


































Št. sklepa Sklep Realizacija

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. 

DA

8/17-11-2016

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

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

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.
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

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

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

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. 

DA

1/15-03-2018 Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 20. seje. DA

2/15-03-2018 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 19. seje, z dne 16. 11. 2017 in 3. dopisne seje, z dne 2. 2. 2018. DA

3/15-03-2018

Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine PZS 2018 predlaga Jožefa Bobovnika (PD Fram in

voljeni član UO PZS).
DA

4/15-03-2018

Upravni odbor PZS na podlagi 71. člena Statuta PZS, po javni obravnavi, potrjuje predlog sprememb in dopolnitev statuta PZS in 

predlaga skupščini PZS sprejem spremenjenega in dopolnjenega Statuta PZS.
DA



Št. sklepa Sklep Realizacija

5/15-03-2018

Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2017 in

predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.
DA

6/15-03-2018

Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2017 in jih posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za

leto 2017 bodo objavljena na spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2017, kjer bodo predstavljeni bistveni

poudarki iz poročil za leto 2017.

DA

7/15-03-2018
Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2017. DA

8/15-03-2018

Upravni odbor zadolži Gospodarsko komisijo, da skupaj z vodstvom PZS obravnava sprejeta dopolnila k programu dela komisije za

leto 2018, ki so bili sprejeti na Zboru gospodarjev 2018 in pripravi stališče za obravnavo na naslednji seji Upravnega odbora.
DA

9/15-03-2018

Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje okvirni finančni program dela PZS za

leto 2019 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
DA

10/15-03-2018

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2019 in pooblašča

upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2019 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih.

Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2019 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi

prihodki in odhodki.

DA

11/15-03-2018 Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2019 in predlaga skupščini, da ga potrdi. DA

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino:

Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2019 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:

- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2019, soglasje k programu

mora podati upravni odbor PZS, 

- upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih

področjih za leto 2019. 

- na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2018-2022, Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS sprejme

podrobni program na splošnem področju dela PZS za leto 2019.

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2019 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2019.

13/15-03-2018

Upravni odbor PZS predlaga skupščini, da se članarina PZS za leta 2019 za vse kategorije članstva, razen za P+O, poveča za

namenski prispevek v višini 1,00 €. Prispevek ni predmet delitvenega razmerja članarine, kot ga opredeljuje 24. člen Statuta PZS,

ampak se nameni za gradnjo novega Kocbekovega doma na Korošici v okviru določil dogovora, ki ga v ta namen skleneta PZS in PD

Celje - Matica. S strani PZS je pogoj za sklenitev predhodno soglasje UO PZS k vsebini dogovora. Društva se pozove, naj poskušajo v

sklad prispevati vsaj toliko sredstev, kolikor imajo članov P+O.

DA

14/15-03-2018

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

Vipava odpre in je skrbnik novega odseka zelo zahtevne planinske poti »Tura Direkt« in se novo planinsko pot vnese v evidenco

planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Vipava upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po

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

DA

DA

12/15-03-2018
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15/15-03-2018

Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da se kontrolno točko

Koča na Klopnem vrhu prestavi na Klopni vrh.
DA

16/15-03-2018

Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k izvolitvi Valentina Rezarja (PD 

Radovljica) za načelnika GK PZS in za člane  IO GK PZS: Janko Arh (PD Bohinjska Bistrica), Miran Černe (PD Nova Gorica), Drago 

Dretnik (PD Mežica),  Anton Klinc (PD Oplotnica), Marjan Kozmus (PD Laško), Aleš Požar (PD Postojna), Roman Resnik (PD Kamnik) 

in Ivan Rupnik (PD Cerkno), ki so bili izvoljeni na Zboru gospodarjev, 3. februarja 2018.

DA

17/15-03-2018

Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k izvolitvi Marijana Denša (PD Nazarje)

za načelnika KVGN PZS in za člane IO KVGN PZS: Janez Bizjak (PD Dovje Mojstrana), Sabina Francek Ivović (OPD Koper), Danijela

Jakomini (PD Skalca Hoče Slivnica), Ana Kreft (PD Vrhnika), Olga Kržan (PD Brežice), Kristina Veber (PD Kamnik) in Franka Zega

(PD Nova Gorica), ki so bili izvoljeni na Zboru Komisije za varstvo gorske narave, 10. marca 2018.

DA

18/15-03-2018

Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Planinskega društva Brkini (MDO PD Primorske), matična

številka 4031067000, iz članstva PZS.
DA

19/15-03-2018

Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Planinskega društva Kres (MDO PD Ljubljana), matična

številka 5278384000, iz članstva PZS.
DA

20/15-03-2018

Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Planinskega društva Prevorje (Savinjski MDO PD), matična 

številka 5978335000, iz članstva PZS.
DA

21/15-03-2018

Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Rekreacijskega planinskega ga društva Dolga pot

Dravograd (MDO PD Koroške), matična številka 5256666000, iz članstva PZS.
DA

22/15-03-2018

Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Planinskega društva Mariborski tisk Maribor (MDO PD

Podravja), matična številka 5121426000, iz članstva PZS.
DA

23/15-03-2018 Upravni odbor PZS izdaja soglasje pravilniku MDO PD Notranjske. DA



 
 

Z A P I S N I K 
 
20. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 15. marca 2018, ob 16.30 

uri, v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Bojan Rotovnik. 
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Ponebšek.  
Voljeni člani UO: Brigita Čeh, Milena Brešan, Slavica Tovšak, 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), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Maruška 
Lenarčič (MDO Primorsko – Notranjskih PD), Franc Janež (namestnik predsednika MDO PD Dolenjske 
in Bele Krajine) 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), 
Valentin Rezar (Gospodarska komisija), Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo) in Ana Kreft 
(namestnica načelnika Komisije za varstvo gorske narave). 
Predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar. 
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi) in 
Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo). 
Vabljeni: Antonija Valenčič (predsednica Volilne komisije PZS), Mirko Doberšek (predsednik PD Celje 
Matica), Maša Pentek (direktorica podjetja Promideja d. o. o.),  Irena Lačen Benedičič (Slovenski 
planinski muzej). 
Opravičeno odsotni: Jožef Bobovnik (voljeni član UO), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Aleš Pirc 
(Komisija za športno plezanje), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Jasna Pečjak (Komisija 
za gorske športe), Franc Kadiš (Odbor za usposabljanje in preventivo) in Marijan Denša (Komisija za 
varstvo gorske narave). 
 
Pred začetkom seje je direktorica podjetja Promoideja Maša Pentek planinski zvezi podarila 
defibrilator za Planinsko učno središče Bavšica. 
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in dodal, da je prisotnih 21 
članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 91,3 % sklepčnost.  
 
SKLEP 1/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 20. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 19. seje UO PZS in 3. dopisne seje UO PZS 

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

3. Slovenski planinski muzej  

4. Priprave na skupščino PZS 2018 
a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS  
b) Spremembe in dopolnitve Statuta PZS  
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c) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2017  
d) Poročilo Nadzornega odbora PZS  
e) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2019  
f) Poročilo Volilne komisije PZS  
g) Poročilo o selitvi poslovnih prostorov  

5. Poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene 
dejavnosti  

6. Informacija o projektu izgradnje nove planinske koče na Korošici  
7. Informacija o aktivnostih delovne skupine Planinstvo za invalide  
8. Analiza izvajanja Zakona o planinskih poteh  
9. Informacija o obisku planinskih koč v letih 2012 – 2017 
10. Tematike komisij in odborov  

a) Soglasje k novim planinskim potem  
b) Poročilo z zbora gospodarske komisije  
c) Poročilo z zbora Komisije za varstvo gorske narave  

11. Izbris neaktivnih društev  
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora   
13. Razno  
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 19. seje UO PZS in 3. dopisne seje UO PZS 

Matej Planko je povedal, da sta pripombe na zapisnik 19. seje UO PZS podala Danilo Škerbinek in 
Jurček Nowakk. Pri pregledu realizacije sklepov je bilo ugotovljeno, da so bili skoraj vsi  sprejeti sklepi 
do sedaj realizirani. Razprave ni bilo. 
SKLEP 2/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 19. seje, z dne 16. 11. 2017 in 3. dopisne 
seje, z dne 2. 2. 2018. 
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: 
• Izvedli smo 7. konferenco planinskega gospodarstva, ki je bila na Gospodarskem razstavišču  

v Ljubljani 3. 2. 2018. 
• Izvedli smo zbor gospodarjev, na katerem je bila imenovana nova sestava organov GK PZS, 

novi načelnik je Valentin Rezar. 
• Podelili smo 3 certifikate okolju prijazna planinska koča in 4 družinam prijazna planinska 

koča, vsem kočam, ki so pred štirimi leti prejele certifikat OPPK in/ali DPPK, se je podaljšala 
veljavnost za naslednja štiri leta. 

• Udeležili smo se sejma Natour Alpe-Adria, 31. 1.–3. 2. 2018, na katerem smo se predstavili 
skupaj s planinskimi organizacijami Avstrije in Italije. 

• V okviru sejma je potekal alpinistično-plezalni večer, podelitev priznanj najuspešnejšim v 
alpinizmu, športnem in lednem plezanju in turnem smučanju za leto 2017, nagrado za 
življenjsko delo v alpinizmu sta prejela Rado Kočevar in France Zupan. 

• 125 let organiziranega planinstva na Slovenskem smo 27. 2. obeležili s svečanim odprtjem 
novih prostorov PZS, vodstvo PZS se je tudi srečalo s predsednikom vlade dr. Mirom 
Cerarjem. 

• Podprli smo izvedbo že 12. festivala gorniškega filma, 26. 2.–4. 3. 2018. 
• V času med obema sejama UO PZS so tekmovalni turni smučarji nastopili na evropskem 

prvenstvu in za slovenski pokal oz. na državnem prvenstvu (Zelenica Ski Raid). Najuspešnejša 
sta bila Nejc Kuhar in Luka Kovačič. 

• Končal se je evropski pokal v tekmovalnem lednem plezanju, Jaka Hrast je bil skupno drugi, 
Maja Šuštar peta.  

• Ledni plezalec Janez Svoljšak in športnoplezalni trener Gorazd Hren sta prejela Bloudkovo 
priznanje.  
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• Izpeljan je bil dobro obiskan seminar o modernih pristopih k treniranju športnih plezalcev. 
• Med 5. in 11. marcem smo organizirali četrto srečanje mednarodnega projekta Plezanje za 

vse, ki se ga je v Planici udeležilo 90 predstavnikov iz šestih držav, poleg zimskih aktivnosti v 
gorah smo izpeljali več strokovnih predavanj in delavnic, dejavne so bile tudi delovne 
skupine. 

• Trenutno je v PZS včlanjenih 37.426 članov, lani v enakem časovnem obdobju jih je bilo 
35.785, kar je 4,6 % več.  

• V Švicarskem alpskem muzeju v Bernu smo sodelovali na predstavitvi knjige o slovenskem 
alpinizmu Alpski bojevniki.  

• Izdali smo delovni zvezek Planinski zabavnik 2. 
• Izvajamo anketo o oceni ekonomskih in drugih družbenih učinkov planinstva. 

 
Ad. 3. Slovenski planinski muzej 

Direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič je podala poročilo o delovanju 

Slovenskega planinskega muzeja v preteklem letu. V letu 2017 je Slovenski planinski muzej ustvaril 
presežek prihodkov nad odhodki, katerega nameravajo porabiti za izvajanje in razvoj dejavnosti. 
Miro Eržen je povzel poslovno poročilo Ustanove Avgusta Delavca za leto 2017, kjer je navedeno, da 
je Ustanova Avgusta Delavca več kot polovico leta porabila za  oblikovanje in podpis Dogovora o 
poslovnem sodelovanju Ustanove  in Slovenskega planinskega muzeja, zato v letu 2017ni prispevala 
dodatnih finančnih sredstev za njegovo delovanje, seveda pa SPM brezplačno  uporablja blagovno 
znamko SPM, ki je v lasti Ustanove. Eržen je kritično izpostavil odsotnost razvojne strategije 
Slovenskega planinskega muzeja( oziroma vodstva Gornjesavskega muzeja  Jesenice, ki ga vodi), kar 
lahko vodi do njegovega  postopnega preoblikovanja v zgolj turistični informacijski center. 
Direktorica GMJ je odgovorila, da SPM ima svoje poslanstvo in vizijo.   
V razpravi sta sodelovala Danilo Škerbinek in Slavica Tovšak, ki je kot koordinatorka med PZS in SPM 
pohvalila konstruktivno sodelovanje in bogat program dogodkov in razstav v SPM. 
 
Ad. 4. Priprave na skupščino PZS 2018 

a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS  
Bojan Rotovnik je za delovnega predsednika na Skupščini PZS 2018 predlagal Jožefa Bobovnika. 

Razprave ni bilo. 

SKLEP 3/15-03-2018: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva 
skupščine PZS 2018 predlaga Jožefa Bobovnika (PD Fram in voljeni član UO PZS). 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b) Spremembe in dopolnitve Statuta PZS  
Damjan Omerzu je povzel, so spremembe in dopolnitve predvidene v 15 korekcijah posameznih 
členov,  od tega so najpomembnejši: opredelitev strokovnih delavcev v športu, izvajanje programa za 
invalide in opredelitev izobraževanja odraslih. 
RAZPRAVA: V razpravi sta sodelovala Danilo Škerbinek in Jurček Nowakk. 
SKLEP 4/15-03-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 71. člena Statuta PZS, po javni obravnavi, 
potrjuje predlog sprememb in dopolnitev statuta PZS in predlaga skupščini PZS sprejem 
spremenjenega in dopolnjenega Statuta PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

c) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2017  
Matej Planko je povedal, da je bilo vsebinsko poročilo priloga gradivu. Za finančno poročilo se je 
končal revizijski pregled. Revizor je izdal pozitivno mnenje. V finančnem poročilu izstopajo številke 
zaradi prodaje starih in nakupa novih poslovnih prostorov, tako da poročilo ni primerljivo z leto 2016. 
Urša Mali je podala računovodsko poročilo k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida za leto 2017: V 
poslovnih knjigah se prihodki in stroški vodijo tudi po stroškovnih mestih, ločeno vodimo prihodke in 
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odhodke za pridobitno in nepridobitno dejavnost. Redni letni popis je bil izveden po stanju na dan 31. 
12. 2017. Komisija je popisala osnovna sredstva, nepremičnine, drobni inventar, edicije, trgovsko 
blago, denarna sredstva, terjatve in obveznosti. Pri zalogah je bilo ugotovljenih nekaj manjših razlik. 
Pri popisu denarnih sredstev, terjatev in obveznosti je bilo ugotovljeno, da se popisano stanje ujema 
s  knjigovodsko vrednostjo. Bilanca stanja: Vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev  se  je glede na leto 2017 povečala za 54 % kot posledica obračunane amortizacije, izločitev 
in novih nabav. Največji vpliv na rast ima novo nabavljena nepremičnina - poslovni prostori društva. 
Vrednost vseh zalog na 31. 12. 2017  se je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2016 zmanjšala za 50 
%. Terjatve so izkazane kot kratkoročne in dolgoročne. Kratkoročne poslovne terjatve so se glede na 
stanje konec leta 2016 zmanjšale za 30 %. Denarna sredstva so v primerjavi s preteklim letom večja 
za 26 %. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej plačane stroške in so se povečale 
za 31 %. Presežek prihodkov v bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 povečuje društveni sklad, porablja 
pa se za delovanje društva. Glede na zadnji dan leta 2016 se je povečal za 98 %. 
Skupna vrednost dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev na zadnji dan leta 2017 je glede na 
primerjano stanje nižja za 13 %. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s 
preteklim obdobjem zvišale za 39 %. 
Čisti prihodki od prodaje so v primerjavi s preteklim obdobjem narasli za 8 %.  Drugi poslovni prihodki 
so v primerjavi s preteklim letom močno narasli, predvsem na račun razlike pri prodaji nepremičnine. 
Zmanjšale so se vrednosti zalog. Poslovni odhodki  so se povečali za 17 %. Glede na leto 2016 so 
narasli tako finančni odhodki kot tudi drugi odhodki. Za leto 2017 je zabeležen presežek prihodkov 
nad odhodki v vrednosti 263.839,42 €, davek od dohodkov pravnih oseb je obračunan v vrednosti 
28.627,19 €. Tako znaša čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja 235.212,23 €.  
Letno računovodsko poročilo je pregledala revizijska hiša BDO in podala mnenje, ki ste ga prejeli na 
seji. Poslovanje je pregledal tudi nadzorni odbor. 
RAZPRAVA: Miro Mlinar je dal predlog, da se pri finančnem delu za skupščino doda redakcijsko 
poročilo, da je znesek 235.000 eur zaradi prodaje prostorov. Danilo Škerbinek je mnenja, da dobijo 
člani UO PZS poročilo nadzornega obora in revizije prepozno. Dejavnost Odbora za usposabljanje in 
preventivo ni zadovoljivo, ne koristijo dobre prakse planinskih organizacij v Alpah na tem področju 
dela, v poročilu Odbora gore in varnost je naveden opis njihovih nalog, ne pa delo, katerega ne 
izvajajo. Pogreša tudi analizo vzroka gorskih nesreč, kar je pogoj za kvalitetno preventivno delo. 
Manja Rajh je pohvalila pripravljena finančna poročila, zanimal pa jo je strošek kombija in 
marketinških aktivnosti. Pojasnila je podal generalni sekretar. 
 
