovo planinskih poti 
po programu odbora  

Naravovarstvena 
ekskurzija na Slavnik ter 
praktični oz. II. del 
usposabljanja za GS  

12. maj 2018  45  Naravovarstveno 
izobraževanje VGN, GS in 
ljubiteljev narave v PD-jih  

Spominski pohod na 
Gorjance 25. avgusta 
2018, s pohodom iz 
Novega mesta in Gabrja  

25. avgust 2018  300  Skupna akcija MDO PD, ki 
si jo vsa naša PD zapišejo 
v koledarje akcij  

Naravovarstvena 
ekskurzija na Kočevskem  

20. oktober 2018  30  Naravovarstveno 
izobraževanje VGN, GS in 
ljubiteljev narave v PD-jih 
(ob pomoči PD Kočevje)  

Dan slovenskih planinskih 
doživetij (kraj še ni znan)  

16. 6. 2018  80  Organiziran skupen 
odhod planincev MDO 
PD – Odbor VO MDO  

Skupščina PZS (kraj še ni 
določen)  

21. april 2018  12 delegatov  
naših PD  

Aktivno vključevanje v 
delo in odločanje krovne 
zveze ter volitve novih 
organov PZS  

 
 
NAČRTOVANA USPOSABLJANJA (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole)  
 
Naziv usposabljanja  Termin in lokacija  Št. udeležencev  
Kopno izpopolnjevanje VPZS  od 4. do 5. 5. 2018 Koča pri 

Jelenovem studencu  
predvidoma 25  

Kopno izpopolnjevanje VPZS  od 5. do 6. 5. 2018 Koča pri 
Jelenovem studencu  

predvidoma 25  

Tečaj za GS - Odbor VGN pri MDO 
PD  

24. 2. 2018 Novo mesto in 2. 5. 
2018 Slavnik  

do 20 iz najmanj 6 PD  

Planinska šola  zimski čas – posamezna PD  do 60  
Skupna planinska šola za manjša 
PD – Odbor vodnikov PZS  

Zimski čas (razpis in načrt pripravi 
odbor VPZS MDO)  

do 20  

 



Nekatera naša PD so razmeroma majhna, povrh pa še zelo oddaljena od slovenskega sredogorja in 
visokogorja. Uporabimo primer dobre prakse PD Polet Šentrupert in PD Trebnje, ki skupne izlete izvajata 
enkrat letno že deset let.  

• Priključimo akcijam drugih društev, zelo obiskanim tradicionalnim pohodom (novoletni vzpon na 
Trdinov vrh, tradicionalni pohod na Vrhtrebnje, vedno zelo obiskan spominski pohod na Gorjance 25. 
8. 2018 – PD Krka Novo mesto, RUDOLFOVANJE april 2018 – Pohodniško društvo Novo mesto, 
Srečanje planincev Dolenjske in Bele krajine na Mirni gori 26. maja 2018 (vnesimo ga v programe 
dela PD), zelo zanimiv in vse bolj obiskan tradicionalni oktobrski pohod po Steklasovi poti – PD Polet 
Šentrupert, skoraj vseslovenski Čebularski pohod na Rako v novembru – PD Polom Kostanjevica na 
Krki, Dan slovenskih planinskih doživetij 16. junija 2018 (lokacija še ni znana), akcijam drugih MDO-
jev itd…), planinskim taborom skupaj z otroki, izletom, predavanjem v zimskem času.  

• Pripravimo in povabimo članstvo v planinske šole, da bodo v gorah, kadar so sami, bolj varni, 
organizirajmo naravovarstvene izlete – tudi kot učno metodo, na tečaj za gorske stražarje pa 
napotimo čim več mladih članov PD in kakšnega kandidata tudi na usposabljanje za varuha gorske 
narave.  

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

• Spoštovali bomo določilo 17.člena Statuta PZS, točko g) in 42. člena, da društva o svojem delu redno 
poročajo PZS ter MDO PD na enotnem obrazcu – vestno in pravočasno izpolnjevanje anket PZS.  

• S temi akcijami in predvsem dobro organizacijo bomo gotovo spodbudili željo po članstvu v naših 
planinskih društvih in ga v odnosu na leto 2017 povečali, zato ne zamudimo teh priložnosti tudi v letu 
2018!  

• Zagotovili bomo prisotnost naših delegatov na seji Skupščine PZS, dne 21. aprila 2018 (lokacija še ni 
znana).  

• Poskrbeli moramo, da bodo prizadevni posamezniki in društva za svoje dolgoletno delo prijeli 
ustrezna priznanja PZS, še naprej gredo predlogi društev neposredno na PZS, le za najvišja, pa preko 
MDO PD.  

• V letu 2018 bo okroglo obletnico ustanovitve (20 let) praznovali v Pohodnik ter PD Polom 
Kostanjevica na Krki. S svojo udeležbo in udeležbo predstavnikov vseh naših PD bomo počastili te 
jubileje. Na svečanih prireditvah lahko pričakujemo tudi prisotnost predstavnikov P UO PZS in seveda 
predsednika MDO PD.  

Načrt bo obravnavan in potrjen na dopisni ali redni seji MDO PD Dolenjske in Bele krajine, UO PZS pa bo o 
soglasju nanj odločal na 19. seji, dne 25.1.2018! 
 

 
Rudolf Skobe, predsednik MDO PD Dolenjske in Bele krajine 

  



Program dela MDO PD Zasavja 2018 
 
MDO Zasavja sestavljajo planinska društva Bohor Senovo, Brežice, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Kum, Laško, 
Lisca Sevnica , Litija, Radeče, Rimske Toplice, Trbovlje, Videm in Zagorje ob Savi ter plezalni klubi Laško, 
Rimske Toplice, Društvo prosti čas Šmartno in Posavski alpinistični klub. 
 
V letu 2018 bodo izvedene volitve novega vodstva MDO, zato bomo posebno pozornost namenili 
evidentiranju kandidatov za predsednika MDO, namestnika predsednika in vodje odborov. 
 
MDO Zasavja se bo v letu 2018 predvidoma sestal na petih do šestih sejah. Nadaljevali bomo s prakso, da se 
na sejah redno obravnava tudi informacije o aktivnosti društev med obema sejama, da bi s tem zagotovili 
izmenjavo dobrih praks in se seznanili s problemi, s katerimi se srečujejo posamezna društva. Z istim 
namenom se na vsaki seji obravnavajo tudi informacije o načrtovanih aktivnostih. 
 
Tudi v letu 2018 bomo veliko pozornosti namenili prizadevanjem društev za izgradnjo čistilnih naprav v 
planinskih kočah našega MDO. Nadaljevali bomo z izmenjavo informacij in izkušenj, saj so priprave v 
posameznih društvih v zelo različnih fazah. Nekatera društva tako že lahko poročajo o problemih, ki se 
pojavljajo pri delovanju vgrajenih čistilnih naprav, druga so šele v fazi izbire najbolj ustreznega projekta in 
iskanja dodatnih sredstev za financiranje. 
 
Na področju dela z mladimi bomo spodbujali oživitev te dejavnosti v društvih, ki nimajo aktivnih mladinskih 
odsekov, saj to predstavlja oviro za ponovni zagon dela pokrajinskega odbora mladinskih odsekov. V tem 
okviru so pomembna srečanja mladih planincev, ki jih organiziramo vsako leto.   
 
Posebna pozornost bo v letu 2018 namenjena zasavski planinski poti. Vedno več je pohodnikov, ki jo želijo 
prehoditi integralno in ne le z obiskovanjem posameznih kontrolnih točk. pri tem se je pokazalo, da so 
nekateri bolj odročni odseki slabše prehodni in pomanjkljivo označeni, zato bomo v letu 2018 sistematično 
pregledali celotno pot, popravili manjkajoče oznake, zlasti pa poenotili oznake o času hoje po posameznih 
etapah. 
 
V letu 2018 so načrtovana naslednja usposabljanja na nivoju MDO: 
 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Kopno izpopolnjevanje vodnikov PZS 18. - 19.5., Lisca 30 

Kopno izpopolnjevanje vodnikov PZS 19.-20.5., Lisca 30 

  
Načrtovane aktivnosti (srečanja, tekmovanja...): 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 
udeležen

cev 

Namen 

Srečanje zasavskih planincev in 
70 let PD Hrastnik 

8.9., Kal 200 tradicionalno srečanje članov 
vseh društev in slovesnost ob 
70. letnici PD Hrastnik 

Srečanje mladih planincev September, Mrzlica 100-150 druženje mladih planincev, 
izmenjava izkušenj mentorjev 
in vodnikov 

Naravovarstveni izlet MDO 12.5., Krokar do 20 
 

varovanje narave in druženje 
varuhov gorske narave 

Naravovarstveni izlet MDO 14.10., Škocjanski 
Zatok 

do 20 varovanje narave in druženje 
varuhov gorske narave 



Srečanje starejših planincev 
zasavskega MDO 

24.5., Kal 70 utrjevanje vezi med 
planinskimi veterani in 
negovanje meddruštvenega 
sodelovanja 

Meddruštveni izlet na 
Prehodavce 

1. in 2.6., 
Prehodavci 

50 obeležitev sodelovanja 
društev pri izgradnji Zasavske 
koče 

 
Pomembnejši projekti: 

Naziv projekta Namen Stanje 

Izdaja koledarja MDO za leto 
2019 

informiranje članov društev o 
aktivnostih skupnega pomena 

izide decembra, naklada 1.600 
izvodov 

Zasavska planinska pot - 
označevanje 

odprava pomanjkljivosti pri 
označevanju 

v zimskem času dogovor o 
razdelitvi dela, spomladi delo 
na terenu 

Zasavska planinska pot - 
dnevniki in plakete 

natis in izdelava plaket naročilo 

Križem kražem po posavskem 
hribovju 

izdelava novih značk naročilo 

 
Po izvolitvi novega vodstva MDO program še dodatno dopolnjen. 
 

 

Borut Vukovič, predsednik MDO Zasavja 
 

  



Program dela Savinjskega MDO PD 2018 
 

Meddruštveni odbor s svojimi odbori  tudi v letu 2018 načrtuje izvajanje nalog v okvirih in  v skladu s 
smernicami in usmeritvami članic, ki so vključene v MDO ter PZS: 

- izvedbo srečanj markacistov, vodnikov, varuhov gorske narave in gorskih stražarjev, 
- izvedbe planinskega tabora za osnovnošolce,  
- jesensko srečanje mladih planincev  osnovnošolcev, 
- spomladansko srečanje mladih planincev  srednješolcev  in študentov, 
- tradicionalno srečanje planincev S MDO 27.5. 2017 s pohodom po planinski poti XIV. divizije, 
- orientacijska tekmovanja, 
- izobraževanja na vseh področjih planinstva, 
- nadaljevanje obnove planinske poti XIV. divizije, 
- udeležba na občnih zborih in drugih društvenih prireditvah. 

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

 
 

      Manja Rajh, predsednica Savinjskega MDO  PD 
 

 
  



 Program dela  MDO PD Gorenjske 2018 

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

− volitve predsednika PZS, podpredsednika PZS, voljene člane Upravnega odbora PZS, člane komisij PZS, 
predsednika in podpredsednika MDO PD Gorenjske ter člane predsedstva MDO PD Gorenjske (načelniki 
odborov MDO PD Gorenjske. 

− povečanje članstva v planinskih društvih z ustrezno ponudbo programov, 

− poseben poudarek mladim, 

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

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

− vzpodbujanje planinskih društev k formiranju mladinskih odsekov, 

Planinski kažipot MDO Gorenjske  v letu 2018 je sestavni del programa. Iz planinskega kažipota bi poudarili 

naslednje večje prireditve: 

- 21. 4. 2018 - Skupščina PZS, 

− 10. 6. 2018 – Srečanje obmejnih planinskih društev, organizator SPD Trst, 

− 10. 6. 2018 – Dan Gorenjskih planincev pri koči na Kriški gori, organizator PD Križe, 

− 16. 6. 2018 – Dan slovenskih  planinskih doživetij 2018, 

− 24. 8. 2018 – proslava pred spomenikom štirih srčnih mož na Ribčevem Lazu, 

− 54. srečanje planincev treh dežel, 

− 01. 12. 2018 – Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS , organizator PD Dovje Mojstrana. 
 