SKLEP 5/15-03-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 
soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2017 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 6/15-03-2018: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2017 in jih 
posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2017 bodo objavljena na spletni strani 
PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2017, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz 
poročil za leto 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 7/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS 
potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

d) Poročilo Nadzornega odbora PZS 
Andrej Brvar je pohvalil dobro poslovanje in sanacijo zalog ter dodal, da se prodaja starih poslovnih 
prostorov in nakup novih izrazito pozna pri finančnih izkazih za leto 2017. Izkazan je znaten presežek 
prihodkov nad odhodki in posledično odmerjen davek na dobiček. Za naslednji mandat je izpostavil, 
da se je v nekaj letih struktura prihodkov PZS korenito spremenila. Delež javnih sredstev se je 
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zmanjšal iz nekdanjih 40% na okrog 25%. Razveseljivo je, da je PZS  izpad javnih sredstev 
nadomeščala z povečevanjem prihodkov iz pridobitnih dejavnosti. Ker so sredstva Ministrstev in 
Fundacije za šport navsezadnje tudi odraz družbenega vpliva Planinske zveze Slovenije predlaga, da 
Upravni odbor PZS z vso resnostjo razpravlja o tem in sprejme ustrezne zaključke.  NO PZS ocenjuje, 
da vodstvo solidno obvladuje finančno situacijo. Obveznosti se plačujejo v skladu z roki oziroma 
zamudo, ki je manjša od povprečne zamude plačevanja obveznosti v Sloveniji. Posamezne komisije 
nadaljujejo z sanacijo (pokrivanjem primanjkljaja iz preteklih let). Kot izrazito dober ukrep za  
finančno disciplino porabnikov sredstev v PZS Nadzorni odbor izpostavlja prenašanje salda 
(pozitivnega in negativnega) skozi proračunska leta.  
 

e) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2019 
Bojan Rotovnik je povedal, da so programi dela priloga gradivu. 
RAZPRAVA: Matej Planko je povedal, da smo se 14 dni nazaj prijavili na razpis ESS za usposabljanja, 
skupaj z OKS. V kolikor bomo uspešni, bomo prejemali dodatna finančna sredstva v vrednosti 100.000 
eur naslednja štiri leta. Valentin Rezar je povedal, da so pomotoma iz gradiva izpadli predlogi za 
program dela 2018, ki pa ni predmet današnje razprave. 
SKLEP 8/15-03-2018: Upravni odbor zadolži Gospodarsko komisijo, da skupaj z vodstvom PZS 
obravnava sprejeta dopolnila k programu dela komisije za leto 2018, ki so bili sprejeti na Zboru 
gospodarjev 2018 in pripravi stališče za obravnavo na naslednji seji Upravnega odbora. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 9/15-03-2018: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena 
Statuta PZS potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2019 in predlaga skupščini, da ga 
potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 10/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS 
potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2019 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni 
finančni načrt za leto 2019 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS 
pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2019 spremlja in ga na podlagi rebalansa 
uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 11/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2019 
in predlaga skupščini, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 12/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: 
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2019 in pooblašča, da na 
podlagi okvirnih programov: 
- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti 
za leto 2019, soglasje k programu mora podati upravni odbor PZS,  
- upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe 
dela PZS na posameznih področjih za leto 2019.  
- na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2018-2022, Upravni odbor PZS na 
predlog predsednika PZS sprejme podrobni program na splošnem področju dela PZS za leto 2019. 
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2019 morajo organi upoštevati 
finančni načrt za leto 2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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f) Poročilo Volilne komisije PZS  
Predsednica volilne komisije PZS Antonija Valenčič je povedala, da so prejeli 12 kandidatur za člane 
UO PZS, 1 kandidaturo za predsednika NO PZS, 5 kandidatur za člane NO PZS, ter 13 prijav za 
predsednike MDO PD. 1 kandidat se je istočasno prijavil za člana UO PZS ter predsednika MDO PD, 
zato predlaga Pravnem odboru, da pri naslednjem razpisu doda pogoj, da se lahko kandidira le za eno 
mesto. 
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek je vprašal predsednico volilno komisije, ali evidentirani kandidati 
ustrezajo pogojem. Zanimalo ga je tudi, kdaj bo znana vizija bodočega predsednika, prejel pa je 
odgovor, da bo vizija podana v gradivu, ki bo poslano 30 dni pred skupščino. 
 

g) Poročilo o selitvi poslovnih prostorov 
Matej Planko je povzel kronologijo prodaje starih prostorov PZS in nakupa novih, o katerem je bil UO 
PZS tekoče obveščen že med letom. 
Skupščina PZS je 12. aprila 2017 v Ajdovščini soglasno potrdila idejo o prodaji poslovnih prostorov na 
Dvorakovi 9 in nakupu novih prostorov, ki bodo funkcionalnejši, dostopnejši in bodo imeli dovolj 
parkirnih prostorov. Na 16. seji UO PZS, dne 8. 6. 2017 v Litiji je bil predstavljen izbor postopek izbora 
novih prostorov in soglasno sprejeti sklep, da se strinja z nakupom prostorov na naslovu Ob železnici 
30a. Na podlagi tega smo dne 28. 6. 2018 oddali zavezujočo ponudba podjetju Heta. Prodajna 
pogodba je bila podpisana 6. 11. 2017, pri notarju pa dokončno overjena 27. 11. 2017. Primopredajo 
prostorov smo izvedli 28. 11. 2017. 1. 12. 2017 so prvi izvajalci že začeli s pripravami za delo. Do 
konca leta je bilo glavnina obrtniških del zaključena, prav tako je bilo dobavljenega že nekaj pohištva. 
V januarju smo nadaljevali in v večini zaključili do 25. 1. 2018, ko je v novih prostorih že izvedena seja 
UO PZS. Andrej Brvar je dodal, da je bil NO PZS seznanjen s postopki in ni imel pripomb. 
Razprave ni bilo. 
 
Ad. 6. Informacija o projektu izgradnje nove planinske koče na Korošici 

Miro Eržen je za uvod povedal, da je delovna skupina za pomoč pri izgradnji nove planinske koče na 
Korošici že poročala na 18. in 19. seji UO. V vmesnem obdobju od zadnje seje UO, se je gradbeni 
odbor PD Celje-Matica ukvarjal z različnimi aktivnostmi (izdelava idejne zasnove nove koče, na 
predlog PZS se je sestal tudi s predstavniki PD Vrhnika, ki so predstavili svoj model zbiranja finančnih 
sredstev itd.  
Osnovni razlog za čim hitrejšo izgradnjo je lokacija koče v visokogorju in na trasi SPP, brez koče na 
tem območju pa bo planinska in gorniška dejavnost močno omejena in na daljši rok obsojena na 
nazadovanje, s čimer se bo tudi zmanjšala turistična in razvojna privlačnost celega območja. Izgradnja 
nove koče na Korošici je in mora biti na prvem mestu interes celotne slovenske planinske javnosti, 
med katero prvenstveno prištevamo člane PZS. Finančna realizacija takega projekta močno presega 
možnosti PD Celje-Matica kot tudi PZS, zato bo potrebno tesno sodelovanje pri iskanju dodatnih virov 
za izgradnjo nove koče. Razmislek o širši solidarnostni akciji znotraj PZS gre pri tem v nekoliko širši 
okvir oblikovanja planinskega sklada, iz katerega bi lahko črpali sredstva za razreševanje takšnih ali 
podobnih primerov tudi v bodoče, ne samo na področju planinskih koč pač pa tudi na ostalih 
dejavnostih PZS. Predlagajo, da se prispevki vseh članov planinske organizacije, ki bi se stekali v ta 
sklad, zberejo iz namenskega, dodatno namenjenega deleža članarine, ki ga vsako leto določi UO, 
skupaj s članarino. UO tudi vsako leto predlaga skupščini namen in višino porabe tako zbranih 
sredstev. 
Predsednik PD Celje Matica Mirko Doberšek je predstavil delo društva zadnjih 10 let, iz katerega je 
razvidno, da je bil Kocbekov dom na Korošici pred požarom popolnoma obnovljen. Sedanji cilj je 
zgraditi sodobno, samo-oskrbovano planinsko kočo, ki bi bila zgrajena čim hitreje.  
Razvila se je obsežna razprava, v kateri je bila večina mnenja, da se je potrebno z dvigom članarine za 
leto 2019 aktivno vključiti za izgradnjo nove koče na Korošici, dvomi pa so bili glede povečanja 
članarine tudi za prihodnja leta. Škerbinek predlaga, da se za koriščenju tako zbranih sredstev pripravi 
poseben dokument, pri projektiranju nove koče na Korošici pa koristi tudi rezultate nedavne študije  
CAA o gradnji visokogorskih planinskih postojank.  
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SKLEP 13/15-03-2018: Upravni odbor PZS predlaga skupščini, da se članarina PZS za leta 2019 za vse 
kategorije članstva, razen za P+O, poveča za namenski prispevek v višini 1,00 €. Prispevek ni 
predmet delitvenega razmerja članarine, kot ga opredeljuje 24. člen Statuta PZS, ampak se nameni 
za gradnjo novega Kocbekovega doma na Korošici v okviru določil dogovora, ki ga v ta namen 
skleneta PZS in PD Celje - Matica. S strani PZS je pogoj za sklenitev predhodno soglasje UO PZS k 
vsebini dogovora. Društva se pozove, naj poskušajo v sklad prispevati vsaj toliko sredstev, kolikor 
imajo članov P+O. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je pozval člane UO PZS, da po svojih zmožnostih donirajo sredstva za 
izgradnjo nove koče. 
 
Sledil je 15-minutni odmor. 
Po odmoru je bilo še vedno prisotnih 21 članov z glasovalno pravico, kar pomeni 91,3 % sklepčnost. 
 
Ad. 10. Tematike komisij in odborov 

a) Soglasje k novim planinskim potem  
Igor Mlakar je povzel, da je Komisija za planinske poti obravnavala vlogo PD Vipava za odprtje novega 
odseka zelo zahtevne planinske poti ''Tura Direkt'', ki je vzporedna zelo zahtevni poti na Gradiško 
Turo. 
SKLEP 14/15-03-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika 
Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Vipava odpre in je skrbnik novega odseka 
zelo zahtevne planinske poti »Tura Direkt« in se novo  planinsko pot vnese v evidenco planinskih 
poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Vipava upoštevati določbe Zakona o 
planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev 
pristojnim ministrstvom. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Igor Mlakar je predstavil tudi vlogo PD Lovrenc na Pohorju za prestavitev kontrolne točke s Koče na 
Klopnem vrhu na sam Klopni vrh, ki je oddaljen 10 min. 
SKLEP 15/15-03-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika 
Komisije za planinske poti soglaša, da se kontrolno točko Koča na Klopnem vrhu prestavi na Klopni 
vrh. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b) Poročilo z zbora gospodarske komisije  
Novi načelnik Gospodarske komisije Valentin Rezar je predstavil dogajanje na zboru gospodarjev, ki je 
potekal 3. februarja 2018 v okviru sejma Natour Alpe-Adria v Ljubljani. Obravnavali so običajne 
dokumente Gospodarske komisije PZS (poročila o delu, finančno poročilo in program dela ter finančni 
načrt). Posebnih tem zbor ni obravnaval. Je pa tokratni zbor razrešil dosedanjo sestavo in izvolil novo 
sestavo organov gospodarske komisije. Razprave ni bilo. 
SKLEP 16/15-03-2018:Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, 
daje soglasje k izvolitvi Valentina Rezarja (PD Radovljica) za načelnika GK PZS in za člane  IO GK PZS: 
Janko Arh (PD Bohinjska Bistrica), Miran Černe (PD Nova Gorica), Drago Dretnik (PD Mežica),  
Anton Klinc (PD Oplotnica), Marjan Kozmus (PD Laško), Aleš Požar (PD Postojna), Roman Resnik 
(PD Kamnik) in Ivan Rupnik (PD Cerkno), ki so bili izvoljeni na Zboru gospodarjev, 3. februarja 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

c) Poročilo z zbora Komisije za varstvo gorske narave  
Ana Kreft je povedala, da je zbor potekal 10. marca 2018 v prostorih izobraževalnega zavoda Grm 
Novo mesto - Center biotehnike in turizma. Udeležba je bila 52 %. Zbor odsekov je soglasno potrdil 
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poročilo o delu KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2017, program dela in finančni načrt KVGN za 
leto 2018 ter okvirni program dela za leto 2019.  Zbor je bil volilni. Podeljene so bile štiri diplome dr. 
Angele Piskernik za prizadevno delo na področju varstva gorske narave. Irena Mrak je prejela Zlati 
častni znak za zaslužno in uspešno delo v planinski organizaciji. Pred zborom je potekalo licenčno 
izpopolnjevanje varuhov gorske narave. Udeležilo se ga je 34 varuhov gorske narave. 
SKLEP 17/15-03-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta 
PZS, daje soglasje k izvolitvi  Marijana Denša (PD Nazarje) za načelnika KVGN PZS in za člane  IO 
KVGN PZS:  Janez Bizjak (PD  Dovje Mojstrana),  Sabina Francek Ivović  (OPD Koper),  Danijela 
Jakomini (PD  Skalca Hoče Slivnica),  Ana Kreft (PD  Vrhnika), Olga Kržan (PD  Brežice),  Kristina 
Veber (PD Kamnik) in Franka Zega (PD Nova Gorica), ki so bili izvoljeni na Zboru Komisije za varstvo 
gorske narave, 10. marca 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 5. Poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja             
društvene dejavnosti 

Igor Oprešnik je predstavil predloge alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti, ki so: prva 
raven: državnega pomena oz. raven PZS (javne prireditve, prispevek pri prenočevanju, proračunska 
sredstva…), druga raven: regionalnega pomena (skupno delo večih PD in občin) in tretja raven 
lokalnega pomena (članarina, donatorji, sponzorji, del dohodnine članov…). Rešitve bi lahko dosegli z 
dobrimi programi društev, jasno vizijo, ovrednotenimi kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi 
programi, povezovanje več interesentov v en skupen projekt… 
Razvila se je širša razprava članov. Predsednik PZS je pozval člane, naj do 23. 3. 2018 posredujejo 
svoje pripombe, katere bo delovna skupina obravnavala skupaj z vodstvom PZS na sestanku, ki bo 
28.2.. Pred Skupščino PZS bo tudi delavnica na to temo. 
 
Ad. 7. Informacija o aktivnostih delovne skupine Planinstvo za invalide 

Jurček Nowakk je na kratko predstavil aktivnosti delovne skupine za leto 2017. Skupina je imela 6 
srečanj, izpeljali so pilotno usposabljanje Planinstvo za invalide z 21 slušatelji, organizirali so 4 
pohode za invalide/OPP, na javnem razpisu Ministrstva za zdravje so pridobili 11.280,00 EUR, izdali so 
Dnevnik in planinec v 1000 izvodih in priročnik IN planinec v 200 izvodih, sestavili so osnutek 
Učbenika IN planinec, prijavili so se na 6 razpisov… Razprave ni bilo. 
 
Ad. 8. Analiza izvajanja Zakona o planinskih poteh 

Damjan Omerzu je predstavil analizo izvajanja Zakona o planinskih poteh, katero je izvedel CNVOS.  
Podlaga za analizo so podatki o izvajanju zakona pridobljeni na MIZŠ, GURS, MOP, IOP in IKGLR, 
tehnični podatki s strani PZS in izvedeno anketo PZS za skrbnike pl. poti leta 2016. Iz analize je bilo 
ugotovljeno, da se zakon delno izvaja. Delo, ki ga bo potrebno še opraviti: vris planinskih poti v Zbirni 
kataster gospodarske javne infrastrukture (po 1. 6. 2018) - GURS/MOP, pridobitev potrdila o 
izpolnjevanju pogojev za skrbnike – MIZŠ, pridobitev potrdila o skladnosti kategorizacije planinskih 
poti – MIZŠ, sklenitev skrbniških pogodb – PZS/PD in zagotoviti sistemski vir za sofinanciranje 
skrbništva. 
Razprave ni bilo. 
 