Aktivnosti  odborov letu 2018 

Odbor mladinskih odsekov 

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

Odbor vodnikov 

Izpopolnjevanja: 

− snežno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske, 1. skupina) 23.-24.2.2018 Erjavčeva koča    

− na  Vršiču 

− snežno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske, 2. skupina) 24.-25.2.2018 Erjavčeva koča  

− na  Vršiču 

− kopno izpopolnjevanje I (MDO PD Gorenjske, 1. skupina) 6.-7.4.2018 Valvasorjev dom  

− pod Stolom 

− kopno izpopolnjevanje I (MDO PD Gorenjske, 2. skupina) 7.-8.4.2018 Valvasorjev dom   

− pod Stolom 

Tečaji: 

− deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture – kategorija A, 1. del,  

− Valvasorjev dom pod Stolom, 24.- 25.2.2018          

− sprejemni izpit za 1. izmeno tečaja za vodnika PZS – lahke kopne ture – kat. A, Dom na           

− Zelenici 12.5.2018 

− sprejemni izpit za 2. izmeno tečaja za vodnika PZS – lahke kopne ture – kat. A, Dom na           

− Zelenici 19.5.2018 



− tečaj za vodnika PZS-lahke snežne ture – kategorija D, 1. izmena, Erjavčeva koča na  Vršiču   

− 15.-18.2.2018   

− tečaj za vodnika PZS-lahke snežne ture – kategorija D, 1. izmena, izpit, Vršič – Slemenova  

− špica  3.-4.3.2018 

− sprejemni izpit za tečaj za vodnika PZS – lahke turni smuki – kat. G, lokacija bo znana  

− naknadno10.2.2018 

− tečaj za vodnika PZS-lahki turni smuki – kategorija G, Dom na Komni 9.-11.3.2018  

− tečaj za vodnika PZS-zahtevni turni smuki – kategorija G, izpit, Ledine 7.-8.4.2018 

− tečaj za vodnika PZS-zahtevne snežne ture – kategorija E,  Dom na Zelenici 9.-11.2.2018 

− tečaj za vodnika PZS-zahtevni turni smuki – kategorija H,  Dom na Zelenici 2.-4.3.2018 

− tečaj za vodnika PZS-zahtevni turni smuki – kategorija H, izpit, Dom na Zelenici (datum še    

− ni določen 

− tečaj za IPV – različne lokacije okt 2018 - jun 2019 

Deseto  srečanje vodnikov in mentorjev organizira PD Sovodenj.  

Srečanje bo v nedeljo 15. 4. 2018. Vabila in program za srečanje bodo razposlana v novembru 2017. Rok 

prijav na srečanje je 11. 4. 2018. 

VO MDO Gorenjske se bo v letu 2018 sestal najmanj dvakrat in sicer pred srečanjem vodnikov in pred 

zborom vodnikov. V letu 2018 bodo predvidoma dva tedna ped srečanjem vodnikov volitve VO MDO 

Gorenjske. 

Matej Ražen: načelnik odbora vodnikov. 

Odbor za planinske poti 

− V mesecu januarju organizacija razširjenega letnega delovnega srečanja načelnikov OPP MDO Gorenjske. 

− V okviru KPP PZS organizacija tečaja za delo z motorno žago za vse markaciste OPP MDO Gorenjske, ki ga 
še nimajo. 

− V okviru PZS organizacija delavnice za načelnike OPP PD za delo s katastrom planinskih poti in 
pripadajočo dokumentacijo, za delo z GPX napravami in za pridobitev za delo markacistov potrebnih 
orientacijskih znanj. 

− Opraviti izbor zainteresiranih markacistov za delo v tehnični skupini Komisije za planinska pota 

− pridobiti nove kandidate za markaciste kategorije A (za popolnitev vrst je potrebno vsaj 15 kandidatov). 

− Opraviti dodatne aktivnosti v zvezi s sprejemom Skrbniške pogodbe. 

− Usmeritev aktivnosti v intenziviranje dela na poteh Julijcev, zaradi pričakovanega večjega obiska tujih 
gostov, ki ga bo spodbudil izbor Julijcev na Lonely Planet. 

− Opraviti vse aktivnosti za ureditev slabega stanja na poteh spodnjih bohinjskih gora. 

− Realizacija akcij tehnične skupine KPP PZS na zahtevnih poteh MDO Gorenjske (planira se akcija na 
vršnem grebenu Jalovca, ... ostale še sporočim). 

− Leto 2018 je izborno leto za Komisijo za planinska pota PZS. V ta namen se bo evidentiralo in predlagalo 
kandidate z našega področja za organe KPP. 

− V okviru razpoložljivih sredstev izvesti vsaj eno skupno akcijo markacistov na področju MDO Gorenjske. 

− Akcije tehnične skupine, ki se planirajo na našem območju, še sporočim. 

Janko Šeme: načelnik odbora za planinske poti. 

Odbor za gospodarstvo  

Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z dogovori in usklajevanjem helikopterskih prenosov ob odpiranju in 

zapiranju koč, ter skupnih oskrbovanj v času sezone. Za čas prepovedi letenja iz vzletno-pristajalnega mesta 



Rudno polje bomo iskali primerno vzletno-pristajalno mesto, s tem, da bomo pridobili ustrezna soglasja in 

dovoljenja. Na Rudnem polju bomo poskrbeli, da bo prostor po koriščenju centra za biatlon urejen, udarne 

jame zasute in hišice za skladiščenje v urejenem stanju. Ob odobritvi koriščenja helikopterja slovenske vojske 

za prenos gradbenega materiala je potreben skupni dogovor. V ta namen naj bi pripravljali okvirni plan 

investicij in plan prenosov. Prav tako bo potrebno spremljati delovanje UV sterilizatorjev vode, s tem, da bi 

žarnice občasno izklapljali, kljub temu da jim tako skrajšamo življenjsko dobo. Delovanje teh sterilizatorjev je 

pri kočah v visokogorju specifično. Pred pričetkom sezone naj bi imeli sestanek z inšpektorjem za varno 

hrano. 

Odbor za gospodarjenje pri MDO naj prek strokovnega odbora za visokogorske koče in GK pri PZS pridobi 

možnosti sodelovanja pri razpisih za investicije ter sofinanciranje energetskih, ekoloških in gradbenih 

investicij. GK pri PZS naj se podrobno seznani s spremembami novega registra nastanitvenih obratov in o 

novem poročanju prenočitev. V ta namen naj bo s strani GK PZS organiziran seminar. 

Marica Okršlar: načelnica odbora za gospodarstvo 

Odbor za varstvo gorske narave 

1. Organizacija tečaja GS v mesecu marcu ali aprilu. 

2. Skupna akcija VGN in GS v času cvetenja narcis na Golici 

3. Skupni pohod in ogled enega od rastišč Lepega čevelca (Zelenica ali Gozd Martuljek). 

Valentin Rezar: načelnik odbora za varstvo gorske narave. 

V finančnem načrtu ni upoštevan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017. 

                                           

 France Benedik,   predsednik MDO PD Gorenjske 

  



Program dela MDO PD Notranjske 2018 
 

Število planinskih društev in klubov: 16 
 

• Izvedba sestankov MDO-ja predvidoma 4 do 5 – krat  letno, oziroma po potrebah normalnega 
delovanja. 

• Srečanja planincev MDO-ja. Srečanje je tradicionalno, vsako leto ga organizira drugo planinsko 
društvo, letos pa na področju Planinskega društva Blagajana, Polhov Gradec in sicer 20.5.2018 

• Udeležba predstavnika MDO na sejah UO PZS in ostalih ustreznih sestankih v okviru planinske 
organizacije. Spodbuditi delegate za udeležbo na Skupščino PZS, ki bo 21.4.2018. Animirati PD za 
čim večjo udeležbo na tradicionalno srečanje PZS,  
»Dan slovenskih planinskih doživetij«.  

Udeležba predstavnika MDO na občnih zborih in pomembnejših prireditvah društev.  

• Izvajanje aktivnosti odbora mladinskih odsekov, srečanje mladih planincev MDO, 
predavanja, mladinski in skupni tabori, orientacijska tekmovanja, poudarek na delu z mladimi v OŠ. 

• Izvajanje aktivnosti odbora za varstvo gorske narave , srečanje varuhov gorske narave/gorskih 
stražarjev MDO, predavanja, obnova licence, spodbuditi povezovanje odsekov za delo v Odboru 
VGN. Poleg čiščenja planinskih poti in okolice planinski koč še skupne akcije in izleti. Organizacija 
naravovarstvenega izleta.  

• Izvajanje aktivnosti odbora za planinske poti, srečanje markacistov MDO v marcu 2018 na Vrhniki, 
tečaji, predavanja, skupne akcije obnove poti, Dan slovenskih markacistov, vzdrževanje 765 km 
planinskih poti na območju MDO, v skladu z dogovorom Zavoda za gozdove Slovenije nadaljevanje 
markiranja evropske pešpoti na področju Notranjske - po potrebi. Skrbniške pogodbe, izvedba v 
praksi. 

• Izvajanje aktivnosti odbora vodnikov MDO, srečanje vodnikov PZS iz MDO, tečaji, predavanja. 
Medsebojno obveščanje o zahtevnih turah in organizacija skupnih izletov. 

• Izvajanje aktivnosti odbora za planinske koče, srečanje gospodarjev MDO, predavanja v kočah. PD 
Vrhnika izvaja dela prenove planinskega objekta na Planini, odprtje koče pa planira v maju 2018. 

• Planinska društva predlagajo kandidate za vodstvo MDO PD Notranjske najpozneje do konca januarja 
2018, za volitve na Skupščini aprila 2018. 

• Komisijam PZS ponuditi Planinski dom na Slivnici, kot primerno lokacijo za potrebe izobraževanja.  
 

 

                                                                                                  Miro Mlinar, predsednik MDO PD Notranjske 

  



Program dela MDO PD Posočja 2018     
 

V letu 2018 bo glavnina dejavnosti podobna aktivnostim v letu 2017. 
 
Dodatna načrtovana aktivnost je akcija markacistov na Evropski pešpoti E7. Posebej zahteven del bo obnova 
poti HUDA STOPNJA. 
 
Organizirana bo planinska šola: 
- Dva in pol dnevni tečaj 
- Zimski in letni del 
- Izvajanje PŠ bo prevzelo PD Nova Gorica 

 
Gregor Rupnik, predsednik MDO PD Posočja 

  



Program dela MDO PD Podravja 2018 
                                       
     MDO PD Podravja (v nadaljevanju: MDO) je organ v sestavi Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS). 
MDO je oblika dela planinske organizacije na regionalnem nivoju in forum za izmenjavo mnenj med PZS in 
društvi. MDO bo deloval v letu 2018 v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD Podravja ter v 
okviru finančnega načrta.  
 
MDO PD bo 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, PD Slovenska Bistrica, PD TAM 
Maribor, PD Tisa Maribor, PD Večer Maribor, PD Železničar Maribor, PD Žetale in Alpsko društvo Stratus. 
 
MDO PD Podravja bo do skupščine PZS, ki bo 21.4.2018 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: v januarju 2018 bo izbran nov načelnik 
- Načelnik Odbora za pl. veterane: Franc Kocbek 
- Načelnik Odbora za pl. orientacijo: Jože Dajnko 
- Načelnik Odbora za gospodarstvo: Zoran Kos  

 
MDO bo v letu 2018: 
- izvedel 5. – 6.  rednih seje (predvidoma pred vsako sejo UO PZS in sejo skupščine PZS),     1. dopisno sejo in 
1.- 2. seji predsedstva, na katerih bo skupaj sprejetih med 20 in 30 sklepov, 
- spremljal in usklajeval delo društev na območju, ki ga pokriva, 
- izvajal koordinacijo izhodišč pri oblikovanju ciljev in nalog PZS, 
- obravnaval in sprejel bo poročila o delu MDO in Odborov MDO za leto 2017 ter obravnaval in sprejel 
podrobni program za leto 2018 ter smernice dela v letu 2019,  
- dajal soglasja k predlogom za najvišja priznanja PZS, 
- preverjal usklajenost temeljnega akta društva, ki se želi včlaniti v PZS, s Statutom PZS in dajal soglasje k 
sprejemu in mu dodelil mentorja, 
- udeleževal se občnih zborov in drugih prireditev društev in zastopal PZS, po predhodnem pooblastilu 
predsednika PZS, 
- spodbujal vodstva PD MDO k večjemu propagandnemu, uspešnemu in učinkovitemu delu ter spodbujal k 
pridobivanju novih članov, 
- pomagal pri organizaciji prireditev, ki so širšega pomena in tudi nudil materialno pomoč, v okviru svojih 
zmožnosti, 
- organiziral bo skupne akcije (srečanja, pohode), ki so pomembne v okviru MDO,  
- vzpostavljal kontakt z ostalimi MDO-ji in organi PZS 
- skrbno ravnal s sredstvi in podpiral akcije, ki so v ponos MDO  
 
 
 
 



Odbori MDO bodo prav tako aktivni v letu 2018 in izvedli v okviru svojih aktivnosti kar nekaj akcij in sicer: 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja namen 

2 seji VO MDO Marec, oktober  Okrog 40      Stanka Čoh reševanje sprotne 
problematike 

Izpopolnjevanje 
vodnikov Podravja in 
ostalih prijavljenih pri 
PZS 
 
snežne razmere in 
kopne razmere 

2.-3. feb   Domžalski 
3.-4. feb        dom 
 
11.-12. maj    Boč 
12.-13. maj 
 
25.-26. maj    Boč 
26.-27. maj 

 
Skupaj okrog 70  
udeležencev 

 
Obnovitev licence 
za snežne in 
kopne razmere 
 
 

Srečanje vodnikov 
MDO PD Podravja 

17.11.2018 50 - 60          Stanka Čoh druženje vodnikov 
MDO PD Podravja 

Čiščenje pl. poti Skozi vso leto 2018 Okrog 150 Urejenost poti 

Pohod za mokrišča 
Mure  

4. februar      Okrog 6 oseb Ozaveščanje in varst. 
narave ob Muri 

Letni zbor članov 
OVGN Podravja 

Marec 15           Rastko Vrečko Pregled dela in plan 
dela za naprej  

Izobraževanje za GS 
praktični del + izpit  

Marec-        Boč  
april 

17          Borut Cerkvenič Pridobitev naziva 
Gorski stražar  

Izlet in srečanje VGN + 
GS 

Jeseni   Kozjak Okrog 30 Druženje in izlet 

Čistilna akcija in 
varov. velikonočnice 
na Boču 

April, maj Okrog 20 Pomoč pri urejanju 
planinskih poti in 
ohranitev 
velikonočnice 

Srečanje zaslužni 
veterani MDO  

15.12.2018     Ruška 
                        koča 

Okrog 20 - 30 Zahvala za minulo delo 
v društvih 

Pohodi in izleti  
Odbor za planinske 
veterane  

21.3., 18.4., 16.5., 
19.6., 17.7., 18.9., 
10.10., 24.10., 20.11., 
12.12.  

 
Okrog 300 

 
Druženje, ohranjanje 
kondicije 

Tekmovanje POT marec, april  130          Jože Dajnko  Tekmovanje  

Tekmovanje POT  oktober 60 – 70  Tekmovanje 

Tekmovanje POT oktober 60 – 70  Tekmovanje  

SPOT 2018   70  Tekmovanje 

IMOC 2018 oktober            BiH v primeru uvrstitve tja Tekmovanje 

Seminar orientacije jesen 3 dni       Areh                   15            Jože Dajnko Poglobitev znanja iz 
orientacije  

Zbor članov OPP 
Podravja 

17.3.2018    Selnica 
                    ob Dravi 

                  Marjan Mally Pregled dela in plan 
dela za naprej  

Srečanje markacist. s 
predst. gozdarjev 

maj  Predstavitev gozda kot 
del narave  

Ureditev pl. poti do 
obeležja Treh žebljev 

junij V sodelovanju s TD Lipa 
Kebelj 

Postavitev obeležja 
Treh žebljev na 
Pohorju 

Licenčno 
izpopolnjevanje za 
markaciste 

spomladi ali    Rogla 
jeseni 2018 

                Marjan Mally Obnovitev licence 



Srečanje predšolskih 
in osnovnošolskih 
otrok Podravja  

April 2018 300 komunikacija, 
spoznavanje sosednjih 
društev, povezovanje 

Letno srečanje S+Š 
Podravja  

Jesen 2018  20 komunikacija, 
spoznavanje sosednjih 
društev, povezovanje 

Posvet Odbora MO 
Podravja  

januar 
oktober 

10 – 15  komunikacija, 
načrtovanje, 
povezovanje 

Srečanje planincev 
Podravja 

29.9.2018      Rogla 400 – 500       predsednik 
                         MDO 

Druženje in zabava  

 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Spominska plaketa PZS, 
Svečana listina PZS, 
Častni znak PZS 
Častni vodnik PZS 

Dopolnjena starost vsaj 65 let 
Že pridobljeni zlati častni znak 
PZS, posebne zasluge, … 
Vsaj 30 letno delo v vodništvu 

Predvidoma do 3 
predvidoma 1 – 2  
predvidoma 50 
predvidoma do 5 

 
V januarju 2018 bomo (vse kaže na to) izbrali tudi novega načelnika Odbora za mladinske odseke, kar nam še 
ni uspelo v letu 2017, kljub nekaj sklicanim sestankom vodij MO PD MDO-ja. Upamo, da bomo z novim 
načelnikom pridobili nov zagon in mladim bolj pritegnili planinski svet in udejstvovanje v njem. Seveda so za 
dobro delo odborov MDO-ja potrebna tudi sredstva, katera smo v preteklem letu zelo namensko trošili in 
tudi kar nekaj privarčevali, z namenom, da bomo lažje izpeljali zastavljene cilje v letu 2018, tako po 
posameznih odborih, kakor v okviru MDO-ja na splošno.  
 

                           
Igor Oprešnik, predsednik MDO PD Podravja 

 
 

             

  



Program dela MDO PD Primorske 2018 

 
Natančen program dela MDO PD PRIMORSKE  v letu 2018 je pripravljen na podlagi smernic PZS in predloga, 
pripravljenega za skupščino PZS 2018 ter osnutka, ki je bil obravnavan na 15. redni seji MDO; sprejet bo na 
naslednji seji MDO PD Primorske, ki bo predvidoma januarja 2018.  
 
ŠTEVILO PLANINSKIH IN ŠPORTNO PLEZALNIH DRUŠTEV v letu 2018: 10 
 
USPOSABLJANJE: ne predvidenih samostojnih usposabljanj, člani se vključujejo v načrtovane programe 
usposabljanj PZS. 
NAJPOMEMBNEJŠE SKUPNE AKTIVNOSTI  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

43. Srečanje mladih PD 
MDO v organizaciji PD 
Postojna 

19. maj, Juršče -
Kršičevec 

150 - 200 Pohod,igre, druženje in 
medsebojno 
spoznavanje  

POT Liga Primorske   
 
 
SPOT 

Marec , Štanjel  
Februar, Ajdovščina 
 
5.-6. maj,  Štanjel 

50 – 80 
50 – 80 
 
150 

 
Skladno z načrtom 
planinske orientacije 
PZS 

 
TRADICIONALNE MNOŽIČNE PRIREDITVE PD Datum 

Po Vojkovih poteh – PD Podnanos    04. 03. 2018 

Pohod po Kosovelovi poti – PD Sežana 18. 03. 2018 

Nočni pohod na Slavnik (za odrasle in mlade) – PD Slavnik    30. 06. 2018  

200 let rojstva M. Vilharja: pohod in turnokolesarski izlet - PD Postojna in PD 
Snežnik 

15. 09.2018      

40. spominski pohod na Slavnik - OPD Koper 07. 10. 2018 

Pohod na Kostanjevem prazniku v Rodiku – PD Slavnik 14. 10  2018. 

SODELOVANJE Z ZAMEJSKIMI PD IN REGIJSKIMI PLANINSKIMI DRUŠTVI V 
SOSEDNJIH DRŽAVAH 

 

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

 

Odprta meja SLO – IT; Beka – Glinščica; PD Slavnik, SPD Trst 18. 3. 2018 

Odprta meja SLO – HR; Golac – Vodice; PD Slavnik  02. 9. 2018 

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

09.09. 2018 

Istarski planinarski savez, Pula; srečanje istrskih planincev 21. 10. 2018 

Drugi dogodki vabila 

ODBORI  

OPP  - odbor za planinske poti  
Področno srečanje markacistov MDO PD P 
Skupna akcija markacistov MDO PD P  
Udeležba na Dnevu slovenskih markacistov 
Udeležba vodje na razširjenem sestanku KPP PZS 
Odločitev glede nadomestne variante za ukinjeno “Obhodnico MDO PD Primorske” 
in skladno s tem nadaljnje delo  
ostalo 

 
09. 01. 2018 
03. 06. 2018 
 
 
celoletna naloga 
po dogovoru 

VO – vodniški odbor   



Srečanje in izlet vodnikov PZS in mentorjev vseh PD; v organizacija PD Podnanos;  
Udeležba na zboru vodnikov PZS, vsi načelniki VO PD;  
razširjena seja VK PZS; 
Licenčno usposabljanje za vodnike PZS na Čavnu  po terminih plana VK. 

10. 02. 2018 
 
terminski plan VK PZS 
terminski plan VK PZS 

OM - odbor mladinskih odsekov 
Aktivnosti  za šolsko leto 2017/2018 
Primorska liga planinske orientacije: - PD Sežana,  
PD Ajdovščina 
organizaija SPOT-a; koordinator Matej, pomoč vseh društev 
 
43. srečanje mladih MDO PD P, organizator PD Postojna, Kršičevec 
Regijsko tekmovanje MLADI IN GORE 
udeležba na zboru MK PZS     

 
 
začetek 2018 
01. 03. 2018 
05. - 06.05. 2018   
19. 05. 2018 
po planu MK 
po planu VK 

OVGN - odbor za varstvo gorske narave 
Sodelovanje pri akcijah drugih odborov: n.pr. akcija OPP 
Predavanja PD: vsaj eno z večjim poudarkom na naravovarstveni tematiki Udeležba 
na Zboru varuhov narave PZS 
PD, ki nimajo usposobljenih varuhov gorske narave naj poskrbijo za udeležbo na 
razpisanih seminarjih Komisij VGN; 
- spodbujanje za načrtovanje in gradnjo čistilnih naprav v kočah. 

 
02. 06. 2018 
 
po planu KVGN PZS 

SPLOŠNE AKTIVNOSTI   Datum 

Seje MDO PD Primorske:  praviloma pred vsako sejo UO PZS, 
 4-5 sej 

 

Redna udeležba predsednice oz. predstavnika MDO na sejah UO PZS, vseh ostalih 
sestankih, konferencah, ki jih pripravi PZS;  
Udeležba predsednikov PD in predsednice MDO na letni Skupščini PZS; 
Udeležba predsednice oz. namestnice na  OZ PD  

po terminskem planu;  
21. 04. 2018 

Dan doživetij slovenskih planincev:  
Skupna organizacija MDO in prevoz udeležencev 

16. 06. 2018 

Udeležba na podelitvi najvišjih priznanj PZS   01. 12. 2018 

Spodbujanje priprave člankov za objavo v lokalnih in planinskih medijih. Stalna naloga 

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

Stalna naloga 

Druge naloge po sklepu UO PZS in Skupščine PZS. Stalna naloga 

Opozarjanje pri izpolnjevanju obveznosti poročanja PZS in MDO PD (Statut PZS, 
člen 42.) – ankete, podatki za »Planinski kažipot« itd. 

Stalna naloga 

Skrb za predloge priznanj PZS članom PD Stalna naloga 

 
Maruška Lenarčič,predsednica MDO PD Primorske 

 



Anže Štremfelj 

Cirilova ulica 5 

4000 Kranj 

 

Planinska zveza Slovenija 

Dvorakova ulica 9 

1000 Ljubljana 

ZADEVA: Kandidatura za selektorja mladinske reprezentance v športnem plezanju 

Skladno z razpisom z dne 5. 12. 2017 oddajam vlogo za selektorja mladinske reprezentance v športnem 

plezanju.  