Ad. 9. Informacija o obisku planinskih koč v letih 2012 – 2017 

Bojan Rotovnik je povzel obiske planinskih koč v zadnjih petih letih: začetek: 31.3.2012 (Rudijev 
dom), zaključek 28.10.2017 (Andrejev dom). Obiskovalci so bili predstavniki PZS: predstavnik vodstva, 
predstavnik komisije in strokovni sodelavec, ter tudi v sklopu obiska predstavnika svetovalne pisarne 
ali ogleda za certifikat. Potekale so izmenjave informacij, podrobnejše spoznavanje poslovanja pl. 
koč, pridobivanje podatkov skozi vprašalnik… Obiskali so 130 pl. koč od skupno 164, kar pomeni 79 %. 
S pomočjo vprašalnika so pridobili koristne informacije, katere bo PZS koristno uporabila za 
podatkovne zbirke PZS in za lažje načrtovanje aktivnosti PZS na področju planinskega gospodarstva.  
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Ad. 11. Izbris neaktivnih društev 

Predsedniki pristojnih MDO PD so podali pozitivno mnenje za izbris društev iz članstva PZS. 
 
SKLEP 18/15-03-2018: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu 
Planinskega društva Brkini (MDO PD Primorske), matična številka 4031067000, iz članstva PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 19/15-03-2018: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu 
Planinskega društva Kres (MDO PD Ljubljana), matična številka 5278384000, iz članstva PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 20/15-03-2018: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu 
Planinskega društva Prevorje (Savinjski MDO PD), matična številka 5978335000, iz članstva PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 21/15-03-2018: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu 
Rekreacijskega planinskega ga društva Dolga pot Dravograd (MDO PD Koroške), matična številka 
5256666000, iz članstva PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 22/15-03-2018: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu 
Planinskega društva Mariborski tisk Maribor (MDO PD Podravja), matična številka 5121426000, iz 
članstva PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Pod to točko ni bilo prijav. 
 
Ad. 13. Razno 

Marinka Koželj Stepic prosi za pisno pojasnilo, ali PZS aktivno sodeluje pri pripravi zakonov, ki 
zajemajo planinsko dejavnost. Miro Mlinar je predlagal, da se pozove društva, naj svojim zaslužnim 
članom podarijo naročnino na PV. Opozoril je tudi na slabo kvaliteto papirnatih zemljevidov, zato 
predlaga, da se PZS usmeri bolj v plastificirane. Igorja Oprešnika je zanimal popust AS kluba pri 
članarini. Jurček Nowakk je pripomnil, da PZS nima urejenih sanitarij za invalide. Danilo Škerbinek je 
povedal, da je pri županu MOL vložena pobuda za poimenovanje ulice po dr. Mihi Potočniku. 
 
SKLEP 23/15-03-2018: Upravni odbor PZS izdaja soglasje pravilniku MDO PD Notranjske. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik se je za konec seje vsem zahvalil za sodelovanje in skupno pot v 
zadnjih štirih letih. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.00. 

 
Zapisala: 
Saša Sitar, 
poslovna sekretarka PZS 
 
 
Matej Planko,          Bojan Rotovnik, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 



 
Datum: 28. 2. 2018 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
Zadeva: Vloga PD Cerknica 

 

Komisija za planinske poti je na obravnavala vlogo PD Cerknica za odprtje novega odseka lahke 

planinske poti z izhodiščem v Selščku in se ta priključi obstoječi poti na Veliko Špičko severno od 

Golega vrha. Pot je v naravi urejen kolovoz. 

IO KPP je sprejela sklep: 

SKLEP 10/23-3-2018: IO KPP potrjuje odprtje novega odseka planinske poti Selšček–Goli vrh S, kot del 

poti na Veliko Špičko. Odsek nove planinske poti se predloži v postopek pridobivanja soglasja 

Upravnega odbora PZS. Po prejetem soglasju se odsek planinske poti zavede v Kataster planinskih 

poti v skrbništvo PD Cerknica. 

 

Po pravilniku KPP UO PZS k odpiranju nove poti poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo, da na svoji 

seji, sprejme sklep, s katerim poda soglasje za odprtje novega odseka planinske poti. 

 

 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Cerknica odpre in je skrbnik novega odseka 

lahke planinske poti »Selšček-Goli vrh S« in se odsek nove planinske poti vnese v evidenco 

planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri ureditvi poti mora PD Cerknica upoštevati 

določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti bo PZS 

posredovala podatke v potrditev pristojnim ministrstvom. 

 

 
Pripravila: 
Katarina Kotnik      Načelnik Komisije za planinske poti, 
Strokovna sodelavka        Bogdan Seliger 
         
 



 
 

   

 

Grafični prikaz novega odseka lahke planinske poti Selšček-Goli vrh S: 
Grafični prikaz planinske poti Selšček–Velika Špička (rdeča sled je obstoječa registrirana planinska 

pot, modra je nova pot, ki se obstoječi priključi): 

 

 



 
Datum: 11. 5. 2018 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Vloga PD Krka Novo mesto  
 

Komisija za planinske poti je od PD Krka Novo mesto prejela vlogo za opustitev dela planinske poti 

Gospodična–Trdinov vrh, na odseku, ki vodi po cesti pod Logarjevim Koglom (ID558; staro ime 

D0279). To pot praktično ne uporabljajo več, ker vsi hodijo po poti prek Logarjevega kogla. 

 

SKLEP 7/23-3-2018: IO KPP potrjuje opustitev enega odseka planinske poti z Gospodične na Trdinov 

vrh: Logarjev kogel Z–Logarjev kogel JV (ID558). Opustitev odseka se predloži v postopek pridobivanja 

soglasja Upravnega odbora PZS za opustitev poti. Po prejemu soglasja Upravnega odbora PZS se v 

Katastru planinskih poti zavede omenjeni odsek kot opuščen.  

Planinsko društvo mora po prejetem soglasju za opustitev odseka na njem odstraniti vse oznake 

planinske poti in poslati dokazne fotografije. 

  

Po pravilniku KPP, UO PZS k opustitvi planinske poti poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo, da na 

svoji seji sprejme sklep, s katerim poda soglasje za opustitev odsekov planinske poti. 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS soglaša na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika 

Komisije za planinske poti, da Planinsko društvo Krka Novo mesto opusti odsek planinske 

poti »Logarjev kogel Z–Logarjev kogel JV« (ID558), ki poteka po cesti. Spremembo statusa 

se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri postopku opustitve 

odseka mora Planinsko društvo Krka Novo mesto upoštevati določbe Zakona o planinskih 

poteh. 

 

 

 

Pripravila: 
Katarina Kotnik      Načelnik Komisije za planinske poti, 
Strokovna sodelavka        Bogdan Seliger 
 



 

 

   

 

 

Izsek iz Katastra planinskih poti (Logarjev kogel) 

 

Legenda:  

______  registrirana planinska pot 

______  registrirana planinska pot, predmet opustitve (odsek Logarjev kogel Z–Logarjev  

   kogel JV, ID 558, staro ime D0279, zabeležen v skrbništvo PD Krka Novo mesto) 

 

 

 



 
Datum: 16. 5. 2018 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
Zadeva: Vloga PD Krka, Novo mesto – Veliki Rog 

 

Komisija za planinske poti je od PD Krka Novo mesto prejela vlogo za opustitev odseka planinske poti, 

Žaga Rog–Veliki Rog (ID 5833, staro ime: D0051), ki je bila pomotoma vrisana v Kataster planinskih 

poti kot planinska. Pot ni bila nikoli označena s planinskimi oznakami. Oznake na poti so turistične. 

 

SKLEP 8/23-3-2018: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Žaga Rog–Veliki Rog (ID 5833). 

Opustitev odseka se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS za opustitev 

poti. Po prejemu soglasja Upravnega odbora PZS se odsek izbriše iz Katastra planinskih poti. 

  

Ker je bila pot registrirana, mora po pravilniku KPP UO PZS podati soglasje k opustitvi planinske poti. 

Zato UO PZS predlagamo, da na svoji seji sprejme sklep, s katerim poda soglasje za opustitev 

navedenega odseka poti. 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Krka Novo mesto opusti odsek planinske 

poti »Žaga Rog–Veliki Rog« (ID 5833). Pot se izbriše iz evidence planinskih poti Planinske 

zveze Slovenije. 
 

 

 
Pripravila: 
Katarina Kotnik      Načelnik Komisije za planinske poti, 
Strokovna sodelavka        Bogdan Seliger 
 



 
 

   
 

Grafični prikaz: Izsek iz Katastra planinskih poti (Veliki Rog) 
 
Legenda:  

______  registrirana planinska pot 
______  za opustitev predlagana planinska pot v skrbništvu PD Krka Novo mesto (v naravi tudi 

ni bila markirana s Knafelčevo markacijo): odsek Žaga Rog-Veliki Rog,  
 ID5833, staro ime D0051) 

 

 
 



 
Datum: 16. 5. 2018 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Vloga PD Ribnica  
 

Komisija za planinske poti je na svoji seji obravnavala vlogo PD Ribnica za izbris poti oz. opustitev 

odseka planinske poti Motel Jasnica Z–Krenov laz (ID3108). Pot je bila pomotoma vrisana v Kataster 

planinskih poti kot planinska. Pot poteka po cesti in ni bila nikoli označena s planinskimi oznakami.   

IO KPP je sprejela sklep: 

SKLEP 6/23-3-2018: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Motel Jasnica Z–Krenov laz 

(ID3108). Opustitev odseka se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS za 

opustitev poti. Po prejemu soglasja Upravnega odbora PZS se odsek iz Katastra planinskih poti izbriše. 

 

Ker je bila pot registrirana, mora po pravilniku KPP UO PZS podati soglasje k opustitvi planinske poti. 

Zato UO PZS predlagamo, da na svoji seji sprejme sklep, s katerim poda soglasje za izbris navedenega 

odseka poti. 

 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Ribnica opusti odsek poti Motel Jasnica Z–

Krenov laz (ID3108). Pot se izbriše iz evidence planinskih poti Planinske zveze Slovenije. 

 

 

 

Pripravila: 
Katarina Kotnik      Načelnik Komisije za planinske poti, 
Strokovna sodelavka        Bogdan Seliger 



 

 

   

 

Grafični prikaz: Izsek iz Katastra planinskih poti (mimo Rakitnice) 

 

Legenda:  

______  registrirana planinska pot 

_ _  _ _  opuščena planinska pot 

______  za opustitev predlagana planinska pot v skrbništvu PD Ribnica (odsek  

   Motel Jasnica Z–Krenov laz, ID3108, staro ime: L0415) 

 

 

 

 



 
Datum: 11. 5. 2018 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
Zadeva: Vloga PD Trebnje  

 

Komisija za planinske poti je od PD Trebnje prejela vlogo za opustitev odseka planinske poti Čatež–

Velika Loka (ID620, staro ime D0363). Pot poteka po cesti in ni markirana. 

 

SKLEP 5/23-3-2018: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Čatež–Velika Loka (ID620). 

Opustitev odseka se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS za opustitev 

poti. Po prejemu soglasja Upravnega odbora PZS se odsek v Kataster planinskih poti zavede kot 

opuščen.  

 

  

Ker je bila pot registrirana, mora po pravilniku KPP UO PZS podati soglasje k opustitvi planinske poti. 

Zato UO PZS predlagamo, da na svoji seji sprejme sklep, s katerim poda soglasje za opustitev odsekov 

planinske poti. 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Trebnje opusti odsek planinske poti »Čatež-

Velika Loka« (ID620). Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske 

zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Trebnje upoštevati 

določbe Zakona o planinskih poteh. 
 

 

 
Pripravila: 
Katarina Kotnik      Načelnik Komisije za planinske poti, 
Strokovna sodelavka        Bogdan Seliger 
 



 
 

   
 

 

Izsek iz Katastra planinskih poti (Čatež–Velika Loka) 
 
Legenda:  

______  registrirana planinska pot 
______  za opustitev predlagana planinska pot v skrbništvu PD Trebnje (odsek Čatež–Velika 

Loka,  
   ID620, staro ime: D0363) 
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Datum: 6. 4. 2018 
 

 
ZAPISNIK REDNEGA ZBORA MARKACISTOV 

ki je bil v petek, 6. 4. 2018, v prostorih Infocentra Triglavska roža Ljubljanska cesta 27, Bled, s 
pričetkom ob 16.30 uri 

Pred Zborom markacistov je imel ob 15. uri predstavnik TNP, Aleš Zdešar predavanje o nastanku 
doline Triglavskih jezer in planinskih poti v narodnem parku. Evidentiranje prisotnih je potekalo med 
15:40 in 17.00 uro. Lista prisotnosti je priloga zapisnika. 

Zbrane je na začetku pozdravil načelnik Komisije za planinske poti Planinske zveze Slovenije (KPP PZS) 
Igor Mlakar. Izpostavil je, da izbira TNP kot kraja zbora izvira iz dobrega sodelovanja med obema 
stranema. Zahvalil se je za udeležbo v visokem številu in podal predloge za delovno predsedstvo. 
 
V organe zbora markacistov so bili predlagani: 
Delovno predsedstvo (DP):  
predsednik: Boštjan Gortnar, PD Medvode, 
član: Ivan Grčman, PD Brda,  
član: Štefka Šebalj Mikše, PD Cerknica. 
Verifikacijska komisija: 
predsednik: Bojan Šipek, PD Črna na Koroškem, 
član: Alojz Pirnat, PD Domžale. 
član: Mirko Soban, PD Ajdovščina. 
Zapisnikarica: Katarina Kotnik, Strokovna sodelavka PZS, 
Overovatelja zapisnika:  
Janko Šeme, PD Kranjska Gora, 
Bojan Šifrar, PD Sovodenj. 
Volilna komisija:  
predsednica: Marjana Jelen, PD Medvode, 
član: Dejan Černilogar, PD Ajdovščina, 
član: Marta Prah, PD Ožbalt – Kapla. 
 
Drugih predlogov ni bilo. 
 
Sklep 1/2018: Prisotni potrjujejo predlagane delovne organe zbora markacistov. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednik DP se je prisotnim v imenu delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje in pozval 
verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o sklepčnosti zbora.  
Alojz Pirnat je prebral zapisnik verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je na osnovi 31. člena 
Pravilnika Komisije za planinske poti PZS  zbrala število prisotnih delegatov na Zboru 2018 in 
ugotovila naslednje: od skupno 138 glasov za odločanje je na današnjem zasedanju navzočih 79 
glasov ali 57,2 %. V skladu z 31. členom pravilnika KPP je prisotnih več kot polovica glasov za 
odločanje, zato Zbor predstavnikov markacijskih odsekov lahko začne z delom. 
Predsednik DP podal v razpravo predlog dnevnega reda zbora. 
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DNEVNI RED: 

1. Poslovnik zbora markacistov, obravnava in sprejem 
2. Poročilo načelnika KPP o delu komisije za leto 2017  
3. Razprava o poročilu in potrditev  
4. Razrešnica organov KPP  
5. Volitve načelnika in članov IO KPP  
6. Analiza Zakona o planinskih poteh  
7. Razglasitev rezultatov volitev  
8. Plan dejavnosti KPP za leto 2018 in okvirni plan za 2019  
9. Razprava o programu in potrditev  
10. Pozdravi vabljenih  
11. Razno  

 
Predsednik DP je pozval k razpravi o morebitni dopolnitvi dnevnega reda, ki je bil predlagan v vabilu 
na zbor. Pripomb na predlagani dnevni red ni bilo. 
 
Sklep 2/2018: Prisotni potrjujejo predlagan dnevni red zbora markacistov za 6. april 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD. 1  Poslovnik Zbora 
Predsednik DP je povedal, da je bil predlog poslovnika zbora markacistov podan v gradivih za zbor in 
odprl razpravo o morebitni dopolnitvi. Pripomb ali predlogov med prisotnimi ni bilo. 
 