OSEBNI PODATKI 

    

IME IN PRIIMEK Anže Štremfelj 

NASLOV BIVALIŠČA Cirilova 5, 4000 Kranj 

DATUM ROJSTVA 21.9.1983 

KRAJ ROJSTVA Kranj 

  

IZOBRAZBA 

  7. stopnja 

  profesor geografije in sociologije 

  

PRIDOBLJENI STROKOVNI NAZIVI NA PODROČJU ŠPORTNEGA PLEZANJA 

  športni plezalec 

  inštruktor športnega plezanja 

  trener športnega plezanja 

  postavljalec smeri 

  

TEKMOVALNE REFERENCE 

  član slovenske mladinske reprezentance od leta 1997 do 2002 

  3. mesto v skupnem seštevku evropskega mladinskega pokala v kategoriji kadetov leta 2000 

  3. mesto v skupnem seštevku državnega prvenstva v kategoriji članov leta 2008 

  finalist svetovnega mladinskega prvenstva v Imstu v kategoriji mladincev leta 2001 

  

TRENERSKE REFERENCE 

  aktiven kot trener slovenske mladinske reprezentance od leta 2008 

 trener Anžeta Peharca, Mie Krampl, Letije Fajfar,... 

  Selektor mladinske reprezentance v obdobju 2014 - 2017 

  

ZNANJE TUJIH JEZIKOV 

aktivno angleščina 

pasivno nemščina 

 



PREDSTAVITEV 

S plezanjem se ukvarjam že od svojih otroških let. Začel sem v skali: Črni Kal, Osp, Bohinjska 
Bela,... Družinski izleti v naravna plezališča so bili v mojem otroštvu nekaj zelo običajnega. Med 
prvimi smo imeli doma malo umetno plezalno steno, na kateri sva s starejšo sestro Katarino 
neumorno trenirala. Začel sem se udeleževati prvih tekem za državno prvenstvo v kategoriji 
cicibanov in kasneje mlajših dečkov. Plezanju v skali sem posvečal veliko časa in tako že pri svojih 
13 letih preplezal svojo prvo smer z oceno 8b. Postopoma je stvar prerasla okvire občasne otroške 
igre in z vstopom v mladinsko reprezentanco leta 1997 zavzemala vedno večji del mojega življenja. 
Izkušnje na mednarodnih tekmovanjih sem že takoj prvo leto nabiral na šestih različnih prizoriščih po 
Evropi. Naslednje leto sem se vpisal na Gimnazijo Kranj. Poleg šole je bilo v tem obdobju  plezanje 
najpomembnejša stvar v mojem življenju. Še naprej sem bil stalni član slovenske mladinske 
reprezentance in leta 1999 v Amsterdamu dosegel svojo prvo uvrstitev na zmagovalni oder v 
kategoriji kadetov. Rezultat sem ponovil naslednje leto na domači tekmi v Kranju in v skupnem 
seštevku evropskega mladinskega pokala zasedel 3. mesto. V kategoriji mladincev sem se leta 2001 
uvrstil v finale svetovnega mladinskega prvenstva v Imstu.  Petletno obdobje tekmovanj na evropski 
ravni mi je, poleg samih tekmovalnih izkušenj, dalo tudi dober vpogled na delovanje slovenske 
mladinske reprezentance.  

Po uspešno opravljeni maturi sem se vpisal na študij geografije in sociologije na filozofski fakulteti. 
Izbral sem pedagoško smer in tako v procesu študija dobil določena znanja na področju poučevanja 
in dela z mladimi. Vzporedno s študijem sem opravil izpit za inštruktorja, postavljalca smeri in 
trenerja športnega plezanja. Izkušnje v praksi sem začel nabirati v AO Kranj. Ne da bi načrtoval, se je 
težišče mojega udejstvovanja na plezalnem področju počasi pomikalo od treniranja sebe do treniranja 
drugih. V tem sem vedno videl še posebno velik izziv. Predvsem sem bil aktiven na dveh področjih: 
v klubu AO Kranj in vedno pogosteje tudi kot trener slovenske mladinske reprezentance.  

V domačem klubu sem svoje prve izkušnje začel nabirati leta 2006. Skupaj z Alešem Govekarjem 
sva vodila treninge skupine 14 plezalcev. Številni izmed njih so zasedali najvišja mesta na tekmah za 
državno prvenstvo v svojih kategorijah. Moje nekoliko bolj profesionalno trenersko delo se je začelo 
z letom 2008, ko sem začel trenirati skupino starejših dečkov in deklic. Prvotni skupini se je v drugi 
polovici sezone 2010 pridružila Tjaša Kalan in leto kasneje še Tina Šušteršič ter Dominik Fon. Od 
leta 2009 do 2014 sem bil tener Maje Vidmar, ki je v tem obdobju krojila svetovni vrh v 
težavnostnem plezanju. 

V času oddaje kandidature sem trener Anžeta Peharca, Tjaše Kalan, Mie Krampl, Klemena Novaka 
in Letije Fajfar. Od vseh dosežkov mojih varovancev izstopa osvojitev bronaste kolajne Anžeta 
Peharca na evropskem članskem prvenstvu v balvanskem plezanju v Minhnu (2017). Poleg tega je 
kar nekaj vrhunskih dosežkov nanizala Mia Krampl, ki se je iz mladinskih svetovnih prvenstev, v 
obdobju med letoma 2014 in 2016, vsakič vrnila z uvrstitvijo na zmagovalni oder v težavnosti. V 
letošnjem letu pa si je priplezala tudi svoj prvi finale na tekmah za svetovni pokal v težavnosti. 
Osvojila je sedmo mesto v Chamonixu. 

Po končanem študiju na filozofski fakulteti sem odprl samostojno podjetje (Anže Štremfelj, športno 
plezanje S.P.). Dejaven sem na štirih področjih: 

- Vodenje mladinske reprezentance. 
o V obdobju preteklih štirih let sem kot selektor mladinske reprezentance ogromno časa 

namenil delu, ki ga ta funkcija zajema. Poleg samega treniranja tekmovalcev sem 
spoznal tudi vso organizacijsko in administrativno dimenzijo svoje funkcije. Lahko 
rečem, da sem se naučil veliko novega in pridobil bogate izkušnje. 

- Ukvarjanje z mladimi talentiranimi športnimi plezalci. 



o Že v predstavitvi sem omenil, da sem osebni trener petih vrhunskih športnih plezalcev, 
ki so vsi člani slovenskih reprezentanc. Poleg selektorstva je to najpomembneše 
področje mojega udejstvovanja. 

- Postavljanje smeri na tekmovanjih in treningih. 
- Delo z nekoliko večjimi skupinami osnovnošolskih otrok  

o Slednjemu ne posvečam veliko časa, se mi pa izkušnje, pridobljene pri tem delu, zdijo 
izjemno koristne.  

 
Ob vsem napisanem je razvidno, da plezanje predstavlja velik del mojega življenja. To kar delam, 
delam s srcem, in prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje.  
 
 
 
 
 
V Kranju, 18.12.2017         Anže Štrermfelj 
 
 
Priloge: 

- Pogled na delo selektorja 
- Okvirni program dela in cilji za obdobje 2018 – 2021 
- Trenerski kader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POGLED NA DELO SELEKTORJA 
 
Delo selektorja se mi zdi večplastno, zato bom svoj pogled nanj razdelil na več kategorij. 
 
Zelo pomembno se mi zdi sodelovanje med selektorjem in klubskimi trenerji. Mladinska 
reprezentanca je za posameznega tekmovalca pomembna kot nadgradnja kvalitetnega dela v klubih. 
Če izostane slednje, potem vrhunski rezultat ni mogoč. Omenjeno sodelovanje si predstavljam 
predvsem v obliki dovolj zgodnjega obveščanja klubskih trenerjev o reprezentančnih aktivnostih. 
Zavedam se, da imajo v klubih, kjer se s treniranjem ukvarjajo nekoliko bolj resno, izdelane določene 
plane treninga za svoje tekmovalce, zato je nujno, da se v začetku leta s strani vodstva reprezentance 
predstavi letni plan dela, ki ga klubski trenerji potem lahko vključijo v svoj program treninga. 
 
Prav tako pomemben je izbor ekipe. Na začetku leta je dobro, da selektor na prvih nekaj treningov 
povabi precej razširjen krog tekmovalcev. Po nekaj treningih pa se mora ekipa  skrčiti, saj je število 
tekmovalcev na evropkih tekmovanjih omejeno, prav tako pa je samo na tak način omogočeno 
kvalitetno delo. Izbor mora temeljiti na osnovi rezultatov predhodnih tekem, rezultatov 
reprezentančnih treningov in strokovni oceni celotnega vodstva ekipe, ki ima za svojo odločitev 
tehtne argumente. 
 
Izjemno pomemben faktor je po mojem prepričanju vzdušje v reprezentanci. Prav zaradi tega se mi 
zdi nujno vsaj enkrat letno organizirati priprave, na katerih sodeluje celotna ekipa. Na takih akcijah 
se spletejo vezi in vzpostavi pozitivna atmosfera, ki doprinese k dobrim rezultatom na tekmovanjih. 
To pa ni edino. Pomembni so korektni odnosi med vodstvom in reprezentanti, ki morajo izhajati iz 
medsebojnega spoštovanja.  
 
Reprezentančni treningi kot »pika na i« klubskim pripravam so naslednje pomembno področje 
delovanja selektorja reprezentance. Izpostavil bom povdarke, ki naredijo trening kvaliteten in ki jih je 
v vlogi selektorja potrebno upoštevati:  

- izbor kvalitetnih postavljalcev smeri: to pomeni tisti, ki imajo stik s plezalci različnih 
starostnih skupin in tako vedo, kakšen nivo smeri se na treningu potrebuje. Poleg tega morajo 
imeti izkušnje s postavljanjem tekmovalnih smeri, ker je samo na tak način reprezentante 
možno pripraviti na situacije s katerimi so soočeni na tekmah.  

- primeren urnik. V preteklosti se je izkazalo, da je trening kvalitetnejši, če poteka v okviru 
večjega števila manjših skupin. Tako tekmovalci opravijo dober trening v krajšem času.  

- Čim večja raznolikost treningov. Najlažje se to doseže z organiziranjem treningov na različnih 
umetnih stenah (balvanskih in velikih, v Sloveniji in tujini).  

 
Izredno pomembno se mi zdi delo selektorja in njegove ekipe na tekmovanjih.  Udeležba 
sestanka pred tekmo in posredovanje pridobljenih informacij reprezentantom je osnova za normalen 
potek tekmovanja. Na dan samega nastopa pa je vloga selektorja in trenerjev, da  tekmovalce v vseh 
pogledih pripravijo na nastop (ogrevanje na ogrevalni steni, ...). Pozitivna klima plezalcem da 
dodatno samozavest in motivacijo pred nastopom. Po končani tekmi je potrebno poskrbeti za analizo 
plezanja, ki zagotavlja odpravljanje napak v prihodnje. Poseben povdarek mora dati selektor na 
organizacijo prehrane med tekmovanjem. Vsak izmed njih mora dobiti dovolj kvalitetne hrane ob 
pravem času. 
 
Mislim, da je pomembno, da selektor pri svojem delu poskrbi za komunikacijo s starši 
reprezentantov. Organizirati je potrebno sestanek na začetku sezone, kjer se predstavi plan dela. 
Pomembno se mi zdi tudi dovolj zgodno obveščanje o najrazličnejših reprezentančnih aktivnostih. 
 
Mladinsko reprezentanco vidim kot pripravo mladih talentiranih plezalcev na uspešno udejstvovanje 
v članski konkurenci. Sodelovanje med člansko in mladinsko reprezentanco je zato nujno. 



Vodstvi slednjih morata med seboj uskladiti letni plan dela. To je pomembno predvsem pri tistih 
tekmovalcih, ki so člani obeh reprezentanc. Zanje je nujno, da dobijo enotno usmeritev kar se tiče 
sodelovanja na treningih in tekmah ene in druge reprezentance.  
 
Na žalost so poškodbe vse pogostejša realnost za marsikaterega plezalca iz vrst mladinske 
reprezentance. Zato je po mojem prepričanju naloga selektorja, da poskrbi za vse preventivne ukrepe, 
ki zmanjšujejo verjetnost poškodb. Če pa do njih pride, mora po svojih najboljših močeh 
reprezentantu pomagati, da v čimkrajšem času pride do primernega zdravljenja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OKVIRNI PROGRAM IN CILJI  ZA OBDOBJE 2018-2021 
 
V primeru izvolitve bom v letu 2018 izvajal spodnji program:  
 
UVOD V SEZONO 2018 
Konec januarja bomo opravili prvi reprezentančni trening in sestanek z reprezentanti ter s starši, kjer 
bomo predstavili okviren plan dela za prihajajočo sezono. Na sestanek bodo povabljeni tudi klubski 
trenerji. 
 
REPREZENTANČNI TRENINGI 
Sezona 2018 je nekoliko specifična z vidika razporeditve tekem težavnosti, balvanov in hitrosti. Ker 
se tekmovanja iz različnih disciplin pojavljajo skozi celotno obdobje bomo temu prilagodili tudi plan 
dela. Za razliko od preteklih let bomo tokrat začeli s treningi težavnosti na velikih stenah nekoliko 
prej. Evropsko prvenstvo v težavnosti in hitrosti je namreč na sporedu že v mesecu maju, kar je zelo 
zgodaj. Iz tega razloga bomo oranganizacijo daljših skalnih priprav zelo verjetno prestavili na konec 
tekmovalne sezone in se na začetku leta raje posvetili treningom na umetnih stenah. Najbolj 
intenziven mesec z vidika reprezentančnih treningov bo julij, ko bomo trenirali za najpomembnejša 
tekmovanja, ki so na sporedu avgusta, začetek septembra in oktobra. 
 

- TRENING TEŽAVNOSTI 
V vodstvu mladinske reprezentance imamo željo narediti čim več treningov na veliki steni v 
Innsbrucku, ki je trenutno najboljša lokacija za tovrstne treninge. Še vedno je aktualen tudi 
Mitterdorf, ki nam je bližja in zaradi tega cenejša opcija. Trening težavnosti za širšo ekipo bomo, kot 
vsako leto, naredili nekje v Sloveniji, najverjetneje v Kranju. Če bo možno bomo pred vsakim 
treningom, tako doma kot tudi v tujini, poskrbeli za dobro postavitev smeri, ki je poleg same 
infrastrukture najpomembnejši faktor za zagotavljanje kvalitetnih pogojev treniranja.  
 

- TRENING BALVANOV 
Reprezentantom želimo omogočiti treniranje balvanov, ki so podobni tistim, ki jih srečujejo na 
mednarodnih tekmovanjih. V Sloveniji je to možno izvesti le občasno (Plus climbing Koper, 
Balvanija, Log), zato bomo veliko pozornosti namenili treniranju balvanov v tujini. Pogosteje kot 
prejšnje leto bomo obiskali Block House Graz, kjer so pogoji dela zelo dobri. Želimo si obiskati tudi 
Bolderwelt v Minhnu. V planu je tudi udeležba na Studio Block mastersu, na katerem sem bil lansko 
leto s člansko reprezentanco in ki se je izkazal za vrhunski trening. Nenazadnje bomo imeli ob 
vsakem treningu težavnosti v Innsbrucku možnost trenirati tudi balvane. 
 

- HITROST 
V hitrosti zaenkrat zaostajamo, zato bomo večino časa in sredstev namenili samemu treningu in manj 
tekmovanjem. To pomeni, da se bomo kot ekipa udeleževali tekem hitrosti tam, kjer bodo 
organizirane skupaj z disciplino težavnosti in/ali balvanov. Ko bo možno trenirati v Celju, bomo 
povabili strokovnjaka iz tujine, da nam bo predstavil način kvalitetnega treniranja te discipline. 
 

- TEKMOVANJA 
Najpomembnejša tekmovanja v prihajajoči sezoni so: 

- svetovno mladinsko prvenstvo v vseh disciplinah (WYCH Central Saanich, avgust) 
- mladinske olimpijske igre (YOG Buenos Aires, oktober) 
- evropsko mladinsko prvenstvo v težavnosti in hitrosti (EYCH Imst, maj) 
- evropsko mladinsko prvenstvo v balvanih (EYCH Brussels, september) 

Vsa našteta tekmovanja so, razen prvenstva v Imstu, velik finančen zalogaj, zato bomo vzeli na 
tekme tiste plezalce, ki bodo sposobni posegati vsaj po uvrstitvah v finale. Seveda je vse odvisno tudi 
od sredstev, ki jih bomo imeli na razpolago. Po drugi strani bodo bližnje tekme evropskega pokala 
priložnost za širšo ekipo in za pridobivanje tekmovalnih izkušenj.  



 
- PRIPRAVE 

Daljše skalne priprave planiramo izvesti po tekmovalnem delu sezone. Cilj teh priprav je krepitev 
ekipnega duha, povezanosti med tekmovalci različnh kategorij in tudi izgradnja kvalitetnih odnosov 
med vodstvenim kadrom in tekmovalci.. Služile bodo kot vplezavanje za prihodnjo sezono. 
Krajše priprave v plezalnih centrih v tujini bomo izvedli že pred prvimi tekmovanji in tudi med samo 
tekmovalno sezono. S tem imamo v mislih predvsem trodnevne priprave v Innsbrucku, udeležo na 
mastru Studio Block, ... Pred evropskim prvenstvom v težavnosti bomo v sklopu krajših priprav 
naredili vsaj en trening tudi na steni v Imstu. 
 
CILJI ZA OBDOBJE 2018-2021 
 
1. Uspešno nastopanje članov mladinske reprezentance na vseh najpomebnejših dogodkih v 

sezoni 2018 (glej poglavje tekmovanja). 
Vsakič so cilj kolajne in čim večje število finalnih nastopov. 
 
2. Kvalitetno delo z mladinci, ki bodo čez dve leti kandidati za nastop na članskih olimpijskih 

igrah. 
Marsikdo, ki je trenutno član mladinske reprezentance, bo leta 2020 kandidat za članske Olimpijske 
igre v Tokiu. V sodelovanju s starejšo selekcijo je naš cilj imeti na teh igrah slovenske predstavnike.  
 
3. Ustvarjanje močne mladinske ekipe, s širšim naborom tekmovacev iz različnih starostnih 

kategorij, ki bodo sposobni uvrstitev v finale na najpomembnejših tekmovanjih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRENERSKI KADER 
 
Kot prvega trenerja bi v svoji ekipi postavil Domna Švaba, s katerim sva intenzivno sodelovala 
zadnja štiri leta. Tako z delom v reprezentanci kot tudi s treniranjem plezalcev na klubski ravni je 
Domen dokazal, da je kvaliteten trener s katerim bi v primeru izvolitve z veseljem sodeloval tudi v 
prihodnje.  
Zadnje leto se nama je pri vodenju reprezentance pridružil Klemen Kejžar, za katerega prav tako 
lahko rečem, da dela z zagnanostjo in z veliko mero motivacije, kar se mi zdi zelo pomembno. Na 
evropskem prvenstvu v Rusiji sva odlično sodelovala, zato bo del vodstvenega kadra tudi v 
prihodnjih letih. 
Poleg omenjenih bom pomoč iskal tudi pri Dominiku Fonu, ki je bil delno že vključen v delo 
mladinske reprezentance.  
Pomagala nam bo tudi Maj Vidmar, ki ima s tekmovanji in treningi dolgoletne izkušnje s katerimi 
lahko pomaga dvigniti nivo dela v reprezentanci. 
 
 
 
 
 



Gorazd Hren 

Graškogorska 7 

3320 Velenje 

 

Planinska zveza Slovenije 

Dvorakova ulica 9 

1000 Ljubljana 

ZADEVA: Kandidatura za selektorja članske reprezentance v športnem plezanju 

Skladno z razpisom z dne 05. 12. 2017 oddajam vlogo za selektorja članske reprezentance v športnem 
plezanju.  

OSEBNI PODATKI 

    

IME IN PRIIMEK Gorazd Hren 

NASLOV BIVALIŠČA Graškogorska 7, 3320 Velenje 

DATUM ROJSTVA 02.09.1978 

KRAJ ROJSTVA Slovenj Gradec 

  

IZOBRAZBA 

  V. stopnja 

  Računalniški tehnik 

  

PRIDOBLJENI STROKOVNI NAZIVI NA PODROČJU ŠPORTNEGA PLEZANJA 

  športni plezalec 

  inštruktor športnega plezanja 

  trener športnega plezanja 

  postavljalec smeri 

  

OSEBNE ŠPORTNO PLEZALNE IN TEKMOVALNE REFERENCE 

  Več kot 15 let sem tekmoval na državnih prvenstvih Slovenije, kjer sem dosegal solidne 
rezultate in se redno  uvrščal med 5 najboljših. V članski konkurenci sem se pogosto uvrščal v 
finale težavnosti in balvanov.    

  Poleg tekmovanj sem ogromno plezal v skali kjer sem preplezal najtežjo oceno 8c z rdečo piko 
in 8a na pogled. Balvane sem plezal vse do 8A.   

  

TRENERSKE REFERENCE 

  aktiven kot selektor in trener slovenske članske reprezentance 2016 in 2017 

  Bil aktiven kot trener slovenske mladinske reprezentance od leta 2008 do 2016 

  sem trener  tekmovalcev na dveh klubih:  ŠAO Velenje in  APD Kozjak MB  

  
sem osebni trener kar nekaj slovenskih reprezentantov:  Janja Garnbret, Tjaša Slemenšek,  
Urška Repušič, Zan Sudar, Kilian Čop, Sara Lukič, Nejc Dvoršek  

  

ZNANJE TUJIH JEZIKOV 

aktivno angleščina 

pasivno nemščina 

 



PREDSTAVITEV 

S plezanjem sem se srečal v osnovni šoli in se nemudoma zaljubil v ta šport, postal je del mojega 
vsakdanjika in še več, postal je moj življenski slog. Vse od osnovne šole do danes plezam, pa bodisi 
tekmovalno ali rekreativno, na umetnih in naravnih stenah. Sam mislim, da sem skozi leta postal 
vsedisciplinski plezalec, saj sem dolgo vztrajal kot tekmovalec, vmes pa sem se venomer odpravljal plezati v 
naravo, vse od balvanov do večraztežajnih smeri. Že po zgolj dveh letih plezanja sem preplezal svoj prvi 8a, 
kar me je motiviralo in mi dalo vedeti , da se treningi in garanje v kombinaciji z uživanjem splača, saj je 
trud, ki ga plezalec vloži vedno poplačan. Tako sem se skozi leta vse bolj razvijal v plezalca, vedno sem 
hotel biti boljši in vedno me je zanimalo kako napredovati. Ker me je treniranje zelo pritegnilo sem kmalu 
začel pomagati tudi ostalim prijateljem ali mlajšim generacijam. Najprej sem sam raziskoval vse možne 
vrste treningov, bral knjige in na spletu prebrskal kar je bilo možno izvedeti od najboljših plezalcev. Kmalu 
sem ugotovil, da zelo uživam v delu z drugimi plezalci, ki želijo napredovati in sem se tako leta 1998 
prijavil na seminar za pridobitev naziva Inštruktor športnega plezanja. Začel sem delati kot inštruktor v 
Velenju, v okviru društva ŠAO, nato pa sem prevzel tekmovalce v Mariboru, kamor sem se odpravil na 
študij računalništva. Najprej sem učil osnove plezanja, vendar pa me je vedno bolj zanimalo resnejše 
treniranje, zato sem se vedno več ukvarjal z otroci z višjimi ambicijami (bodisi tekmovalnimi, bodisi za 
boljše vzpone v skali), pomembno je bilo le to ,da sem v njih videl željo po napredovanju. Da še izpopolnim 
svoje znanje in da tudi uradno postanem trener, sem se leta 2008 prijavil na seminar za trenerja športnega 
plezanja in ga seveda uspešno opravil.  

Moji tekmovalci so kmalu začeli dosegati vidnejše rezultate, bili so povabljeni v mladinsko reprezentanco in 
tako sem se tam znašel tudi sam. V delo mladinske reprezentance sem bil vpleten približno 8 let, najprej kot 
pomožni trener, od leta 2014 pa kot glavni trener pod vodstvom selektorja Anžeta Štremflja. Leta 2016 sem 
podpisal dvoletni selektorski mandat za vodenje članske reprezentance in menim, da delo uspešno in vestno 
opravljal, zdaj želim mandat podaljšati za naslednje obdobje štirih let. 