Sklep 3/2018: Prisotni potrjujejo predlagan poslovnik zbora markacistov. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD. 2 Poročilo načelnika KPP o delu komisije za leto 2017 
Predsednik DP je k besedi povabil načelnika KPP Igorja Mlakarja, da poda poročilo o delu KPP v letu 
2017. 
Igor Mlakar je povzel poročilo, ki so ga delegati prejeli v sklopu gradiv za Zbor. Izpostavil je, da so 
odbori opravljali svoje naloge. Planirane tehnične akcije so bile praktično vse izvedene in razpoložljive 
ure letenja s helikopterjem slovenske vojske izkoriščene. Večina letov je bilo v TNP, ki je prelete tudi 
dovolil. Ves material je bil zamenjan na poteh kjer je bilo to potrebno in ni bilo novih nadelav. 
Predvsem tam, kjer so bili (pod Triglavom) le oprijemalni klini, za katere predvsem tujci pravijo, da se 
ne znajo gibati po njih in da jih je strah, so bile potegnjene jeklenice. Problem s katerim so se 
srečevali je, da imajo člani tehnične skupine vse manj dopusta in vse manj časa. Izvedenih je bilo tudi 
več hitrih enodnevnih akcij, pri katerih je helikopter markaciste pripeljal v bližino delovišča in po akciji 
tudi vrnil v dolino. Tako so omogočili sodelovanje tistim, ki morda zaradi pomanjkanja časa ne bi 
mogli sodelovati. Ob tem se je zahvalil pilotom slovenske vojske, ki so takšno delo omogočili s svojo 
pripravljenostjo sodelovanja. Načelnik je izpostavil tudi delo obeh zadolženih za obhodnice, ki sta 
pripravila ažurni seznam planinskih obhodnic in predstavil nekaj statističnih podatkov iz poročila. 
Odbor za usposabljanje je imel v letu 2017 največ dela. Pripravil je nov program usposabljanja, saj je 
star v preteklem letu potekel. Nov Zakon o športu markaciste ne vidi več kot delavce v športu, zato se 
je KPP odločila, da program prenovi. Markaciste so razporedili v kategorije po zahtevnosti dela, tako 
da so vključili tudi kategorijo za markacista, ki bo znal voditi tehnične akcije v visokogorju na nivoju 
KPP. Inštruktorji markacisti imajo namreč preveč dela z usposabljanja, da bi bili vedno prisotni na 
akcijah. Potrebno je najti in usposobiti ljudi, ki bodo sposobni in bili pripravljeni prevzeti vodenje 
tehnične akcije in bili pripravljeni delati za komisijo, za PZS in ne le za svoje društvo. Načelnik je 
izpostavil, da je predsednik PZS pri novem programu zelo pomagal s posluhom. Upa, da so 
markacistom približali to, kar rabijo in ministrstvu to kar želijo, da bosta obe strani zadovoljni. Vesel 
je, da ni bilo osipa strokovnega kadra in, da številka registriranih ostaja približno enaka. Pohvalil je 
tudi Odbore za planinske poti PD po MDO, ki so nekateri malo manj nekateri pa zelo zgledno 
sodelovali in bili aktivni. Izpostavil je tudi obvestila o stanju na planinski poti, ki vedno bolje 
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funkcionirajo. Nekateri so še vedno hudi, kadar jih dobijo, drugi jih vzamejo za dobro. Žal je tako, da 
nekatere so utemeljene in nekatere ne, druge možnosti pa ni, kot da se preveri na terenu. Finančno 
poročilo je načelniku pripravila Urša Mali iz računovodstva. 73.228 € je bilo stroškov v preteklem letu 
(organizacijske aktivnosti: 2.970 €; usposabljanja: 10.724 €; vzdrževanje planinskih poti: 34.628 €; 
druge aktivnosti: 4.906 €; za skupne stroške dela in materiala: 20.000 €). Prihodkov je bilo za 46.113 
€ (članarina: 6.614 €; lastna dejavnost: 18.684 €; FŠO: 20.719 €; donacije: 96 €). Rezultat leta je bil 
negativen v vrednosti 27.115 €, ki se pokrije iz presežka prihodkov iz preteklih obdobij. Tako ostane 
še za 57.420 € presežka prihodkov, ki se ga prenese naprej. 
Poleg poročila za preteklo leto je načelnik pripravil pregled izvedenega v štiriletnem mandatnem 
obdobju 2014–2018. 
Skupaj s predsednikom PZS je KPP uspelo prestaviti Kataster planinskih poti na skupni strežnik PZS in 
Geopedie, tako da ga lahko vidijo tudi markacisti. To je najpomembnejša stvar, kako se bo oblikoval 
in nadgrajeval pa je stvar ljudi, ki pridejo v naslednjem mandatu. Ažurni podatki so posredovani 
vojski, policiji za svoje potrebe in TNP za upravljavske načrte, da ne bi bilo napak, pa tudi Geopedii, ki 
nam nudi platformo za Kataster. KPP čaka v naslednjem mandatu še priprava obrazcev na spletu za 
poročila skrbnika in poročila markacista, saj je s tem mandatu zaradi preobremenjenosti s priprav 
novega programa usposabljanja zmanjkalo časa za to. Želja je da bi bila čim bolj preprosta, da bodo 
imeli markacisti čim manj dela z njimi in jih izpolnili čim hitreje.  
Na področju dela tehnične ekipe je KPP uspela prenoviti opremo, nakupiti orodje in omogočiti 
fleksibilnost za potrebo hitrih akcij. Vzpostavili so tudi enotnost nadelave zahtevnih in zelo zahtevnih 
planinskih poti pod okriljem komisije in PZS. Želeli so skladiščiti v prostorih Civilne zaščite pa se je 
izkazalo, da bo v sedanjem skladišču še dovolj prostora. Ob tem je načelnik pohvalil delo in 
organiziranost skladiščnika. Preizkusili so vse intervencijske ekipe. Pri tem sta se zelo angažirala z 
Boštjanom Gortnarjem. Na akcijah, ki so bile zelo dobro predpripravljene, so sodelovali markacisti, ki 
so bili zanesljivi, zato se je čas na akcijah izdatno zmanjšal. Sodelujoči so bili zadovoljni z načinom 
dela, kljub temu, da so izpostavili, da so bili pod velikim časovnim pritiskom in je bilo potrebno biti 
hiter in učinkovit. Uporaba helikopterja je zelo pogojena z vremenom in razpoložljivostjo pilotov, kar 
je pomenilo včasih zbiranje razpoložljivih markacistov z danes na jutri. Zahvalil se je predsedniku in 
generalnemu sekretarju, da sta omogočila, da se članom tehnične ekipe pri podjetjih, kjer so 
zaposleni, omogoči izredno odsotnost z dela in možnost kritja prispevkov iz dela s strani KPP za 
obdobje izredne odsotnosti.  
Že leta 2012 sta se z Jožetom Rovanom pogovarjala, da potrebujejo zelo usposobljenega markacista, 
in kakšnega, ki bi bil manj usposobljen. Želeli so tretji profil markacista za vodenje tehničnih nadelav, 
saj je bilo inštruktorjev premalo. Na področju usposabljanja je bil prenovljen program usposabljanja. 
V določeni meri je že pripravljeno gradivo za tečaj markacistov kategorije A, naslednji mandat čaka 
priprava gradiv še za kategorijo B, ki jo ima večina prisotnih markacistov in za kategorijo C. 
Usposabljanja bodo tekla preko PZS in ne Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, čeprav oni 
potrdijo in verificirajo pravilnik o usposabljanju. Če bo potrebno kaj prilagoditi in spremeniti, sedaj ne 
bo potrebno takega postopka ki traja 4 ali 5 let. Markacist Kategorije A takoj prejme značko in ne 
opravlja pripravništva. Tako imajo društva tudi takoj pogoje za skrbniško pogodbo, ki zahteva 2 
markacista. Če imaš dva markacista si lahko potem načelnik v PD, če si pa en sam pa ne in načelnik se 
tudi strinja, da kot edini markacist PD Bovec letos nima glasovalne pravice. Za kategorijo B in C pa je 
še vedno pripravništvo, ki ga bodo opravljali pod vodstvom mentorja, da se bodo dobro vpeljali in 
naučili.  
Mednarodno sodelovanje se odvija z vsemi, ki imajo tudi Knafelčevo markacijo. Cilj je predvsem, da 
se poskrbi, da je Knafelčeva markacija zaščitena. Učili so markaciste in inštruktorje Makedonije. 
Odzivi, ki so jih dobili je, da se markacija večinoma  riše prave velikosti in v pravem razmerju, čeprav 
včasih večja, so pa še vedno izjeme. Dobro sodelujejo tudi s Hrvaško KPP in se obveščajo o problemih, 
s katerimi se soočajo. Izvedli so akcijo na Krupi, kjer so usposabljali njihovo tehnično ekipo. KPP 
Hrvaške želi tudi, da bi prišlo do srečanja markacistov bivše Jugoslavije, ki se bo lahko zgodilo v 
naslednjem mandatu. Dobro je bilo tudi sodelovanje na obmejnih področjih z Italijo in Avstrijo, da ni 
bilo zapletov ali konfliktov. 
Področje Zakona o planinskih poteh je pokril predvsem predsednik PZS s predsedstvom, generalni 
sekretar, pravnik Damjan Omerzu in strokovna služba s Katarino Kotnik. Vse je bilo kasneje 
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predstavljeno od Analize zakona, vpisa v javni register in še marsikaj. Tu je bilo veliko sestankov in 
dela, za katerega so jim lahko hvaležni.  
Na nivoju IO KPP se je s tujimi markacisti prišli na enakovreden nivo in medsebojno obveščanje je 
samoumevno. Načelniku je všeč, da vsaj v 90% markacisti oddajajo poročila, medtem ko leta 2010 ni 
bilo praktično nobenega poročila. Poročila so ostajala pri vodjih OPP, sedaj pa je vse centralizirano. 
Poskrbeti morajo le še, da bodo poročila oddajali v roku. Tudi skrbniki oddajajo poročila približno v 
80%. Dan slovenskih markacistov vsako leto doživi večjo udeležbo. Prvo leto, 2013 je bilo 42 
udeležencev, lani pa že 88. Za letos računajo, da jih bodo Korošci spravili preko številke 100 v 
organizaciji PD Dravograd. 
 
AD. 3 Razprava o poročilu in potrditev 
Predsednik DP se je načelniku KPP zahvalil za izčrpni poročili in odprl razpravo na poročilo. 
Alojz Pirnat se je javil z repliko, v kateri je navedel, da ni bilo res, da ni bilo poročil 2010. Načelnik je 
odgovoril, da je bilo le skupno poročilo, ni pa bilo posameznega poročila markacistov, kot jih imajo 
drugi strokovni kadri.  
 
Sklep 4/2018: Zbor markacistov se strinja s podanimi poročili o delu Komisije za planinske poti in 
jih potrjuje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD. 4 Razrešnica organov KPP 
Predsednik DP je predlagal razrešnico organom Komisije za planinske poti. 
 
Sklep 5/2018: Zbor markacistov razrešuje organe KPP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Igor Mlakar je predsednika DP opozoril, da je potrebno razrešiti tudi načelnika KPP.  
 
Sklep 6/2018: Zbor markacistov razrešuje načelnika KPP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD. 5 Volitve načelnika in članov IO KPP 
Na podlagi prispelih kandidatur se je oblikovala naslednja kandidatna lista: 
Načelnik KPP:  
 - Bogdan Seliger, PD Horjul 
Člani IO KPP:  
  - Uroš Vidovič, PD Ptuj 
 - Albin Žnidarčič, PD Sežana 
 - Stanislav Vidovič, PD Kočevje 
 - Jože Žugelj, PD Semič 
 - Ivan Šalamon, PD  ‘AT‘  Podčetrtek 
 - Jurij Videc, PD Laško 
 - Lilijana Uršič, PD Koper 
 - Bojan Završnik, PD Žirovnica 
Voli se 5 od 8 kandidatov za člane IO 
 

Sklep 7/2018: Zbor markacistov potrjuje kandidatno listo za člane izvršnega odbora KPP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Izvedeno je bilo tajno glasovanje, med katerim je bila 20 min malica. Nadaljevanje zbora je bilo 
napovedano za ob 18.00 uri. 
 
AD. 6 Analiza Zakona o planinskih poteh 
Analizo zakona o planinskih poteh je podal Damjan Omerzu. Predstavljena bo tudi na skupščini PD v 
Šoštanju 21. 4. 2018 in je del gradiva objavljenega v Obvestilih PZS. Zakon je zelo slabo napisan in ga 
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je zato tudi težko izvajati. Slovenija je ena redkih držav, ki imajo na tem področju zakon. Objektivno 
analizo zakona je izvedel CNVOS. Podlaga za analizo so bile informacije, dokumentacija s strani 
Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, GURS, PZS, KPP in 
vprašalnikov PD. Na vprašalnik se je odzvalo 53% društev, ki pokrivajo 55% planinskih poti, tako da je 
bil rezultat uporaben.  
Eden izmed ciljev zakona je bil ohranjanje narave, ki je dosegel slabo oceno. To zajema prepoved 
gradnje novih planinskih poti, ki se še najbolje upošteva in izvaja. Sanacija bližnjic se aktivno izvaja 
vendar vedno nastajajo nove. Osveščanje o tem, da se bližnjice ne sme uporabljati, poteka tako v 
okviru PD kot na PZS predvsem v zadnjem obdobju. Prepoved kolesarjenja po planinskih poteh se ne 
izvaja, ker se trenutno dvonamenskih poti uradno ne da registrirati. Po planinskih poteh je 
prepovedano kolesariti, razen če gre za obstoječe gozdne in poljske prometnice. Dvonamenske poti 
potrdi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na predlog skrbnika, tj. društva. 
Drug sklop ciljev je ureditev skrbništva planinskih poti. Zakon predvideva sklenitev skrbniških pogodb, 
ki odpre tudi vprašanje financiranja planinskih poti. Zaklon je naložil zelo veliko obveznosti, ni pa 
predvidel sistemskega vira za financiranje. Večina skrbnikov črpa sredstva iz članarina in šele nato iz 
raznih drugih virov kot so javni razpisi.  
Zadnji sklop ukrepov se najbolj tiče markacistov in skrbnikov in sicer cilj, da bodo planinske poti na 
terenu dobro vzdrževane, prehodne in označene. Tudi tu je analiza pokazala, da se ukrep ne izvaja v 
celoti. Omogočanje nemotene uporabe planinskih poti se nanaša tudi na omejitev lastninske pravice 
lastniku zemljišča, po katerem planinska pot poteka. Tu se še vedno pojavljajo problemi, ki ga je 
zakon le ohlapno rešil. Določa, da poti, ki so obstajale kot planinske že pred letom 2008 se lahko 
označujejo tudi naprej brez na novo zbranih soglasij lastnikov, vendar spet, ker nam manjka evidenca 
prostorskega prikaza planinskih poti je to težko izvajati in se odločiti za spor z lastnikov, ki bi lahko 
končal na sodišču. Tak primer bi predstavljal precedens, ki bi lahko bil nam v prid ali pa ne, odvisno, 
kakšen zaključek bi sodišče sprejelo. Zakon je določil, da je hoja po planinskih poteh na lastno 
odgovornost, kar je olajšalo delo planinskih društev. To ne pomeni, da nihče v nobenem primeru ne 
bi mogel odgovarjati za nekaj, kar se zgodi na tej poti, vendar pa je prag postavljen zelo visoko. 
Naslednji ukrep je opremljanje planinskih poti z usmerjevalnimi tablami in markacijami. 85 % poti je 
ustrezno označenih z markacijami, z usmerjevalnimi tablami pa 40 %. Društva, ki so sodelovala v 
anketi so ocenila, da je ¾ poti, ki jih imajo v svoji oskrbi ustrezno opremljeno z varovali, preostali pa 
so ocenili, da je tako z večino njihovih planinskih poti. Zakon predvideva tudi, da se pot zapre v 
primeru, da ni prehodna oz. na njej obstaja nevarnost (plaz, podor) ter se o tem obvesti javnost. Tudi 
to v večji meri že poteka. Zadnji ukrep, ki se ne izvaja je vzpostavitev in vodenje evidence planinskih 
poti. PZS ima svojo evidenco, ki je interna. Taka kot jo predvideva zakon je nerealna in sistem v 
katerem naj bi se predstavila na ravni državi nikoli ni zaživel. Zakon predvideva, da se pot geodetsko 
odmeri in predstavi na načrtu 1:5000, kar je neizvedljivo oz. povezano z ogromnimi stroški. Uradno 
pa planinska pot pridobi status planinske poti, ko je na tak način prikazana. Z razumevanjem MOP 
smo uspeli v zakon o urejanju prostora dodati določbo, ki razveljavi zahtevo po geodetskem načrtu in 
izmeri in bo od julija, ko ta zakon začne veljati, možno poti vnesti v uradno evidenco in bo tudi s tem 
uradni status priznan. Planinske poti bodo vodene v evidenci gospodarske infrastrukture pri 
Geodetski upravi. S tem bomo lahko pridobili tudi potrdilo o izpolnjevanju pogojev za skrbnike, za kar 
je že vse pripravljeno, prav tako potrjevanje kategorizacije planinskih poti, ki ga potrdi Ministrstvo za 
Izobraževanje znanost in šport. Ostane še odprto vprašanje sklenitve skrbniških pogodb, ki jih bomo 
zavezani realizirati, dokler ostaja zakon o planinskih poteh v veljavi. Ko bomo vse te pogoje izpolnili, 
bomo lahko iskali vire financiranja s strani države.  
Analiza predstavlja  strokoven dokument, s katerim lahko pri državnih organih naprej iščemo nove 
rešitve. 
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AD. 7 Volitve načelnika in članov IO KPP 
Med čakanjem, da volilna komisija zaključi z delom, je nekdanji načelnik, Igor Mlakar podelil najvišje 
priznanje Knafelčevo diplomo za življenjsko delo na področju planinskih poti prejemnikoma Francu 
Štruklu, PD Črna na Koroškem in Nežki Pečovnik, PD Črna na Koroškem. 
 
Komisija za izvedbo volitev je podala svoje poročilo.  
Z 90 % glasov je izvoljeni načelnik KPP PZS je Bogdan Seliger, PD Horjul. 
Izvoljeni člani izvršnega odbora KPP so: 

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

Zapisnik Komisije za izvedbo volitev je priloga zapisnika. 
 