V zadnjih letih so moji varovanci v okviru društev in reprezentanc dosegli nekaj zelo vidnih rezultatov, 
pravtako pa so uspešni skalni plezalci, kar se mi zdi zelo pomembno za celosten razvoj športnih plezalcev: 

- Janja Garnbret: svetovna članska in mladinska prvakinja v težavnosti, evropska članska vice 
prvakinja v težavnosti in balvanih, zmagovalka skupnega seštevka v težavnosti 2016 in 2017, 2. 
mesto v skupnem seštevku članskega SP v balvanih 2017,... 

- Tjaša Slemenšek: 3.mesto na evropskem ml.prvenstvu v težavnosti, 1.mesto na evropskem ml. 
pokalu v balvanih, 2.mesto v skupnem seštevku evropskega ml. pokala v balvanih, 2. mesto na 
evropskem ml. pokalu v težavnosti, polfinalistka članskega SP v težavnosti in balvanih,... 

- Sara Lukič: 3.mesto na evropskem ml.prvenstvu v balvanih in večkratna finalistka na tekmah 
evropskega ml.pokala 

- Urška Repušič: 6.mesto na svetovnem ml. prvenstvu v balvanih in finalistka vseh tekem evropskega 
ml. pokala-balvani v letu 2015, 10.mesto na člaanskem SP 2017, zmagovalka tekme ml.pokala v 
balvanih in 2. mesto v skupnem seštevku 2017,… 

- Zan Sudar: 7.mesto na evropskem ml. prvenstvu v balvanih, finalist evropskega ml.pokala 
- Kilian Čop: finalist evropskega ml.pokala 
- vsi tekmovalci  krojijo tudi sam vrh državnega prvenstva v svojih kategorijah 

 
Leta 2009 sem odprl samostojno podjetje (C-Team, Agencija za športne aktivnosti, Gorazd Hren s.p.) s 
katerim sem dejaven na več področjih: 
 

- Ukvarjanje s talentiranimi športnimi plezalci.  
o Teniranje vrhunskih tekmovalcev zavzema največji obseg mojega dela, tako tistih znotraj 

kluba kot tudi tistih, s katerimi se že od leta 2008 srečujem v vlogi reprezentančnega trenerja.  
- Vodenje plezalnih taborov za mladino od 8 do 18 let 

o S tem sem si pridobil izkušnje pri organizaciji in vodenju več dnevnih plezalnih izletov tako v 
Sloveniji (tabor v Kotečniku, Ospu, Trenti, ...) kot tudi v tujini (Italija, Francija, Švica,...). 



Zavedam se, da je plezanje v naravnih plezališčih, predvsem pri še neizoblikovanih plezalcih, 
zelo koristno, zato želim tovrstne izkušnje omogočiti čim večjemu številu plezalcev. 

- Delo z nekoliko večjimi skupinami osnovnošolskih in srednješolskih otrok ter starejšimi rekreativci 
o Slednjemu ne posvečam več veliko časa, se mi pa izkušnje, pridobljene pri tem delu, zdijo 

izjemno koristne.  
- Postavljanje smeri 

o V tej vlogi nisem zelo aktiven jo pa opravljam vsako leto vsaj nekaj: postavljanje smeri za 
člansko in mladinsko reprezentanco in postavljanje smeri na tekmah za državno prvenstvo. 
 

Ob vsem napisanem je razvidno, da je plezanje moje življenje. To kar delam, delam s srcem, in prepričan 
sem, da bo tako tudi v prihodnje. Verjamem, da izpolnjujem vse pogoje za selektorja slovenske članske 
reprezentance v športnem plezanju.  
 
 
 
V Velenju, 16.12.2017        Gorazd HREN 
 
 
Priloge: 

- Pogled na delo selektorja 
- Okvirni program dela za leto 2018/2021 
- Trenerski kader 

 
 
 
 



POGLED NA DELO SELEKTORJA 
 
 
Delo selektorja se mi zdi večplastno, zato bom svoj pogled nanj razdelil na več kategorij. 
 
Zelo pomembeno se mi zdi sodelovanje med selektorjem, tekmovalcem in klubskimi/osebnimi trenerji. 
Reprezentanca je za posameznega tekmovalca pomembna kot nadgradnja kvalitetnega dela v klubih oz. z 
osebnimi trenerji. Če izostane slednje, potem vrhunski rezultat ni mogoč. Omenjeno sodelovanje si 
predstavljam predvsem v obliki dovolj zgodnjega obveščanja klubskih trenerjev o reprezentančnih 
aktivnostih. Zavedam se, da imajo v klubih, kjer se s treniranjem ukvarjajo nekoliko bolj resno, izdelane 
določene plane treninga za svoje tekmovalce, zato je nujno, da se v začetku leta s strani vodstva 
reprezentance predstavi letni plan dela obeh, ki ga klubski trenerji potem lahko vključijo v svoj program 
treninga. 
 
Prav tako pomemben je izbor ekipe. Na začetku leta je dobro, da selektor na prvih nekaj treningov povabi 
razširjen krog tekmovalcev. Po nekaj treningih pa se mora ekipa  skrčiti, saj je število tekmovalcev 
tekmovanjih omejeno, prav tako pa je samo na tak način omogočeno kvalitetno delo. Izbor mora temeljiti na 
osnovi rezultatov predhodnih tekem, rezultatov reprezentančnih treningov in strokovni oceni celotnega 
vodstva ekipe, ki ima za svojo odločitev tehtne argumente. 
 
Izjemno pomemben faktor je po mojem prepričanju vzdušje v reprezentanci. Prav zaradi tega se mi zdi 
nujno vsaj enkrat letno organizirati priprave, na katerih sodeluje celotna ekipa. Na takih akcijah se spletejo 
vezi in vzpostavi pozitivna atmosfera, ki doprinese k dobrim rezultatom na tekmovanjih. To pa ni edino. 
Pomembni so korektni odnosi med vodstvom in reprezentanti, ki morajo izhajati iz medsebojnega 
spoštovanja.  
 
Reprezentančni treningi kot »pika na i« klubskim pripravam so naslednje pomembno področje delovanja 
selektorja reprezentance. V preteklih sezonah sem bil prisoten na kar nekaj treningih, zato lahko izluščim 
povdarke, ki naredijo trening kvaliteten in ki jih je v vlogi selektorja potrebno upoštevati:  

- zbor kvalitetnih postavljalcev smeri: to pomeni tisti, ki imajo stik s plezalci in tako vedo, kakšen nivo 
smeri se na treningu potrebuje. Poleg tega morajo imeti izkušnje s postavljanjem tekmovalnih smeri, 
ker je samo na tak način reprezentante možno pripraviti na situacije s katerimi so soočeni na tekmah.  

- primeren urnik. V preteklosti se je izkazalo, da je trening kvalitetnejši, če poteka v okviru večjega 
števila manjših skupin. Tako tekmovalci opravijo dober trening v krajšem času.  

- čimvečja raznolikost treningov. Najlažje se to doseže z organiziranjem treningov na različnih 
umetnih stenah (balvanskih in velikih, v Sloveniji in tujini).  

 
Izredno pomembno se mi zdi delo selektorja in njegove ekipe na tekmovanjih.  Udeležba sestanka pred 
tekmo in posredovanje pridobljenih informacij reprezentantom je osnova za normalen potek tekmovanja. Na 
dan samega nastopa pa je vloga selektorja in trenerjev, da  tekmovalce v vseh pogledih pripravijo na nastop 
(ogrevanje na ogrevalni steni, ...). Pozitivna klima plezalcem da dodatno samozavest in motivacijo pred 
nastopom. Po končani tekmi je potrebno poskrbeti za analizo plezanja, ki zagotavlja odpravljanje napak v 
prihodnje. Poseben povdarek mora dati selektor na organizacijo prehrane med tekmovanjem.  
 
Sodelovanje med člansko in mladinsko reprezentanco je zame nujno. Vodstvi slednjih morata med seboj 
uskladiti letni plan dela. To je pomembno predvsem pri tistih tekmovalcih, ki so člani obeh reprezentanc. 
Zanje je nujno, da dobijo enotno usmeritev kar se tiče sodelovanja na treningih in tekmah ene in druge 
reprezentance.  
 
Na žalost so poškodbe vse pogostejša realnost za marsikaterega plezalca iz vrst mladinske reprezentance. 
Zato je po mojem prepričanju naloga selektorja, da poskrbi za vse preventivne ukrepe, ki zmanjšujejo 
verjetnost poškodb. Če pa do njih pride, mora po svojih najboljših močeh poskusiti reprezentantu pomagati, 
da v čimkrajšem času pride do primernega zdravljenja.  
 



Vsako sezono so finančna sredstva, ki jih ima na razpolago reprezentanca manjša, zato je po mojem 
mnenju naloga selektorja in njegove ekipe tudi pomoč pri iskanju dodatnih finančnih virov. Slednje se 
povezuje s pojavljanjem reprezentance v medijih. Samo na osnovi prepoznavnosti slovenske plezalne 
reprezentance v medijskem prostoru je mogoče realno računati na potencialna sponzorstva. Zaenkrat je 
poskrbljeno za takojšnje poročanje o dogajanju iz pomembnih prizorišč preko facebooka in instagrama s 
čimer bi kot selektor reprezentance zagotovo nadaljeval. To pa se mi ne zdi dovolj. Aktivnosti in rezultate 
reprezentance bi želel predstaviti širši javnosti s čim pogostejšimi objavami na različnih internetnih straneh, 
se potruditi, da nas omenjajo na radiu, TV,… 
 
 



 

OKVIRNI PROGRAM DELA ZA LETO 2018 - 2021 
 
V primeru izvolitve bom v letih 2018 - 2021 izvajal spodnji program:  
 
UVOD V SEZONO 
Kljub temu, da smo s pripravami že pričeli bom organiziral sestanek z atleti in trenerji, kjer se predstavi 
vodstvo in ekipa ter okviren plan dela reprezentance za novo sezono. Rad bi, da skupaj s tekmovalci in 
njihovimi trenerji postavimo cilj letošnje in naslednje sezone ter se resno spogledujemo z olimpijskim letom 
2020. Takoj bomo tudi pričeli oz. nadaljevali s skupnimi treningi. 
 
 
REPREZENTANČNI TRENINGI 
Reprezentančni treningi bodo organizirani na različnih lokacijah, s tem, da računam na to,da imamo nekje 
reprezentančno »bazo«. V kolikor ne bo nobenih sprememb menim, da je trenutno najboljša opcija Koper, v 
kolikor pa se pojavi nova ponudba, pa se bomo glede na kvaliteto in finančno shemo ponovno posvetovali. 
Treninge bom nadaljeval enkrat tedensko oz. po potrebi tekmovalcev in s sprotnim dogovorom do dvakrat 
tedensko. Večina od njih bo neobveznih, nekateri pa bodo seveda obvezni. Vsak od tekmovalcev ima 
svojega trenerja za katere menim, da dobro delajo, zato v tej situaciji vidim velik doprinos reprezentačnih 
treningov v raznih simulacijah tekmovanj. Tekmovalci sami so mi omenili, da bi želeli več simulacij oz. 
tekmovalnih situacij, katere je ravno na klubskih nivojih zelo težko ali celo nemogoče realizirati. Pomembno 
je tudi, da se reprezentantje dobivajo na skupnih treningih, saj tako drug drugega motivirajo in spodbujajo 
ob zdravi prijateljski konkurenci, mi trenerji pa nanje prenašamo vso svoje strokovno znanje in nasvete. 
V vsakem letu, je v pripravljalnem obdobju povdarek na treningu balvanov in krajših smeri (januar, februar, 
marec), kasneje pa se bodo ti treningi dopolnjevali s treningi težavnosti na velikih umetnih stenah. Plezalo se 
bo tako v Sloveniji (Koper, Balvanija, Parmova, Zlato Polje, Šmartno pri Litiji, plezalni center v 
Ljubljani,...) kot tudi v tujini (Graz, Mitterdorf, Dunaj itd.).  
 