Predsednik DP je besedo predal novo izvoljenemu načelniku KPP, Bogdanu Seligerju, ki je izrazil 
prepričanje, da bodo dobro sodelovali in se zahvalil Igorju Mlakarju za preteklo delo. Obvestil ga je, 
da je bila brez njega izvedena še ena korespondenčna seja, na kateri je bivša sestava IO KPP sprejela 
sklep, s katerim se Igorju  Mlakarju podeli Knafelčevo priznanje za požrtvovalno delo na področju 
planinskih poti, ki mu ga je predal na zboru. Igor Mlakar je izkoristil priložnost in novemu načelniku 
predal našitek načelnika KPP. 
 
AD. 8 Plan dejavnosti KPP za leto 2018 in okvirni plan za 2019 
Nov načelnik je predstavil plan dela za leto 2018 in okvirni plan za leto 2019, ki sta bila del gradiva za 
Zbor.  
Poskušali bodo podpirati dejavnosti, ki so v povezavi s planinskimi potmi. Izpostavil je Analizo zakona, 
kot dokument, za katerega je prav, da ga obravnavajo in iz teh zaključkov tudi nekaj naredijo. Še 
enkrat povabil na dan markacistov, ki bo letos na Koroškem. Razpisi bodo objavljeni, ko bodo znani 
rezultati prijave in upa da bo to do maja. Izpostavil je, da je PZS nosilec Slovenske planinske poti in 
KPP tista ki to delo izvaja. Pomembna so tudi usposabljanja, ki jih treba peljati naprej po 
predvidenem razporedu, še prej pa usklajevanje inštruktorjev, da se dogovorimo, kako stvari 
potekajo. Dogovoriti se bo treba tudi za pravočasno pripravo terminov za naslednje leto, da bodo 
okvirno znani že na začetku leta. Plan tehničnih akcij je za letos že pripravljen, zna pa priti tudi do 
kakšne interventne akcije, za katero upa, da jih bo čim manj. Izpostavil je, da bo še veliko dela na 
področju dokumentacije. Potrebno bo dopolniti delovno verzijo katastra planinskih poti in dobiti 
možnost sprotnega poročanja. Definirati bo potrebno razmerja med nosilci obhodnic in skrbniki 
planinskih poti, po katerih potekajo obhodnice. Veliko dela čaka tudi na področju evropskih pešpoti. 
Izpostavil je, da je Igor Mlakar zadeve dobro zastavil in da bodo poskusili nadaljevati v tej smeri.  
Glede plana za leto 2019 je nov načelnik povedal, da je KPP že utečena in so plani vsako leto enaki. V 
prihodnjem letu bo nekaj čisto novega le prvi tečaj za markacista kategorije B. 
 
AD. 9 Razprava o programu in potrditev 
Predsednik DP je pozval k razpravi o programu KPP za leto 2018 in okvirnemu planu za leto 2019. 
Pripomb in razprave ni bilo. 
 
Sklep 8/2018: Zbor markacistov potrjuje predlagan program KPP za leto 2018. 
 
Sklep 9/2018: Zbor markacistov potrjuje okvirni program KPP za leto 2019. 
 
AD. 10 Pozdravi vabljenih 
Predsednik PZS, Bojan Rotovnik je pozdravil vse prisotne in jim sporočil, da se je PZS preselila v nove 
prostore na naslovu Ob železnici 30 A, v Ljubljani. Tu je velika sejna soba, ki bo omogočala 
organizacijo večine dejavnosti PZS. Vzdrževanje planinskih poti že od samega začetka ostaja ena 
temeljnih dejavnosti PZS, za katere prejemamo tudi mednarodne pohvale. Predsedstvo je aktivneje 
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sodelovalo s KPP na področju izvajanja Zakona o planinskih poteh, ki je nastopil pred začetkom 
prejšnjega načelnika, Igorja Mlakarja in predsednika PZS. Pripravljena in usklajena je bil skrbniška 
pogodba, ki čaka na začetek veljavnosti zakona o prostoru v Juniju. Sodelovali smo tudi na področju 
Katastra planinskih poti, pri čemer se je predsednik zahvalil vsem, ki so sodelovali v postopku 
digitalizacije planinskih poti. Kataster ni namenjen le markacistom, temveč vsem uporabnikom 
planinskih poti. Sodelovali smo tudi na področju usposabljanja za markaciste. Nov zakon o športu 
markaciste razvršča v organizacijske kadre, in zvezam prepušča urejanje področja njihovega 
usposabljanja. Zato program usposabljanja določa PZS, pravilnik, ki določa kaj mora vsebovati razpis, 
kolikokrat gre kandidat lahko na tečaj, kaj mora vsebovati potrdilo ipd. pa sprejme Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Na zadnjem področju, kjer so sodelovali pa je ureditev financiranja 
planinskih poti. PZS je v lanskem letu uspela zagotoviti sredstva za planinske poti v višini 20.000 €, ki 
so bila razdeljena med skrbnike, ki so  oddali poročila in izpolnjujejo osnovne pogoje za markacijske 
odseke. Glede razpisov na ravni občin je predsednik opozoril, da je bil februarja sprejet nov zakon o 
spodbujanju turizma, ki eksplicitno določa da planinske poti sodijo v javni interes na področju 
turizma, zato se lahko financira iz turistične takse. 
Čestital je novemu načelniku in članom izvršnega odbora KPP. Pozdravil kandidata za novega 
predsednika PZS, Jožeta Rovana in izrazil prepričanje, da bo področje planinskih poti še naprej uživalo 
ustrezno podporo, glede na to, da vedno poudarja, da je dolgoletni markacist.  
Zahvalil se je tudi prejšnji sestavi IO KPP in markacistom. Posebno zahvalo je izrazil Igorju Mlakarju, 
bivšemu načelniku, ki je z njim sodeloval 8 let. Predsedstvo PZS mu je za njegovo delo kot načelnik 
KPP podelilo zlati častni znak PZS.  
   
AD. 11 Razno 
Predsednik DP je še enkrat čestital vsem prejemnikom priznanj in vprašal, če želi še kdo od gostov 
besedo. Ker temu ni bilo tako je k razpravi pristopil: 
vodja OPP Podravja in član PD Poljčane, Marjan Mally. Izrekel je iskrene čestitke Bogdanu in novo 
izvoljenemu odboru. Opozoril je, da se markacisti premalo zavedamo, kako pomembno vlogo imamo. 
Brez vodnika lahko vsi pridejo na Triglav, brez markacistov in njihovih markacij pa nihče.  Predlagal je, 
da bi imeli tehnično ekipo, ki bi delala z motorno žago, ostali pa ne. Opozoril je tudi, da ne priznava 
titule načelnik in da so si vsi enakopravni. Če je markacist v PD samo en, bi moral imeti vseeno glas. 
Moti ga, da je premalo sodelovanja med PD in MDO in KPP. Izrazil je tudi, da je za določene 
pripetljaje, ki jih ni opredelil krivo vodstvo. 
Marjana Jelen, PD Medvode je izpostavila, da tisti, ki bi rad videl kako zgleda delo načelnika KPP, naj 
se javi in poskusi delati, da bo videl kaj vse sodi sem in bo potem mogoče drugače razmišljal.  
Marija Lesjak, PD Vinska Gora – prenaša sklep markacistov OPP Savinjske, da delo markacistov 
predstavijo na tak način, da izdajo koledar s slikami njihov del. Izpostavila je tudi, da so na koledarju 
slabo vidne številke. Zahvalila se je bivši ekipi in izrazila čestitke novo izvoljenim. 
Gabrijel Podobnik, PD Cerkno – zanima ga okvirna cena za tečaj markacista kategorije A. Igor Mlakar 
mu je odgovoril, da je bila lani okvirna cena 60 € in tudi Bogdan Seliger je potrdil, da bo tudi letos. 
Lani se je subvencioniralo stroške ki pokrivajo inštruktorje in gradiva, tako da je bilo minimalno. 
Njegovi najožji sodelavci so bivšemu načelniku, Igorju Mlakarju podarili poslovilno darilo, oljno sliko 
Danila Cedilnika.  
Predsednik DP seje vsem skupaj zahvalil za udeležbo in zaželel srečno na planinskih poteh. 
 

Zbora je bil zaključen ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisala:                                      Predsednik delovnega predsedstva: 
Katarina Kotnik            Boštjan Gortnar 
 
Overovatelja zapisnika: 
 
Janko Šeme 
 
Bojan Šifrar 



 
Datum: 29. 03. 2018 

 

 
 
 
 
 
Zadeva: Zapisnik zbora turnih kolesarjev Komisije za turno kolesarstvo, 
 
ki je bil v  četrtek 29. marca 2018, ob 17. uri v prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a v 
Ljubljani. Pričetek zbora ob 17.30 uri. 
 

Uvodne besede načelnika Komisije za turno kolesarstvo PZS Joža Rovana. Prisotne pozdravi v novih 
prostorih PZS. 
 
Ad 1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske 

komisije. 

 

Načelnik KTK, Jože Rovan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: 
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora 
Gašper Budkovič in Mateja Vertelj – člana zbora 
 
Sklep 1.1.: 

Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi: 
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi. 
Člana zbora – Gašper Budkovič in Mateja Vertelj. 
 
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Tomaž Lampelj – verifikacijska komisija, 
Peter Šilak – volilna komisija. 
 

Sklep 1.2.: 

Zbor je soglasno potrdil delovna telesa v predlagani sestavi. 
 
Prisotni načelniki oz. namestniki odsekov/klubov:  glej prilogo! 
 

Ostali prisotni: 

Bojan Rotovnik – predsednik PZS 
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi. 
 

Ad 2/ Sprejem predlaganega dnevnega reda 
Predsednik zbora je prebral predlagani dnevni red. 
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Dnevni red: 

1. Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev. 
2. Pregled in potrditev dnevnega reda. 
3. Pozdravi vabljenih. 
4. Poročilo verifikacijske komisije. 
5. Poročilo načelnika KTK o delu komisije med obema zboroma (marec 2017-marec 2018), 

razprava o poročilu. 
6. Razrešnica organom IO KTK in volitve novega načelnika in članov Izvršnega odbora KTK. 
7. Predstavitev programa komisije za leto 2018, razprava o programu. 
8. Organizacija turnokolesarskega tabora. 
9. Turnokolesarska pot Karavanke. 
10. Razno. 

 
Sklep 2.1.: 

Zbor načelnikov je predlagani dnevni red soglasno sprejel. 
 
Ad 3/ Pozdravi vabljenih 

Bojan Rotovnik, predsednik PZS pozdravi prisotne. Izpostavi 125 letnico delovanja. Poudari pomen 
novih prostorov Planinske zveze Slovenije, ki ne bodo služili samo sedežu strokovne službe ampak, da 
bi postali dom slovenskih planincev z različnimi vsebinami. Turno kolesarjenje je najmlajša dejavnost 
v okviru PZS. Motor vsebine je bil in je Jože Rovan. Vodstvo PZS ves čas skuša pomagati pri razvoju 
dejavnosti, kot krono pa lahko izpostavimo STKP. STKP je dokaz, da se s sodelovanjem in voljo lahko 
tudi na področju turnega kolesarjenja marsikaj uredi. Zahvali se vsem, ki delajo na področju turnega 
kolesarstva za prispevek, strpnost in razvoj. Nivo komunikacije je na visoki ravni. Izpostavi prispevek 
Joža Rovana in se mu zahvali za vso opravljeno delo v njegovem 10 letnem mandatu. 
 
Ad 4/ Poročilo verifikacijske komisije 

Verifikacijska komisija je poročala, da je od 28 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 22.  
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel z delom.  
 
Ad 5/ Poročilo načelnika KTK PZS o delu komisije med obema zboroma (marec 2017 - marec 2018), 

razprava o poročilu. 

 

Poročilo je bilo poslano vsem načelnikom odsekov. 
Poročilo je priloga zapisnika. 
 
Povzel ga je Jože Rovan in izpostavil: 

Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih 
poteh, z željo po doživljanju narave in s športnimi motivi. 
 
Turno kolesarstvo je bilo uvrščeno med dejavnosti PZS leta 2007. 
 
Najpomembnejši nalogi Komisije za turno kolesarstvo sta: 
• usmerjanje dejavnosti turnih kolesarjev s poudarkom na varstvu narave in 
• izobraževanje turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov. 
 
Leta 2014 se je KTK na Zboru turnih kolesarjev preoblikovala v komisijo z zborom, oblikovan je bil 
Izvršni odbor in Strokovni odbor, za posebne naloge pa projektne skupine. 
 
V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina: 
• v turnokolesarskih odsekih ali 
• v okviru dejavnosti drugih odsekov. 
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Organizirano turnokolesarsko dejavnost ima okoli 40 PD, 28 PD je poslalo poročilo o dejavnosti za 
leto 2017. 
 
V letu 2017 smo praznovali 10. obletnica delovanja KTK. 
 
Turnokolesarski vodniki in pripravniki: 

 
Planinska društva s turnokolesarsko dejavnostjo: 
 

 
 
Kako daleč smo z ureditvijo STKP? 

• Na spletni strani PZS je urejen spletni vodnik z opisi, zemljevidi in višinogrami, s slikovnim 
gradivom in z GPS sledmi vseh etap STKP (http://pzs.si/ktk/wpstkp/ ). 

• Pripravljena je celostna podoba STKP: logotip v različnih izvedbah, oblika žigov, častnega 
znaka (značke) itd. 

• Izdali smo zloženko o STKP v slovenščini, angleščini in nemščini. 

• Potek STKP je vrisan v novih izdajah zemljevidov Planinske založbe. 

• Izdali smo Dnevnik STKP, to je knjižica za odtis žigov na kontrolnih točkah STKP. Prodali smo 
1500 izvodov. 

• Na trasi STKP je 111 kontrolnih točk, opremili smo jih z žigi in skrinjicami. 

• Trenutno je markirane približno 30% trase STKP, na 20% trase pa so že postavljeni drogovi s 
kolesarskimi usmerjevalnimi tablami. 

• Spodbujamo dvig kvalitete kolesarjem namenjenih storitev v kočah PZS ob STKP.  
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• Organizirali smo seminar za vzdrževalce STKP, ustrezne vsebine bodo vključene v program 
usposabljanja markacistov PZS. 

• Povezali smo se s številnimi turističnimi ponudniki, v financiranje urejanja STKP pa skušamo 
pritegniti občine in gospodarske organizacije.  

• Na podlagi odzivov na spletnem vodniku in facebook profilu STKP zaznavamo interes za pot 
tudi v tujini.  

• Pripravljamo markacijski tečaj za kolesarje, po programu za markaciste kategorije A, tečajniki 
pa bodo vključeni ekipo KTK, ki bo urejala STKP. 

• Trasa je v celoti usklajena z Zavodom za gozdove in Zavodom Republike Slovenije za varstvo 
narave, pridobivamo soglasja lastnikov in občin. 

• Doslej je že prevozilo STKP 9 kolesarjev. 
 
Poteka debata zakaj določeni deli Slovenije niso vključeni v STKP. Jože pojasni, da je bila STKP 
načrtovana za široke množice in ne sme biti pretežka. Ni pa zaključena v smislu dodatnih etap. 
 
Sklep 5.1.: 

Poročilo  o  delu KTK PZS v letu 2017 je bilo soglasno sprejeto. 
 

Ad 6/ Razrešnica organom KTK in volitve novega načelnika in članov Izvršnega odbora KTK. 
 

Sklep 6.1.: Razrešnica načelnika in članov IO KTK PZS je bila soglasno potrjena. 
 

Jože Rovan se zahvali za delo vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri delu komisije in razvoju turnega 
kolesarstva. Hvaležen je, ker je spoznal ogromno novih ljudi. 
 
Do zbora je na PZS prispela ena prijava za načelnika in sicer Atila Armentano (PD Kranj). Za člane pa: 

• Tomaž Lampelj, član (PD Pošte in Telekoma Ljubljana) 

• Tomaž Penko, član (PD Postojna) 

• Karmen Razlag, članica (PD Jakoba Aljaža) 

• Marjan Pučnik, član (PD Ruše) 

• Boštjan Golež, član (PD Dramlje) 

• Matija Klajnšček, član (PD Logatec) 

• Uroš Ribič, član (PD Tržič) 

• Franci Razpet, član (PD Zagorje) 
 
Atila Armentano, kandidat za načelnika IO KTK na kratko predstavi svoje dosedanje delo. Izpostavi 
vsebino in motive za ustanovitev turnokolesarskega društva v Kranju, ki je bilo eno prvih v Sloveniji. V 
Kranju so začeli tudi kot prvi s turnokolesarsko šolo po vzoru alpinističen šole.  
 
Po njegovem mnenju je PZS največja institucija, ki lahko v Sloveniji kaj premakne na področju 
turizma, kolesarjenja ... Mandat bo temeljil na temeljih dosedanjega usposabljanja in ga skušali 
razširiti na širši krog interisentov. Vplivati na spremembo zakonodaje, ki naj bi bila ne samo 
kolesarjem prijazna ampak pravilna in sprejemljivo umeščena v okolje. Promocija SKTP. Načelnike 
poziva, da podajo svoje ideje.  
 
Sklep 6.2.: Zbor je soglasno sprejel, da se načelnika in člane IO KTK PZS potrdi v paketu. 
 
Sklep 6.3.: Zbor je soglasno potrdil načelnika in člane IO KTK PZS v naslednji sestavi: 

• Atila Armentano, načelnik 

• Tomaž Lampelj, član 

• Tomaž Penko, član 
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• Karmen Razlag, članica 

• Marjan Pučnik, član 

• Boštjan Golež, član 

• Matija Klajnšček, član 

• Uroš Ribič, član 

• Franci Razpet, član 
 

Ad 7/  Program dela za leto 2018 in 2019 

program dela, ki je priloga zapisnika je predstavil in obrazložil Jože Rovan.  
 
Izpostavil je: 

• usposabljanje za turnokolesarske vodnike I, 

• licenčno izpopolnjevanje TKV I in TKV II, 

• turnokolesarski tabor, 

• urejanje Slovenske turnokolesarske poti 

• zbor turnih kolesarjev PZS,  

• sodelovanje s Fakulteto za šport 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. 
  
V letu 2018 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge: 

• priprava učbenika za turnokolesarsko šolo, 

• poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport. 
 
Sklep 7.1.: 

Program  dela KTK PZS za leto 2018 in 2019 je bilo soglasno potrjen. 
 
Ad 8/ Organizacija turnokolesarskega tabora. 

Predstavitev Marjana Pučnika o organizaciji turnokolesarskega tabora s katero se ukvarja že deseto 
leto.  
 
Ad 9/  Turnokolesarska pot Karavanke. 

Predstavitev projekta Karavanke od Jezerskega do Tromeje. Čezmejni projekt.  
 
Ad 10/  Razno 

a. Karmen Razlga vse prisotne pozove, da pošiljajo informacije o turah na KTK PZS z namenom objave 
v koledarju PZS, ki se enkrat tedensko pošilja z e-novicami na vse naslove. 
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Zbor načelnikov je bil zaključen ob 20.10 uri. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
 
 
Člana zbora: 
Gašper Budkovič 
 
 
 
Mateja Vertelj 
 
 

Atila Armentano, načelnik KTK PZS 
 
 
 
Priloge: 

- Poročilo o delu za leto 2017. 
- Program dela 2018 in 2019. 



 
V skladu s 33. členom Statuta Planinske zveze Slovenije je Upravni odbor PZS na svoji 17. 
seji dne 19. 9. 2013 sprejel: 

 
 
 

P O S L O V N I K  
U P R A V N E G A  O D B O R A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  

 
 

1. člen 
(1) S tem poslovnikom se ureja način dela Upravnega odbora PZS (v nadaljevanju: UO PZS). 

Razmerja UO PZS do Skupščine PZS (v nadaljevanju: skupščina) in njenih organov, Pred-
sedstva PZS (v nadaljevanju: P PZS), komisij, odborov in meddruštvenih odborov planin-
skih društev (v nadaljevanju: MDO PD) se urejajo na način, ki ga določa Statut PZS (v 
nadaljevanju: statut), posamezni pravilniki in ta poslovnik. 

 
2. člen 

(1) UO PZS dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah. UO PZS je za svoje delo odgovoren 
skupščini. 

 
(2) Delo UO PZS je javno. Javnost dela se lahko omeji le pri obravnavanju posameznega 

vprašanja in drugih podatkov, ki jih je pristojni organ označil s stopnjo tajnosti oziroma 
če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo 
podatke, ki so v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zaupne 
narave. 

 
 

OBLIKOVANJE UPRAVNEGA ODBORA 
 

3. člen 
(1) UO PZS se oblikuje na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov 

UO PZS. 
 
(2) UO PZS se dogovori o sodelovanju voljenih članov UO PZS v odborih, delovnih skupinah 

ali telesih ter pri projektih in nalogah s posameznih področij dejavnosti PZS. 
 

4. člen 
(1) Prvo sejo novoizvoljenega UO PZS skliče predsednik PZS najkasneje 30 dni po izvolitvi 

članov UO PZS. Če predsednik PZS seje ne skliče v navedenem roku, jo skliče predsednik 
komisije za pripravo volitev. 

 
(2) Na podlagi poročila komisije za pripravo volitev, UO PZS ugotovi mandate članov UO PZS 

izvoljenih na skupščini. 
 
(3) Na podlagi poročil MDO PD o opravljenih volitvah v MDO PD, UO PZS ugotovi mandat 

predsednikov MDO PD kot članov UO PZS po funkciji. Na prvi seji UO PZS se s sklepom 
ugotovi celotno sestavo UO PZS. 

 
(4) V primeru odstopa ali prenehanja mandata člana UO PZS, postane skladno s 48. členom 

statuta član UO PZS naslednji kandidat na volitvah, ki je dobil največje število glasov, 
vendar ne manj od ene četrtine prisotnih delegatov. UO PZS sprejme ugotovitveni sklep 
na podlagi prvotnega poročila komisije za pripravo volitev. 

 
 



 
SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

 
5. člen 

(1) Seje UO PZS sklicuje predsednik PZS. Predsednik PZS mora sejo UO PZS sklicati tudi na 
pisno zahtevo tretjine članov UO PZS. 

 
6. člen 

(1) Na redni seji UO PZS je praviloma predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja 
in pobude. 

 
(2) Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo. V vprašanju 

mora biti navedeno tudi na koga se vprašanje naslavlja. 
 
(3) Član UO PZS ima pravico postaviti vprašanje drugemu članu UO PZS, generalnemu sekre-

tarju PZS, komisiji PZS, odboru PZS in organom v sestavi PZS. Na ustno vprašanje mora 
tisti, na kogar je vprašanje naslovljeno, odgovoriti na isti seji. Če to zavoljo odsotnosti 
ali priprave temeljitejšega odgovora ni mogoče, pa najkasneje na naslednji seji. Če je 
vprašanje postavljeno pisno, mora tisti, ki mu je vprašanje naslovljeno, odgovoriti nanj 
pisno najkasneje v mesecu dni. 

 
(4) Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev. 
 

7. člen 
(1) Sklic redne seje UO PZS s predlogom dnevnega reda se pošlje članom UO PZS najmanj 14 

dni pred dnem, določenim za sejo. Redne seje UO PZS so praviloma ob četrtkih popol-
dan. 

 
(2) Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev teme na dnevni red seje, se pošlje članom UO PZS 

skupaj s sklicem za sejo. Drugo gradivo, ki ga ni bilo mogoče pripraviti do roka, se pošlje 
članom UO PZS najkasneje 7 dni pred sejo. 

 
(3) Sklic seje in gradivo za sejo se pošlje tudi predsedniku Nadzornega odbora PZS (v nadal-

jevanju: NO), načelnikom komisij, vodjem odborov in vabljenim na sejo. 
 
(4) Vse gradivo se sproti objavi na spletnem mestu PZS. 
 

8. člen 
(1) Izredna seja UO PZS se skliče kadar zadeva, o kateri naj bi razpravljal in sklepal UO PZS, 

terja hitro ukrepanje in odločanje ali ko ni pogojev za sklic redne seje. 
 
(2) Sklic izredne seje s predlogom dnevnega reda in gradivo se pošlje članom UO PZS naj-

manj 3 dni pred dnem določenim za sejo. 
 
(3) Izredno sejo skliče predsednik PZS po lastni presoji ali po sklepu P PZS. Izredno sejo UO 

PZS mora sklicati predsednik PZS tudi na pisno zahtevo tretjine članov UO PZS ali na 
zahtevo NO PZS. V primeru, da predsednik PZS ne upošteva njihove zahteve za sklic 
izredne seje, jo lahko skliče predlagatelj zahteve in hkrati predloži ustrezno gradivo. 
Gradivo za izredno sejo se lahko predloži članom UO PZS tudi na sami seji. 

 
9. člen 

(1) Dopisna seja UO PZS se izvede kadar narava zadeve terja zgolj formalno potrditev UO 
PZS oziroma, če je nujno takoj sprejeti določeno odločitev oziroma zavzeti stališče in če 
bi sklicevanje redne ali izredne seje trajalo predolgo, oziroma, če bi nesprejetje dolo-
čene odločitve lahko povzročilo veliko materialno škodo. 

 
(2) Dopisna seja se izvede tako, da generalni sekretar vsakemu članu UO PZS na primeren 

način (osebno, po telefonu, po faksu, po elektronski pošti itd.) obrazloži vsebino prob-
lema in predlog odločitve, ta pa se izjasni, ali se s predlogom strinja ali ne. 

 



 
(3) O dopisni seji se vodi poseben zapisnik. Sklep dopisne seje je sprejet, če je zanj glaso-

valo več kot tri četrtine vseh članov UO PZS. 
 

10.  člen 
(1) Seji UO PZS predseduje predsednik PZS ali podpredsednik PZS, ki ga določi predsednik 

PZS. Če s strani predsednika PZS ni določenega podpredsednika PZS ali če je ta odsoten, 
sejo vodi najstarejši prisotni podpredsednik PZS. V primeru, da ni prisoten noben član 
predsedstva, sejo vodi najstarejši član UO PZS. 

 
11.  člen 

(1) Člani UO PZS imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej UO PZS in sodelovati pri delu 
in odločanju. 

 
(2) Načelniki komisij in vodje odborov PZS so vabljeni na seje in na njih lahko razpravljajo, 

nimajo pa pravice glasovati. 
 

12.  člen 
(1) Seje UO PZS so javne, v kolikor UO PZS ne sklene drugače. 

 
(2) Če UO PZS sklene, da bo zadevo obravnaval brez navzočnosti javnosti, določi kdo je lah-

ko poleg članov UO PZS še navzoč na seji. 
 

13.  člen 
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti UO PZS kdo izmed članov UO PZS se je opravičil 

odsoten. Predsedujoči nato ugotovi ali je UO PZS sklepčen. 
 
(2) Po določitvi dnevnega reda UO PZS odloča o zapisniku prejšnje seje. Član UO PZS lahko 

da pripombo k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in 
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje 
poda mnenje generalni sekretar PZS, predsednik PZS, lahko pa tudi član UO PZS na 
katerega se sporni del zapisnika nanaša. UO PZS o zahtevanih popravkih in spremembah 
odloči brez razprave. Nato predsedujoči ugotovi, da je sprejet zapisnik h kateremu ni 
bilo pripomb ali zapisnik, ki je bil po sprejetih pripombah ustrezno spremenjen ali 
dopolnjen. 

 
(3) UO PZS na začetku seje določi dnevni red. UO PZS pri določanju dnevnega reda najprej 

odloča o predlogih za umik posameznih zadev z dnevnega reda, nato o predlogih za nje-
govo razširitev in potem še o predlogih za združitev obravnav. 

 
(4) Zadeve, za katere predlagatelj predlaga, da se umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na 

dnevni red naslednje seje, se umaknejo z dnevnega reda brez razprave in glasovanja. 
To ne velja za zadeve, ki so bile tako že enkrat umaknjene z dnevnega reda. O predlo-
gih za umik zadev z dnevnega reda, ki jih da P PZS ali najmanj tretjina članov UO PZS 
odloča UO PZS brez razprave. 

 
(5) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po skli-

cu seje in če je bilo članom UO PZS poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrsti-
tev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda mora dati mnenje P 
PZS, če ni samo predlagatelj razširitve. 

 
(6) Pred sprejemom dnevnega reda člani, ki nameravajo razpravljati pod točko razno, pri-

javijo temo o kateri želijo govoriti. Pod točko razno se praviloma podajajo informacije 
in podobno. 

 
(7) Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. 
 

14.  člen 
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu. Med sejo 

UO PZS lahko spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda. 



 
 
(2) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda, lahko poda predlagatelj oziroma 

predstavnik predlagatelja dopolnilno obrazložitev. Potem dobijo besedo člani UO PZS po 
vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprave lahko predsedujoči časovno 
omeji, vendar ne na manj kot 5 minut. 

 
(3) Razpravljavec sme govoriti le o zadevi, ki je na dnevnem redu in ki se trenutno obrav-

nava. Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda, ga predsedujoči opomni. Če se razpra-
vljavec tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda, mu predsedujoči lahko vzame 
besedo. Zoper odvzem besede razpravljavec lahko ugovarja. O ugovoru odloči UO PZS 
brez razprave. 

 
(4) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo in preide k 

odločanju o predlaganih sklepih in zaključkih. Če je na podlagi razprave treba pripraviti 
predloge odločitev ali stališč, se razprava prekine in se nadaljuje po predložitvi teh pre-
dlogov na isti ali pa na prvi naslednji seji. 

 
15.  člen 

(1) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo UO PZS in določi kdaj se bo seja nadaljevala. 
Predsedujoči prekine delo UO PZS, če se ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna 
posvetovanja, če je potrebno dobiti mnenja komisij in v drugih primerih, ko to sklene 
UO PZS. Če je delo UO PZS prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni 
niti po odmoru, predsedujoči sejo konča. 

 
(2) Če UO PZS o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločan-

je ali če UO o zadevi ne želi odločati na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi 
preloži na eno izmed naslednjih sej. 

 
 

ODLOČANJE 
 

16.  člen 
(1) Seja UO PZS je sklepčna oziroma se na njej lahko veljavno odloča, če je navzoča več kot 

polovica vseh članov UO PZS. 
 
(2) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov UP PZS v prostoru, kjer se odvija 

seja UO PZS. Navzočnost članov ugotovi generalni sekretar PZS po pregledu liste navzo-
čih. 

 
(3) UO PZS si prizadeva za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z 

glasovanjem z večino navzočih glasov. 
 
(4) Člani UO PZS glasujejo tako, da se opredelijo »ZA« ali »PROTI« sprejemu predlagane 

odločitve. 
 
(5) O odtujitvi nepremičnin v lasti PZS, katerih vrednost ne presega 25.000,00 EUR, UO PZS 

odloča z dvotretjinsko večino vseh članov. 
 

17.  člen 
(1) UO PZS praviloma odloča z javnim glasovanjem. 
 
(2) Odločanje o imenovanjih in razrešitvah je praviloma javno, lahko pa je tajno, če tako 

zahteva predsedujoči, predlagatelj ali vsaj 5 članov UO PZS. O takšni zahtevi se ne gla-
suje, ampak predsedujoči sprejme ugotovitev, nato pa se izvede tajno glasovanje. Za 
izvedbo tajnega glasovanja se imenuje tričlansko komisijo, ki sestavljata dva člana UO 
PZS in generalni sekretar kot vodja. Komisija opravi pregled glasovnic in poda poročilo o 
izidu glasovanja. Glasovnice so priloga arhivskemu zapisniku. 

 



 
(3) Če se odloča z javnim glasovanjem, predsedujoči najprej vpraša, kdo je za in nato kdo 

je proti predlogu. Glasuje se z dvigom rok. 
 
(4) Če se odloča s tajnim glasovanjem se glasuje s posebnimi glasovnicami. Glasovnica vse-

buje predlog, o katerem se odloča in opredelitev »ZA« ali »PROTI«. Glasuje se tako, da 
se obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«. Glasovnica za imenovanje mora vsebovati 
zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več, po abecednem vrstnem 
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred 
priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih 
številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati. Glaso-
vnica mora vsebovati navodilo za glasovanje. Ko član UO PZS izpolni glasovnico, odda 
glasovnico v za to namenjeno glasovalno skrinjico. 

 
18.  člen 

(1) Če član UO PZS ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, se glasovanje lahko 
ponovi, če se izkaže napaka. O ponovitvi glasovanja odloči UO PZS brez razprave na 
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja oz. na predlog predse-
dujočega. 

 
19.  člen 

(1) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. 
 

(2) Sprejete sklepe UO PZS izvršuje P PZS, če s sklepom UO PZS ni določeno drugače. 
 
 

POSTOPEK SPREJEMANJA IN OBVEŠČANJA O SKLEPIH 
 

20.  člen 
(1) O priporočilih, stališčih in sklepih UO PZS odloča UO PZS praviloma na isti seji. Na seji se 

opravi hkrati splošna razprava, razprava in glasovanje o delih dokumenta ter razprava in 
glasovanje o dokumentu kot celoti. UO PZS lahko sklene, da bo obravnaval te dokumente 
v večfaznem postopku. Če k dokumentu niso predlagana stališča in predlogi sklepov kot 
gradivo za sejo, mora predlagatelj to storiti pred sklepanjem o dokumentu. Predsedujoči 
zato lahko prekine odločanje o tej točki dnevnega reda in jo nadaljuje potem, ko so 
zahtevana stališča predložena predsedujočemu na seji UO PZS. 

 
21.  člen 

(1) Sprejeti dokumenti UO PZS se objavijo na spletnem mestu Obvestil PZS. UO PZS lahko s 
posebnim sklepom določi, da se objavijo dokumenti tudi v vmesnih fazah sprejemanja. 