 
PRIPRAVE 
V novi sezoni daljših skalnih priprav ne bom izvajal saj se tekmovalna sezona prične že v začetku aprila 
imam pa v planu organizirati 5 dnevne priprave v naravnem balvanskem plezališču konec februarja, saj se 
mi zdijo zelo pomembne za vzdušje ekipe. Sigurno bom organiziral večkrat priprave na umetnih stenah, tako 
za balvane kot težavnost, ki pa bi bile izključno namenske za pripravo na tekmovanja svetovnega pokala. 
Pred nami je zopet najpomembnejša tekma – svetovno prvenstvo v Innsbrucku. 
V kolikor bom vodja reprezentance bom že v januarju (13.1. – 15.1.2018) s pomočjo tujega trenerja v 
Avstriji organiziral izobraževanje za treninge hitrosti in z njimi nadaljeval v Sloveniji takoj, ko bo to 
mogoče (predvideno konec februarja). Nujno se moramo začeti pripravljati tudi na sistem kvalifikacij za 
Olimpijske igre, zato bi rad vzpodbudil našo zvezo k organizaciji takšnega tekmovanja (kot najlažjo 
možnost vidim Celje, ki dobi novo steno za težavnost in hitrost, v telovadnici pa je prostora tudi za 
postavitev balvanov). 
 
 
TEKME 
Najpomembnejša tekma v sezoni 2018 je svetovno prvenstvo v težavnosti in balvanih (Innsbruck, 
september) za katero želim, da se optimalno pripravimo in je tudi cilj sezone. Pravtako pa so bistvenega 
pomena prav vse tekme svetovnega pokala, saj upamo tako na dobre uvrstitve na posameznih tekmah, kot 
tudi v skupnem seštevku. 
V kolikor bom izbran za selektorja, se bom v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi trudil na te tekme 
peljati čim večje število reprezentantov, seveda tistih, ki si bodo po rezultatih in oceni vodstva reprezentance 
svojo udeležbo zaslužili. Na bližnjih in domači tekmi vidim priložnost za pridobivanje izkušenj za širši krog 
plezalcev.  
 
 



 

 
Še nekaj stvari, ki si jih želim kot selektor vpeljati ali pa sem z njimi že začel in bi jih rad nadaljeval: 
 

- Že vrsto let se govori o smiselnih meritvah sposobnosti, ki bi bile pokazatelj rezultatov dela v pravo 
smer in čas je, da glede tega nekaj storimo. Prve meritve smo v novembru 2017 že izpeljali s 
pomočjo Tomaža Ranta in Inštitutom za šport, sedaj pa jih želimo nadaljevati še v naslednjih 
sezonah. 

- Rad bi vključil sodelovanje s fizioterapevtom in podobnim strokovnjakom  glede preventive in 
rehabilitacije. Tudi tukaj smo že sredi pogovora tako s strani fizioterapevta kot spremljevalca na 
tekmovanjih, kot s strokovnjaki na katere se lahko vedno obrnemo doma. 

- Sodelovanje oz. nadaljevanje sodelovanja s športnim psihologom 



 

TRENERSKI KADER IN POMOČNIKI 

 
Svojo kandidaturo vlagam kot kandidat za selektorja in hkrati tudi trenerja reprezentance, vendar pa se 
zavedam, da je dela z reprezentanco veliko, zato se nikakor ne nameravam zapirati v ožji izbrani krog. Moj 
cilj je, da z reprezentati delamo vsi, ki jim lahko čimkvalitetnejše pripomoremo k doseganju svojih ciljev in 
željenih rezultatov. 
Kot prvo želim ob sebi za pomočnika še naprej videti Luko Fonda, ki se je sam ponudil, da bi želel pomagati 
reprezentanci z vsemi svojimi zmogljivostmi in znanjem. Oba sva se strinjal, da lahko Luka prevzame velik 
del marketinga in oglaševanja reprezentance. Luka je profesionalni fotograf, ki lahko skozi to profesijo 
pripomore levji delež k prepoznavnosti ekipe, pravtako pa mu je v interesu, da poskusi skozi svoje znanje in 
poznanstva pripeljati v reprezentanco sponzorje. Dobro se pozna z vsemi reprezentati, le ti pa mu zaupajo in 
verjamejo, da bo delalal vedno v njihovo dobro. 
Kot glavnega trenerja reprezentance vidim seveda sebe, kar pa še zdaleč ne pomeni, da želim delo opravljati 
sam, še naprej želim ob sebi Urha Čehovina, ki je z mano prisoten na vseh treningih. Moja želja je, da tesno 
sodelujem s trenerji reprezentantov, zato verjamem, da bodo po potrebi vsi z veseljem pomagali pri izpeljavi 
čimkvalitetnejših treningov (seveda sem z nekaterimi že dogovorjen). Kot trener članov mladinske 
reprezentance imam željo, da ostanem v stiku tudi z njimi, seveda v mnogo manjši obliki kot do sedaj, 
vendar pa se mi zdi pomembno, da imam pregled nad mladinsko izbrano vrsto, saj so le ti naši bodoči člani. 
Z istim namenom želim v delo vključiti tudi selektorja ml.reprezentance Anžeta Štremflja, saj se mi zdi 
sodelovanje med reprezentancama ključnega pomena, poleg tega pa je tudi sam trener kar nekaj članov obeh 
reprezentanc. 
Ostali kader bom še iskal med inštruktorji in trenerji, s katerimi že občasno sodelujem in so venomer aktivni 
v procesu športnega plezanja ter so s srcem in glavo vedno pri naših tekmovalcih. Za morebiten dodaten 
nasvet pa bom na kakšen trening povabil še koga od naših izkušenih vrhunskih tekmovalcev. 
 



 
Ljubljana, 11. 1 .2018 

Vmesno poročilo Volilne komisije PZS 

Volilna komisija PZS je na podlagi 46. člena Statuta PZS razpisala volitve za organe PZS v mandatnem 

obdobju 2018 – 2022. Do 18. decembra 2017 so se zbirale prijave kandidatov za predsednike in 

podpredsednike PZS. Prejeli smo 1 kandidaturo za predsednika in 5 kandidatur za podpredsednike 

PZS. 

Prejete kandidature: 

 Kandidat Društvo Izobrazba Preteklo delo Tuji jezik Program. 

smernice 

Kandidat za predsednika PZS 

1. Jože Rovan PD 
Ljubljana 
Matica 

Dr. informacijsko-
upravljavskih 
znanosti, Univ. 
dipl. ekon. 

Načelnik mladinskega odseka, 
markacijskega odseka, 
podpredsednik PD Ljubljana – 
Matica, 
Vodja tehnične ekipe, Namestnik 
načelnika KPP, načelnik KTK 

Angleški jezik DA 

Kandidati za podpredsednike PZS 

1. Miro Eržen PD Dovje 
Mojstrana 

Dipl. ing. 
metalurgije, MBA 

Predsednik PD Dovje Mojstrana, 
Podpredsednik PZS 

Angleški, 
nemški 

/ 

2. Irena Mrak PD Križe Dr. znanosti s 
področja 
geografije 

Načelnica KVGN PZS, članica RS 
PZS, 
Članica Komisije za varstvo gorske 
narave CAA - KONSAR 

Angleščina, 
francoščina 

/ 

3. Roman 
Ponebšek 

PD Litija Dipl inž 
elektrotehnike 

Predsednik PD Litija, 
Predsednik MK PZS, gospodar PUS 
Bavšica, voljeni član UO PZS, 
podpredsednik PZS 

Angleščina, 
hrvaščina 

/ 

4. Igor 
Oprešnik 

KPD Hej, 
gremo 
naprej 

Animator – varuh 
specialnega 
znanja 

Predsednik KPD Hej, gremo naprej, 
Predsednik MDO PD Podravja 

Srbo-hrvaško, 
Nemški – 
pogovorno 
Angleško - 
pasivno 

/ 

5. Martin 
Šolar 

PD 
Bohinjska 
Bistrica 

Mag. znanosti, 
Univ. dipl. inž. 
gozdarstva 

Član MK PZS, KA PZS, GK PZS, VK 
PZS, KVGN PZS 

Angleščina, 
nemščina, 
hrvaščina, 
srbščina 

/ 

 

Skladno z Statutom, smo kandidata za predsednika PZS obvestili o sprejeti kandidaturi in ga pozvali k 

posredovanju seznama 4 kandidatov za podpredsednika, s katerimi bodo na skupni listi nastopili na 

Skupščini PZS. Kandidat za predsednika Jože Rovan je predložil listo podpredsednikov: Miro Eržen, 

Irena Mrak, Roman Ponebšek in Martin Šolar. Na Skupščini bodo tako delegati glasovali za 1 

kandidata za predsednika s 4 kandidati za podpredsednike (kar je tudi maksimalno s statutom 

določeno število podpredsednikov) in sicer:  



 
Kandidatna lista za predsednika in podpredsednike na Skupščini 2018: 

 Kandidat Društvo Izobrazba Preteklo delo Tuji jezik Program. 

smernice 

Kandidat za predsednika PZS 

1. Jože Rovan PD 
Ljubljana 
Matica 

Dr. informacijsko-
upravljavskih 
znanosti, Univ. 
dipl. ekon. 

Načelnik mladinskega odseka, 
markacijskega odseka, 
podpredsednik PD Ljubljana – 
Matica, 
Vodja tehnične ekipe, Namestnik 
načelnika KPP, načelnik KTK 

Angleški jezik DA 

Kandidati za podpredsednike PZS 

1. Miro Eržen PD Dovje 
Mojstrana 

Dipl. ing. 
metalurgije, MBA 

Predsednik PD Dovje Mojstrana, 
Podpredsednik PZS 

Angleški, 
nemški 

/ 

2. Irena Mrak PD Križe Dr. znanosti s 
področja 
geografije 

Načelnica KVGN PZS, članica RS 
PZS, 
Članica Komisije za varstvo gorske 
narave CAA - KONSAR 

Angleščina, 
francoščina 

/ 

3. Roman 
Ponebšek 

PD Litija Dipl inž 
elektrotehnike 

Predsednik PD Litija, 
Predsednik MK PZS, gospodar PUS 
Bavšica, voljeni član UO PZS, 
podpredsednik PZS 

Angleščina, 
hrvaščina 

/ 

4. Martin 
Šolar 

PD 
Bohinjska 
Bistrica 

Mag. znanosti, 
Univ. dipl. inž. 
gozdarstva 

Član MK PZS, KA PZS, GK PZS, VK 
PZS, KVGN PZS 

Angleščina, 
nemščina, 
hrvaščina, 
srbščina 

/ 

 

Kandidature za ostale organe PZS v mandatu 2018 2022 Volilna komisija, skladno z razpisom, zbira do 

5. Februarja 2018. 

 

 

Damjan Omerzu 
Strokovni sodelavec PZS 

Antonija Valenčič 
Predsednica Volilne komisije PZS 
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Zabeležka o obiskih članov uredništva Planinskega vestnika na sejah MDO PD 
 
Namen: predstaviti Planinski vestnik ter možnosti sodelovanja meddruštvenih odborov planinskih 
društev in njihovih planinskih društev s Planinskim vestnikom. 
 
Sklep o obiskih in celotnem projektu smo na pobudo predsednika PZS sprejeli na sestanku 
uredniškega odbora PV 18. 2. 2016. 
 
Obiskali smo vse meddruštvene odbore planinskih društev: 

- MDO PD Pomurja: 7. 4. 2016, 
- Savinjski MDO PD: 13. 4. 2016, 
- MDO PD Ljubljane: 10. 5. 2016, 
- MDO PD Kamniško-Bistriškega območja: 30. 5. 2016, 
- MDO PD Primorske: 1. 6. 2016, 
- MDO PD Posočja: 1. 6. 2016, 
- MDO PD Podravja: 4. 10. 2016, 
- MDO PD Gorenjske: 16. 11. 2016, 
- MDO PD Dolenjske in Bele krajine: 15. 3. 2017, 
- MDO PD Zasavja: 10. 4. 2017, 
- MDO PD Koroške: 14. 11. 2017, 
- MDO PD Notranjske: 14. 11. 2017. 

 
Sodelovali so člani uredništva PV: urednik Vladimir Habjan (8 x), Irena Mušič Habjan (5 x), Mire 
Steinbuch (2 x), Emil Pevec (1 x, kot preds. PD), Zdenka Mihelič (8 x). 
 