 
22.  člen 

(1) Za odpravek sklepov UO PZS in obveščanje tistih, ki jih sprejeta stališča in sklepi zade-
vajo, poskrbi generalni sekretar PZS. Rok za pripravo in pošiljanje odpravka je 30 dni od 
dneva seje, na kateri je bil sklep sprejet. 

 
 

ZAPISNIK SEJE 
 

23.  člen 
(1) O delu na seji UO PZS se piše zapisnik. Zapisnik obsega podatke o udeležbi in delu na 

seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo (z imeni razpravljavcev), o sklepih, 
ki so bili na seji sprejeti, ter o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapisniku je 
treba priložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na 
seji. 
 

(2) Na zahtevo razpravljavca se v zapisnik vnese ločeno mnenje o izglasovanem sklepu. 
 

(3) Na naslednji seji potrjen zapisnik podpišejo predsedujoči, generalni sekretar PZS in 
zapisnikar.  



 
 

(4) Odločitve UO PZS stopijo v veljavo nastopijo takoj po sprejemu, razen če UO PZS odloči 
drugače.  
 

  
24.  člen 

(1) Delo na seji UO PZS je zvokovno snemano. Zvočni zapis seje je sestavni del arhivskega 
zapisnika. 

 
(2) Članom UO PZS in predlagateljem točk dnevnega reda se na njihovo zahtevo na sedežu 

PZS in v prisotnosti generalnega sekretarja omogoči poslušanje zvočnih zapisov. 
 
(3) Posnetkov ni dovoljeno pošiljati ali prenašati izven sedeža PZS, razen če je s sklepom 

UO PZS to dovoljeno. 
 

25.  člen 
(1) Ravnanje z akti in z gradivom zaupne narave se vsakokrat določi s sklepom UO PZS. 
 

26.  člen 
(1) Izvirniki gradiva, ki ga je obravnaval UO PZS, se hranijo v arhivu PZS, kjer se hranijo 

zvočni zapisi sej UO PZS. Le-ti se hranijo najmanj dve leti. 
 

 
OBLIKOVANJE DNEVNEGA REDA 

 
27.  člen 

(1) Posamezna vprašanja na dnevni red uvršča predsednik PZS in na lastno pobudo oz. na 
predlog predlagatelja določi poročevalca k posamezni točki dnevnega reda. 

 
 
(2) Obravnavo tematike na seji UO PZS lahko predlaga član UO PZS Nadzorni odbor PZS, 

komisija ali odbor PZS. Predsednik mora v 30 dneh seznaniti predlagatelja, na katero 
sejo UO PZS bo uvrstil obravnavo predlagane teme in mu določiti rok za pripravo potre-
bnega gradiva. 

 
 

DOKUMENTI UPRAVNEGA ODBORA 
 

28.  člen 
(1) UO PZS sprejema pravilnike, predlog letnega vsebinskega in finančnega programa ter 

letnega vsebinskega in finančnega poročila, dopolnjuje letni vsebinski program dela v 
skladu s 50. členom statuta PZS  ter stališča, priporočila in sklepe v zvezi z zadevami, ki 
so kakorkoli povezani z delovanjem PZS in planinskimi društvi. 

 
29.  člen 

(1) Pravilnike in stališča ter priporočila o zadevah, ki so kakorkoli povezani z delovanjem 
PZS in planinskimi društvi lahko predlaga predsednik PZS, P PZS, komisija UO PZS ali 
član UO PZS. Osnutek finančnega načrta, rebalans finančnega načrta ter osnutek letnega 
poročila pripravi za razpravo na UO PZS strokovna služba PZS, po predhodni obravnavi 
na P PZS. 

 
30.  člen 

(1) Predlog dokumenta predlagatelj pošlje predsedniku PZS. Predlagatelj tudi predlaga 
poročevalca na seji UO PZS. Kadar predlagatelj dokumenta ni komisija PZS, predsednik 
PZS določi komisijo PZS, ki bo sodelovala pri obravnavi na seji UO PZS. Če zavoljo nara-
ve zadeve, ki ga predlagani dokument zadeva, ni mogoče določiti komisije UO PZS, lah-
ko prevzame to vlogo P PZS. 

 



 
(2) Predlog pravilnika mora vsebovati naslov, uvod, besedilo členov in obrazložitev ter pre-

dlog sklepov. 
 

 
POSTOPEK SPREJEMANJA PRAVILNIKOV 

 
31.  člen 

(1) UO PZS razpravlja o predlogu pravilnika na dveh obravnavah (prvi in drugi) ter le izje-
moma na tretji obravnavi. Predhodno obravnavo praviloma opravi P PZS. 

 
32.  člen 

(1) V prvi obravnavi pravilnika se opravi predstavitev pravilnika in razprava o razlogih, ki 
zahtevajo sprejem pravilnika ter o načelih in ciljih, ki naj bi jih dosegali s pravilnikom. 
V prvi obravnavi ni mogoče dajati dopolnil k posameznim določbam pravilnika. V prvi 
obravnavi matična komisija predstavi svoje mnenje o predlogu pravilnika v obliki pred-
loga stališč in sklepov. 

 
(2) Na koncu prve obravnave UO PZS odloči, da se opravi druga obravnava predloga pravil-

nika v predloženem besedilu in sprejme stališča ter sklepe, ki naj jih predlagatelj upoš-
teva pri pripravi predloga pravilnika za drugo obravnavo. 

 
33.  člen 

(1) V drugi obravnavi razpravlja UO PZS po vrstnem redu posebej o vsakem členu. UO PZS 
lahko odloči, da se združi razprava in glasuje o več členih skupaj, ali da se opravi raz-
prava in glasovanje po poglavjih predlaganega pravilnika. Član UO PZS lahko predlaga 
dopolnilo k posameznemu členu preden UO PZS pristopi k glasovanju o posameznemu 
členu. O vsakem dopolnilu k predlogu pravilnika glasujejo člani UO PZS posebej. 

 
(2) Predlagatelj predstavi razloge za sprejem in vsebino pravilnika, predstavnik P PZS pa 

poročilo o usklajenosti pravilnika z dokumenti in stališči PZS. Na podlagi poročila člani 
UO PZS glasujejo o potrditvi pravilnika. 

 
34.  člen 

(1) Izjemoma v tretji obravnavi razpravlja UO PZS o pravilniku kot celoti. Obravnava posa-
meznih členov predloga pravilnika je mogoča le pri tistih členih, h katerim so bili v drugi 
obravnavi sprejeta dopolnila. V tretji obravnavi predloga pravilnika lahko predlagajo 
dopolnilo trije člani UO PZS, matična komisija ali P PZS. 

 
 

OBRAVNAVANJE PRAVILNIKOV KOMISIJ PZS IN MDO PD 
 

35.  člen 
(1) UO PZS odloča o izdaji soglasja k pravilniku po sprejemu na zboru komisije oz. na seji 

MDO PD. V primeru, da UO PZS ne izda soglasja k pravilniku, ta ne začne veljati. UO PZS 
mora svojo določitev komisiji PZS oziroma MDO PD primerno utemeljiti in podati usmeri-
tve za nadaljnji postopek. 

 
(2) Člani UO PZS se s svojimi pripombami lahko vključujejo v javne razprave v postopku 

sprejemanja in spreminjanja pravilnikov komisij PZS in pravilnikov MDO PD. 
 

 
LETNO POROČILO UO PZS 

 
36.  člen 

(1) UO PZS mora pripraviti letno vsebinsko in finančno poročilo in skupščini poročati o delu v 
preteklem letu na zasedanju skupščine. Letno vsebinsko in finančno poročilo UO PZS 
mora vsebovati: 
a) poročilo predsednika PZS, ki zajema splošen opis stanja planinstva in pogojev, v 

katerih deluje PZS in planinska društva, 



 
b)  finančno poročilo, 
c) poročilo UO PZS, ki vsebuje povzetek dela, ki ga je UO PZS opravil na sejah, 
d) poročila komisij in odborov PZS, 
e) poročila MDO PD, 
f) poročilo uredništva Planinskega vestnika, 
g) poročilo Slovenskega planinskega muzeja in 
h) poročilo Strokovne službe PZS, ki zajema izpolnjevanje nalog Strokovne službe PZS in 

generalnega sekretarja PZS. 
 

37.  člen 
(1) Generalni sekretar PZS v pozivu vsem predsednikom MDO PD, načelnikom komisij in vod-

jem organov PZS določi rok za pripravo posameznih poročil iz prejšnjega člena. Osnutek 
poročila obravnava UO PZS. P PZS lahko predpiše metodološke smernice za pripravo 
poročila. 

 
 

VOLITVE 
 

38.  člen 
(1) UO PZS imenuje komisijo za pripravo volitev, ki skladno s statutom razpiše volitve za 

predsednika PZS, podpredsednike PZS, voljene člane UO PZS in predsednike MDO PD. 
Komisija za pripravo volitev je zadolžena tudi za sprejemanje kandidatur, pregled for-
malne ustreznosti in pripravo poročila o evidentiranih kandidatih za predsednika PZS, 
podpredsednike PZS in voljene člane UO PZS za skupščino in za predsednike MDO PD za 
seje MDO PD. 

 
(2) Kandidatne liste za vse funkcije in organe, ki se volijo na skupščini in za predsednika PZS 

se objavijo na spletni strani PZS v roku 10 dni od zaključka kandidacijskih postopkov. 
Vse kandidatne liste se objavijo tudi v gradivu za skupščino. 

 
(3) Kandidacijski postopki začnejo teči najprej šest (6) mesecev pred iztekom mandata. 

Kandidacijski postopek za predsednika PZS in podpredsednike PZS se konča najpozneje 
devetdeset (90) dni pred iztekom mandata, za ostale organe pa petinštirideset (45) dni 
pred iztekom mandata. 

 
(4) Volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS ter voljenih članov UO PZS potekajo na 

skupščini PZS. Volitve predsednikov MDO PD potekajo na seji MDO PD, ki morajo biti 
sklicane najkasneje teden dni pred skupščino. Volitve so praviloma tajne. Glasovnice 
pripravi komisija za pripravo volitev, volitve pa izvede volilni odbor, ki se ga imenuje na 
seji MDO PD. Novoizvoljeni predsedniki MDO PD nastopijo mandat z dnem konstituiranja 
novega UO PZS. 

 
(5) V primeru, da predsedniku MDO preneha funkcija med  dvema volilnima skupščinama, se 

opravijo nove volitve, mandat novega predsednika MDO potrdi UO PZS na prvi redni seji, 
mandat pa traja do naslednje volilne skupščine. 

 
 

KONČNE DOLOČBE 

 
39. člen 

(1) Poslovnik začne veljati z objavo na spletnem mestu Obvestil PZS. 
 
 

Predsednik PZS 
Bojan Rotovnik 

 
 



 
Ob upoštevanju: 
- in spoštovanju pobude, ki jo je dalo Gorsko društvo Triglavski prijatelji leta 1872 v Bohinju za ustanovitev društva z 
namenom "zanimanje za gorske izlete buditi in jih olajšati", 
- ustanovitve Slovenskega planinskega društva leta 1893 v Ljubljani, "da bi ohranili slovensko lice slovenskim goram" 
in njegovega nasledstva, 
- da je planinstvo del identitete in tradicije slovenske nacije, 
- 4., 7., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011) in Statuta Planinske zveze Slovenije 
 
je skupščina Planinske zveze Slovenije 14. aprila 2012 v Ormožu sprejela in skupščina 16. aprila 2016 v Črni na 
Koroškem ter 21. aprila 2018 v Šoštanju  spremenila in dopolnila 
 

STATUT PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
 

ki je vpisana v register društev pri Upravni enoti Ljubljana pod zaporedno številko 1041. 

 
A. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(opredelitev PZS) 
(1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju: PZS) je prostovoljna zveza društev, ustanovljena v skladu z zakonom, ki 
ureja društva. Glavna dejavnost PZS je povezovanje društev in zagotavljanje pogojev za planinstvo v Sloveniji ter 
mednarodnem prostoru. Goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in deluje kot del civilne družbe, v 
javnem interesu in kot nacionalna panožna zveza s področja planinstva. 
(2) PZS ne deluje na strankarskem in verskem področju. 
 
2. člen 
(ime in sedež) 
(1) Ime zveze je Planinska zveza Slovenije, kratica pa PZS. Angleški prevod imena PZS je Alpine Association of Slovenia. 
(2) Sedež PZS je v Ljubljani. 
 
3. člen 
(predmet statuta) 
(1) Ta statut ureja delovanje PZS in razmerja med PZS ter društvi, ki so njeni ustanovitelji in člani. 

 
4. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem statutu, imajo naslednji pomen: 
(2) planinstvo/gorništvo (uporabljamo ju kot sopomenki) je športna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, 
zaščitno-reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo, 
(3) dejavnosti in področja (v nadaljevanju: dejavnosti) v društvih in PZS so planinarjenje, alpinizem, športno plezanje, 
turno smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, pohodništvo, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, 
opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč (vključno z gostinstvom in nastanitvami), plezališč in 
plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in 
druge dejavnosti v objektih in naravi, 
(4) planinske akcije (v nadaljevanju: akcije) so planinski izleti, planinski pohodi, planinske ture, planinski tabori, 
alpinistični, športnoplezalni, turnokolesarski in planinskoorientacijski vzponi in spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji 
in usposabljanja in izobraževanje odraslih, odprave v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, 
predavanja, srečanja in druge akcije, 
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(5) planinsko društvo (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno združenje posameznikov, ustanovljeno v skladu z 
zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost, opredeljena v njegovem temeljnem aktu, je planinstvo ali 
njegov del iz drugega odstavka tega člena, kar je razvidno tudi iz imena društva, in je član PZS. Društvo, ki deluje samo 
na ožjem področju planinstva, je društvo, ki deluje samo na področju alpinizma, športnega plezanja, gorskega 
reševanja, turnega smučanja, turnega kolesarjenja ali drugega gorskega športa.  
(6) planinska organizacija so med seboj organizacijsko povezani posamezniki, društva, organi PZS in strokovna služba. 
 
(7) Opredelitev fizičnih oseb v tem statutu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se 
lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 
 
5. člen 
(poslanstvo in vrednota) 
(1) Poslanstvo planinske organizacije je: Planinstvo kot način življenja. 
(2) Častni kodeks slovenskih planincev (v nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje planinska 
organizacija in je kot priloga sestavni del tega statuta. 
(3) Načela delovanja organov PZS in strokovne službe so zlasti: 
a) celovito planinstvo in njegova promocija, 
b) usmerjenost k društvom, 
c) usposabljanje za varnejše gibanje v gorah, 
d) varovanje gorske narave ter spoštovanje vrednot planinske kulture in tradicije,  
e) strokovnost in sodelovanje, 
f) preglednost delovanja in 
g) vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev. 
 
6. člen 
(pravna osebnost in zastopnik) 
(1) PZS je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava. 
(2) PZS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun. 
(3) PZS lahko sklepa pogodbe s tretjimi osebami v imenu in na račun posameznih društev in drugih organizacij, vendar 
le na podlagi njihovega pisnega pooblastila. 
(4) Zastopnika PZS sta predsednik PZS in generalni sekretar PZS. Zastopata samostojno. Predsednik PZS zastopa brez 
omejitev, generalni sekretar PZS ima pooblastilo za izvajanje že sklenjenih pogodb in zastopanje pred upravnimi 
organi v zadevah, ki pomenijo realizacijo sprejetih odločitev. 

 
B. SIMBOLI PZS 
7. člen 
(simboli) 
(1) Simboli PZS so: grb PZS, zastava PZS, prapor PZS in himna PZS. 
(2) Prapor PZS in himna PZS sta svečana simbola PZS. 
 
8. člen 
(grb, znak, zastava, prapor in himna) 
(1) Grb PZS je silhueta Jalovca, ki jo obkroža moder trak v obliki podkve z napisom Planinska zveza Slovenija. Spodaj je 
moder trak povezan z belim trakom, na katerem je letnica 1893, ko je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. 
Na vozlišču je bel trak oblikovan s pentljo, v kateri je kratica SPD.  
(2) Znak PZS je sestavljen iz silhuete Jalovca v pravokotni obliki, v kateri je v spodnjem desnem kotu kratica SPD in 
letnica 1893. Zraven je napis Planinska zveza Slovenije. Znak ima lahko različne postavitve in dvojezični napis. 
(3) Zastava PZS je modre barve z grbom PZS. 
 
(4) Prapor PZS je modre barve, obrobljen je z zlatim trakom. Na čelni strani prapora je grb PZS. Na hrbtni strani 
prapora je v središču elipsa, v kateri je upodobljen pogled na Triglav s severa. V vogalih hrbtne strani so upodobljeni 
cvetovi Zoisove zvončice. 
(5) Himna PZS je prva kitica pesmi Oj, Triglav, moj dom pesnika Matije Zemljiča Slavina in skladatelja Jakoba Aljaža. 
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C. CILJI IN NALOGE PZS 
9. člen 
(cilji) 
(1) PZS deluje tako, da: 
a) izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter planinstvo in planinske akcije iz 4. člena tega statuta, 
b) deluje v dobro društev in njihovih članov, obiskovalcev gora in gorske narave ter 
c) je njeno delovanje tudi v javnem interesu. 
 