Predstavili smo: pobudo o obiskih uredništva po MDO PD-jih, revijo Planinski vestnik kot tako, delo 
uredništva, razdelavo PV-ja in naše želje po sodelovanju ter vse možne načine za sodelovanju npr. 
s prispevki društev o pomembnejših dogodkih, pobudo za iskanje piscev, dopisnikov pa da so tudi 
dobrodošle dobre fotografije/dobri fotografi. Naša želja je tudi, da nam posredujejo ideje o njihovih 
zanimivih poteh, pomembnih osebah, o pomembnejših dogodkih, pomembnejših obletnicah društev 
in koč, predloge za sredico Z nami na pot, informacije o lokalnih medijih (v katerih bi lahko vsak 
mesec predstavili PV), o izdanih biltenih/zbornikih itd. Vedno smo jih pozvali tudi k pomoči pri 
iskanju naročnikov oz. da bi predstavili revijo svojim članom na pohodih, na občnih zborih in drugih 
aktivnostih ter revijo ponudili v naročilo ob včlanitvi v PD. Predstavili smo tudi številne dosedanje 
udejanjene ideje iz društvenega okolja, ki smo jih na različne načine zajeli v PV-ju, in velikokrat smo 
razdelili nekaj številk PV-ja za namen promocije. 
 
Predlogi PD, konstruktivne pripombe in opombe s sej MDO PD: 

- Na predloge smo sproti konstruktivno odgovarjali. Kar je bilo za preveriti in odgovoriti 
naknadno, smo preverili in odgovorili. 

- Veliko od predlaganega smo že uresničili, objavili, ali smo v dogovoru za pripravo (pri 
nekaterih je to že zapisano v opombah ob predlogih, drugod je v teku). 

 
Nekateri predlogi in mnenja s sej MDO PD (skupno): 

- Dobro bi bilo še bolje predstavljati Planinski vestnik na stojnicah Planinske založbe PZS ali 
stojnicah PZS, kjerkoli so te stojnice postavljene – na sejmih, planinskih srečanjih itd, saj je 
včasih PV premalo viden in ne dovolj opazen. (Opomba: GS PZS je že dal nalogo strokovni 
sodelavki PV za boljšo prepoznavnost na takih dogodkih.) 

- Predlagajo, da bi vzpostavili močnejšo mrežo tudi po MB in v Pomurju, saj so tu zelo močno 
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zastopani planinci.  
- Veliko bi naredili za revijo, če bi PZS Planinski vestnik ponudil v Petrolovih poslovalnicah 

širom Slovenije (kot že predlagano). (Opomba: po novem je PV poskusno na voljo na 
bencinskih servisih.) 

- Da bi imeli v reviji rubriko Novice MDO PD ali občasno predstavitev posameznega MDO PD.  
- Predlagajo rubriko Novice iz društev na koncu revije. (Opomba: na koncu revije imamo 

rubriki Planinska organizacija in Novice, kjer objavljamo pomembnejše dogodke, 
pomembnejše visoke jubileje, uspehe društev in MDO PD-jev. PD-ji in MDO PD-ji naj 
pripravijo prispevke, slike.) 

- Predsednica S MDO PD je pozdravila idejo o tesnejšem sodelovanju in obisku na S MDO 
PD ter je prepričana, da imajo v njihovih društvih in na tem območju zelo zanimive točke, 
poti za predstavitev, prav tako je prepričana, da imajo med člani tukajšnjih PD kar nekaj 
piscev, ki bi lahko pisali o zanimivih doživetjih, poteh, ljudeh, tudi o njihovi obhodnici itd. 

- Podali so predlog o natečaju za najmlajše, ali pa kakšni ilustraciji in člankih za najmlajše ali 
osnovnošolce ... (Opomba: z majsko številko 2016 smo začeli z rubriko za najmlajše.) 

- Predsednica MDO PD Ljubljana se je zahvalila za lepo predstavitev, predvsem pa za 
povabilo k sodelovanju društev in njihovih piscev v PV. Glede sredice je dejala, da bi bilo 
smiselno dati več poudarka na lahkih planinskih poteh, ki jih je v Sloveniji prek 80 odstotkov, 
te je treba približati bralcem PV. Pozdravila je pobudo k izposoji razstave PV.  

- MDO PD Ljubljana ima v 2016 50 let in bi bilo fajn predstaviti delovanje ali kako drugače. 
(Opomba: dogovorjeno z Marinko Koželj Stepic, izvedeno – objavljeno.) 

- MDO PD Kamniško-Bistriškega območja, predsednik Nowakk: V PV pogreša temo o 
invalidih. Veliko je ljudi, planincev in planinskih društev, ki se ukvarjajo z invalidi. (Opomba: 
Irena MH se je javila za temo meseca o gibalno oviranih v gorah. Tema je bila že 
objavljena.) 

- Predsednica MDO PD Primorske je dejala, da imajo razstavo Med morjem in gorami. Z 
veseljem bi pripravili prispevek (imajo tudi pisca) o zgodovini delovanja planinstva, društev z 
zanimivimi poudarki. (Odgovor: Seveda lahko.) 

- Podana sta bila predloga: črke besedil večje, še posebej v zadnjem delu in da ne bi bilo 
besedilo napisano čez fotografijo ali pa da bi bila izbrana ustrezna barva črk, ki bi izstopala s 
fotografije (opomba: urejeno); in da bi imena tujih gora zapisali v prvi vrsti z lokalnim imenom 
(nato pa lahko tudi s slovenskim), ker so taka (in ne slovenska) imena tudi v vodnikih in na 
smerokazih v tujini.   

- Predsednica MDO PD je dejala, da bi bil zanimiv sogovornik za intervju Darko Mohar iz 
Planinske skupine KPD Bazovica na Reki. Prav tako bi bilo zanimivo za predstaviti to 
skupino in njeno razširjeno delovanje, povezovanja s hrvaškimi PD in s številnimi 
slovenskimi PD-ji (opomba: izvedeno – objavljeno). Prispevek o 60-letnici Tumove koče na 
Slavniku v 2017 (opomba: izvedeno – objavljeno). Prispevek o SPD Trst in specifičnosti 
njihovega dela oz. PD-ja (v dogovorih z Marinko Pertor). Prispevek o 110-letnici PD Snežnik 
Ilirska Bistrica, ki jo praznujejo v 2017 (opomba: izvedeno – objavljeno). Prispevek o Sandiju 
Blažini (opomba: izvedeno – objavljeno). 

- Predlagajo sestavke o sodelovanju z obmejnimi društvi. (Odgovor: Seveda, in naj bo 
zanimivo napisano.) 

- V MDO PD Podravja bi bilo zanimivo med drugim: PD Paloma Sladki Vrh je imel v 2016 40 
let, njihova zgodba je kar zanimiva, pobudo za ustanovitev društva je dal takratni načelnik 
GRS Albin Vengust v prepričanju, da bo društvo lahko ob pomoči Sladkogorske tovarne 
papirja obnovilo in ponovno odprlo Ribniško kočo (zgodilo se je tako: 2. septembra 1978 
slavnostno odprlo prenovljeno Ribniško kočo); član PD Paloma Sladki Vrh Srečko 
Najmajster se je v letu 2016 200 x povzpel na vrhove nad 2000 m. Srečko je sicer pobudnik 
in avtor Šentiljske poti.  
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- Podana je bila pobuda, da bi bil PV (če še ni) na voljo tudi v šolskih knjižnicah.  
- Predlog je bil, da pišimo o markacistih. (Opomba: o tem bomo še pisali, nekaj pa smo že.) 
- Prejeli smo nekaj publikacij iz določenih MDO PD oz. njihovih društev in smo jih že 

predstavili v rubriki Prebrali smo. 
- V MDO PD Dolenjske in Bele krajine med drugim predlagajo: markacisti in njihove markirane 

poti, varstvo gorske narave (kjer so protagonisti); PD Krka Novo mesto je imelo 100 let 
(opomba: smo že objavili); 90 let planinstva v Beli krajini; maja 2017 50 let Trdinove poti 
(opomba: prispevek smo že objavili); na Svetem Petru, najvišjem vrhu Suhe krajine, so 
odprli bivak (opomba: smo že objavili). Med možnimi pisci/dopisniki so omenili Romana 
Mihaliča – Grica (avtor planinskega vodnika Dolenjska, Bela krajina, Notranjska, izdanega 
pri PZS). 

- Med idejami za pisanje so iz MDO PD Zasavja omenili: visoko obletnico delovanja PD Laško 
(95 let) (opomba: izvedeno); zapis o cicki (opomba: prejeli smo prispevek, čaka na objavo); 
Tine Lenarčič (PD Trbovlje, pisal tudi v PV, napisal je knjigo, veliko ima za povedati ...), 
Lojze Sajovic (PD Zagorje, tajnik društva z več kot 40-letno kilometrino). 

- V MDO PD Koroške predlagajo med drugim članek o koroških planinskih kočah. 
- V MDO PD Notranjske predlagajo: članek o izgradnji koče na Planini (PD Vrhnika) (odgovor: 

smo jim predlagali, kako naj pripravijo); PD Borovnica je dobilo točko v Razširjeni Slovenski 
planinski poti (RSPP) –> Pekel (odgovor: bolj kot le pisati o umestitvi točke v RSPP bi bilo 
zanimivo pisati o Peklu in kakšnih zanimivostih, ali poteh tam naokoli); PD Logatec se vsako 
leto podajo iz Logatca na Triglav, 30-letna tradicija do sedaj (odgovor: bi bilo zanimivo, če bi 
napisali v obliki kakšnega doživljajskega članka); razstavo 120 let PV bi postavili na 
osnovnih šolah in morebiti tudi na občnih zborih PV (odgovor: glede razstave kontaktirajo 
Hedviko Petkovšek, našo strokovno sodelavko PV na PZS); nov razgledni stolp PD Logatec; 
koča PD Blagajana Polhov Gradec. 

- V MDO PD-jih so podali že nekatere predloge za sredico Z nami na pot: Golaki; planinske 
poti v MDO PD Dolenjske in Bele krajine; Slavnik (slednje že objavljeno); turnosmučarske 
ture na Avstrijskem-Štajerskem; Šentiljska planinska pot (56 km, lahka pot, odprta leta 
2001); 50-letnica Koroške planinske poti; K24; Logaška planinska pot (PD Logatec). 
 

- Predlagajo, da bi bila vsa planinska društva naročena na Planinski vestnik – da bi revijo 
imeli tako na sedežih PD in v planinskih kočah.  

- Poslati bi bilo treba dopise na PD-je za spodbujanje naročanja na revijo. Pomemben je tudi 
pristop in pripadnost. 

- Prisotni se ne strinjajo, da je bil PV umaknjen iz A-članarine. Podali so zaskrbljenost, da bi 
PV morda v prihodnosti kdaj prenehal izhajati. 

- Predstavniki MDO PD-jev so podali pobudo, da bi se morali vsi v planinski organizaciji, še 
posebej pa na PZS in na planinskih društvih (ob včlanitvi in na pohodih), truditi k večjemu 
številu naročnikov.  

- Še več je treba narediti na promociji revije, nam bodo pomagali tudi oni pri svojih članih; kot 
pravijo tudi nova Programska vodila. 

- Za mlade bi bilo morda dobro dati to tudi v elektronsko verzijo (npr. pdf, issue …) in jo 
razpošiljati naokoli. (Opomba: ni realno, ker to ni brezplačna revija, so pa vse številke na 
voljo na pvkazalo.si) 
 

- Predstavniki vseh MDO PD-jev so zelo pohvalili PV, da je odlična revija tako oblikovno kot 
vsebinsko, in je viden napredek v kakovosti; avtonomijo pri delu je treba pustiti uredništvu. 
»Postala je res lepa revija. Vse čestitke. Vedno pa se da še kaj narediti, izboljšati. Le tako 
naprej!«  

- Pohvaljeno je bilo je urednikovanje Vladimirja Habjana. 
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- Predsednik MDO PD Skobe je pohvalil PV, ker smo dali pobudo k udeležbi PV na sest. 
MDO PD (da smo prišli predstavit PV, možnosti sodelovanja MD PD in društev). Omenil je, 
da vodi MDO PD že 25 let in se kaj takega še ni zgodilo. 

 
 
Uredništva Planinskega vestnika 
Urednik Vladimir Habjan 