10. člen 
(varovanje gorske narave) 
(1) Poleg ustavnih in zakonskih določil, Alpske konvencije, spoznanj in načel naravovarstvene stroke in priporočil IUCN 
(Svetovne zveze za varstvo narave) ter lastnih strokovnih izhodišč upošteva PZS pri delovanju na področju varstva 
gorske narave tudi določila Tirolske deklaracije o dobri praksi v gorskih športih. 
 
11. člen 
(javni interes) 
(1) Z delovanjem v javnem interesu na področju športa, varstva narave, humanitarnih dejavnosti, v mladinskem 
sektorju, na področju raziskovalne dejavnosti, na področju invalidskega varstva in na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami PZS omogoča in svetuje vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društva, udeležbo na 
akcijah, planinskem usposabljanju ter preventivnih programih varnosti v gorah, souporabo planinskih poti, planinskih 
koč, plezalnih sten ter plezališč, dostop do vsebin, ki so ustvarjene z javnimi sredstvi, in sodelovanje pri oblikovanju 
odločitev. 
(2) Delovanje v javnem interesu je prispevek PZS k blaginji prebivalcev Slovenije. 
 
12. člen 
(naloge) 
(1) PZS: 

a) normativno ureja, organizira, povezuje, usmerja in vodi planinstvo v Republiki Sloveniji, 
b) izvaja učinkovito vodenje organov PZS in organizira strokovno službo, 
c) izvaja naloge in storitve, ki so jih nanjo prenesla društva, 
d) izvaja članski servis za uresničevanje pravic in obveznosti društev in posameznikov, 
e) izvaja program, v katerem se vsebine 1. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega statuta 

dopolnjujejo in prepletajo, 
f) spremlja stanje, vrednoti predloge in odloča na podlagi dejstev ter pregledno poroča o svojem delu, 
g) razvija športne zvrsti in izvaja planinske športne panoge, 
h) določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih organizira in vodi, 
i) izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje, 
j) prepoznava različne motive za ukvarjanje s planinstvom ter za njihovo uresničevanje oblikuje partnerstva in 

mreže, 
k) skrbi za Planinsko, Alpinistično in Športnoplezalno šolo ter zastopanje vsebin s področja varstva gorske narave v 

vseh programih planinskega usposabljanja, 
l) prepoznava dejavnike tveganja v gorah in skrbi za preventivne programe varnosti v gorah, za programe 

ozaveščanja zdravstveno ogroženih obiskovalcev gora in izvaja programe za invalide in osebe s posebnimi 
potrebami s čimer združuje, pomaga in dela v korist in dvig kvalitete življenja invalidov/OPP, ter njihovih 
staršev oz. skrbnikov, 

m) izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake, 
n) vodi in usklajuje dejavnosti urejanja planinskih poti, 
o) informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev, 
p) upravlja s premoženjem PZS, 
r) usposablja za delo v planinski organizaciji ter za varnejše in naravi prijazno obiskovanje gora, 
s) izvaja znanstvenoraziskovalne naloge s področja planinstva, 
t) skrbi za varovanje gorske narave, 
u) skrbi za kulturno, založniško, arhivsko in muzejsko dejavnost. 
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(2) PZS izvaja usposabljanja strokovnih delavcev v športu ter redna izpopolnjevanja za njihovo licenciranje. Postopek 
in obseg usposabljanj se podrobneje opredeli v programih usposabljanja, licenciranje strokovnih delavcev v športu pa 
se podrobneje uredi v pravilniku, ki ga na predlog OUP sprejme UO PZS. Licenca je za strokovne delavce v športu 
obvezna. 
 
13. člen 
(programska vodila) 
(1) PZS cilje in naloge uresničuje tudi s pomočjo programskih vodil, ki so kot priloga sestavni del tega statuta. 
 
14. člen 
(pridobitna dejavnost) 
(1) PZS ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti. 
(2) PZS po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za 
opravljanje te dejavnosti določa zakon: 
 

Šifra Naziv dejavnosti 
A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 

E 36.000 zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 

E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 

E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 

F43.120 Zemeljska pripravljalna dela 

G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 

G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo 

G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

I55.201 Počitniški domovi in letovišča 
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča 

I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 

J58.110 Izdajanje knjig 

J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

J58.190 Drugo založništvo 

J58.290 Drugo izdajanje programja 

J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

J59.120 Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj 

J59.130 Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj 
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

J63.120 Obratovanje spletnih portalov 

J63.990 Drugo informiranje 

I 68.200 dajanje nepremičnin v najem 

M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 

M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

M73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja 

M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij 

N79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj 

N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
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N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 

R90.010 Umetniško uprizarjanje 
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

R90.030 Umetniško ustvarjanje 

R91.030  Varstvo kulturne dediščine 

R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 

R93.110 Obratovanje športnih objektov 

R93.120 Dejavnost športnih klubov 

R93.190 Druge športne dejavnosti 

R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S94.120 Dejavnost strokovnih združenj 

S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

 
D. SODELOVANJE PZS Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
15. člen 
(sodelovanje z drugimi organizacijami) 
(1) PZS pri doseganju ciljev in nalog sodeluje z domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami. PZS se lahko včlani 
vanje, če je njihovo delovanje v skladu z interesi PZS in pravnim redom Republike Slovenije. Sklep o včlanitvi sprejme 
UO PZS. Če sodelovanje zahteva kadrovske in finančne obveznosti PZS, sklep o vključitvi sprejme skupščina PZS. 
(2) PZS z organizacijami iz prejšnjega odstavka usklajuje svoj interes ter se z njimi dogovarja in sporazumeva o 
skupnem delovanju in nastopanju. V njihovo delo se lahko vključujejo delegati in strokovnjaki iz vrst PZS. Imenovanje 
delegatov v organe upravljanja drugih organizacij na predlog predsednika opravlja upravni odbor PZS (v nadaljevanju: 
UO PZS), v strokovne organe drugih organizacij pa delegate PZS s soglasjem predsedstva PZS imenujejo pristojne 
komisije. Usmeritve za sodelovanje delegatov v organih drugih organizacij sprejema predsedstvo PZS. 
(3) PZS na skupščinah organizacij iz prvega odstavka tega člena zastopa predsednik PZS ali od njega pooblaščena 
oseba. 
(4) Odbor Gore in varnost je oblika rednega splošnega in strokovnega sodelovanja med Gorsko reševalno zvezo 
Slovenije in PZS, ki se izvaja na podlagi medsebojnega dogovora. 
 
E. ČLANSTVO V PZS 
16. člen 
(včlanitev društva v PZS) 
(1) Društvo postane član PZS z dnem sklepa UO PZS: 
a) društvo na podlagi sklepa občnega zbora pisno izrazi prošnjo za članstvo, 
b) izpolnjuje zahteve petega odstavka 4. člena tega statuta, 
c) ima pravila, ki niso v nasprotju s Statutom PZS in drugimi splošnimi akti PZS ter upoštevajo kodeks in zahteve 

drugega odstavka 27. člena tega statuta, 
d) sprejme obveznost za redno plačevanje dela članarine PZS, 
e) ima vsaj 30 članov društva oz. društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva, vsaj 10 članov. Društva 

gorske reševalne službe lahko izkažejo, da je vsaj 10 njihovih članov, članov drugih društev, ki so člani PZS. 
(2) Nova društva se po včlanitvi vključijo v program uvajanja, ki traja dve leti in praviloma poteka pod mentorstvom 
društva iz krajevno pristojnega meddruštvenega odbora planinskih društev (v nadaljevanju: MDO PD). Mentorstvo za 
društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva, določi pristojna komisija. 
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17. člen 
(pravice in dolžnosti društva) 
(1) Pravice društev so predvsem, da v skladu s tem statutom in kodeksom: 
a) imenujejo delegate za skupščino, 
b) kandidirajo svoje člane v organe PZS, 
c) seznanjajo PZS o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in organizacijsko pomoč, 
d) sodelujejo pri delu organov PZS, 
e) imajo vpogled v dokumentacijo PZS, 
f) ob spoštovanju dolžnosti lahko kandidirajo na razpisih za sredstva PZS, v skladu z razpisnimi pogoji, 
g) sodelujejo z drugimi društvi v PZS in 
h) izvajajo še druge pravice, za katere se v PZS dogovorijo. 
(2) Dolžnosti društev so predvsem, da v skladu s tem statutom in kodeksom: 
a) izvajajo in promovirajo planinstvo v svojem okolju, predvsem z nudenjem ustreznih in zanimivih programov 

planinskih dejavnosti, usposabljanjanjem obiskovalcev gora in pospeševanjem dela z mladimi ter dela mladih, 
b) v PZS delujejo redno, aktivno in odgovorno ter prispevajo k uresničevanju ciljev PZS, 
c) se njihovi delegati udeležujejo skupščine, 
d) priznavajo pristojnost in odločitve PZS, kakor so določene s tem statutom, 
e) PZS redno odvajajo del članarine, 
f) seznanjajo MDO PD s spremembami svojih pravil pred potrditvijo na zboru članov PD, 
g) o svojem delu redno poročajo PZS ter MDO PD na enotnem obrazcu in 
h) opravljajo še druge dolžnosti, za katere se v PZS dogovorijo. 
 
18. člen 
(včlanitev in delovanje pridruženega društva v PZS) 
(1) Pridruženi član PZS lahko postane društvo ali druga organizacija iz prvega odstavka 15. člena tega statuta na 
podlagi sklepa svojega najvišjega organa, če: 
a) izrazi pisno prošnjo za članstvo in 
b) je njegova dejavnost povezana s planinstvom in akcijami iz 4. člena tega statuta in ni v nasprotju s tem statutom. 
(2) Pridruženi član PZS sodeluje pri delu PZS in sodeluje na skupščini, nima pa glasovalne pravice. Posamezniki, ki so 
člani pridruženega člana PZS, ne uživajo pravic iz pravilnika iz drugega odstavka 23. člena tega statuta. 
(3) Višino letne članarine za pridružene člane določi UO PZS. 
(4) O včlanitvi pridruženega člana odloča UO PZS. 
 
19. člen 
(prenos nalog društev na PZS) 
(1) PZS je pristojna in odgovorna za skupno uresničevanje nalog, ki se izvajajo na območju celotne države, ali nalog, 
katerih uresničevanje je vzajemno povezano za doseganje boljših rezultatov dela in zagotavlja: 
a) oblikovanje sistemskih rešitev kakovostnega planinstva, 
b) sodelovanje pri pripravi zakonov in drugih pravnih aktov, ki zadevajo planinstvo, 
c) zastopanje skupnih interesov društev in PZS pred državnimi organi in v mednarodnih organizacijah, 
d) oblikovanje enotnega informacijskega spletnega sistema, 
e) oblikovanje kategorij članstva posameznikov in vodenje centralnega imenika društev in posameznikov po 

pravilniku iz drugega odstavka 23. člena tega statuta ter izvedbo ugodnosti in zavarovanja posameznikov, 
f) analizo in uporabo podatkov o delu društev, 
g) usposabljanje strokovnih delavcev in vzpostavitev planinskih učnih središč, 
h) izvajanje preventivnih programov varnosti v gorah in skrb za varovanje gorske narave, 
i) promocijo planinstva, kulturne, muzejske in založniške dejavnosti, 

sprejetje standardov za planinske koče, njihovo razvrščanje, določitev popustov za prenočevanja članov, ki so za 
planinske koče obvezni, in določanje priporočenih najvišjih cen oskrbe, katerih upoštevanje je pogoj za prejem 
ugodnosti za planinske koče s strani PZS. 

j) pomoč pri informiranju društev o javnih razpisih, ki se navezujejo na planinstvo, 
k) vzpostavitev enotnega registra nepremičnin v lasti društev, 
l) vzpostavitev enotnega vrednotenja prostovoljnega dela v planinski organizaciji, 
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m) vzdrževanje planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta, 
n) podeljevanje priznanj in 
o) druge naloge, ki jih prenese skupščina. 
(2) PZS skrbi za delovanje centralnega imenika iz e) vrstice prvega odstavka tega člena v skladu s tem statutom in 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
20. člen 
(prenos nalog društev na MDO PD) 
(1) MDO PD za skupno uresničevanje nalog, ki se izvajajo na območju posameznega MDO PD, zagotavlja: 
a) spremljanje, usklajevanje in pospeševanje dela društev, 
b) svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS, 
c) koordinacijo izhodišč in dialog pri oblikovanju ciljev in nalog PZS, 
d) koordinacijo in izvedbo skupnih akcij, projektov Alpske konvencije, obmejnega sodelovanja in akcij komisij po 

predhodnem dogovoru, 
e) skupno vzdrževanje planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta, 
f) obravnavanje predlogov za priznanja in 
g) druge naloge, ki jih društva prenesejo na MDO PD. 
 
21. člen 
(prenehanje članstva v PZS) 
(1) Društvo preneha biti član PZS: 
a) ob upoštevanju razlogov v skladu z zakonom, ki ureja društva, 
b) po volji najvišjega organa društva z izstopom, 
c) z izbrisom, če društvo šest mesecev po koncu poslovnega leta ne odvede PZS dela članarine PZS ali dve leti 

zapored ne posreduje poročila iz drugega odstavka 17. člena, 
d) z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva. 
(2) O sklepu najvišjega organa društva , da je društvo izstopilo iz članstva PZS mora društvo v petnajstih (15) dneh 
obvestiti UO PZS. S prenehanjem članstva ne prenehajo finančne obveznosti bivšega člana do PZS in drugih članov 
PZS. 
 
22. člen 
(izključitev iz PZS) 
(1) Društvo, ki ne izpolnjuje pravic in dolžnosti iz 17. ali 18. člena tega statuta ali ne posluje v skladu s tem statutom, 
kodeksom in sklepi skupščine ali sicer s svojim delovanjem škoduje ugledu planinske organizacije, lahko UO PZS 
izključi iz članstva ali pridruženega članstva PZS. 
(2) Zoper sklep UO PZS lahko društvo ali druga pravna oseba v mesecu dni po prejemu pisnega sklepa o izključitvi iz 
članstva vloži ugovor na skupščino, ta pa o njem dokončno odloči. 
 
F. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA 
23. člen 
(članstvo v društvih) 
(1) Društva svoje članstvo posameznikov urejajo z lastnim temeljnim aktom. Članstvo v društvu v skladu s kodeksom 
ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, etnični, socialni pripadnosti ali kakšni 
drugi osebni okoliščini. 
(2) Kategorije članstva morajo biti usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme UO PZS po 
predhodni javni obravnavi. 
 
24. člen 
(članarina) 
(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela in iz dela PZS. Znesek 
članarine iz dela PZS določi UO PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS. 
(2) Posameznik lahko za društva, ki imajo pisno dogovor s PZS, vplača celotno članarino PZS. PZS odvede društveni del 
članarine društvu, ki ga izbere posameznik. 
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G. ORGANI PZS 
25. člen 
(mandatna doba) 
(1) Mandatna doba članov organov PZS je štiri leta. 
 
26. člen 
(skupščina) 
(1) Skupščina je najvišji organ PZS in jo sestavljajo po en delegat iz vsakega društva. Delegati so praviloma predsedniki 
društev. 
(2) Vsak delegat ima za odločanje na skupščini en glas. 
 
27. člen 
(pristojnosti skupščine) 
(1) Skupščina: 
a) sprejema ter spreminja statut, kodeks in programska vodila, če je bilo to predvideno s sklicem skupščine, 
b) sprejema poslovnik o delu skupščine, 
c) sprejema druge splošne akte, če za to ne pooblasti UO PZS, 
d) ustanovi, ukinja in spreminja komisije in odbore PZS, 
e) odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu, 
f) določa pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju PZS iz prvega odstavka 56. člena, 
g) odloča o odtujitvi nepremičnega premoženja PZS, vrednega več kakor 25.000 €, 
h) voli in razrešuje predsednika PZS, podpredsednike PZS ter člane UO PZS, predsednika in člane NO, potrjuje 

programske smernice predsednika PZS, 
i) odloča o predlogih, vlogah, ugovorih in pritožbah društev zoper odločitve organov PZS, 
j) odloča o vključevanju v druge organizacije v skladu s 1. odstavkom 15. člena, 
k) sklepa o prenehanju PZS v skladu z 68. členom statuta in 
l) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in tega statuta. 
(2) Sklepi skupščine so obvezni za društva, organe PZS in strokovno službo. 
 
28. člen 
(predsednik PZS) 
(1) Predsednik PZS: 
a) samostojno zastopa in predstavlja PZS, 
b) izvaja vsebinski in finančni program dela PZS, 
c) odgovarja za delovanje PZS v skladu z zakonom in tem statutom, 
d) predlaga skupščini v izvolitev podpredsednike PZS, 
e) sklicuje skupščine ter skrbi za izvrševanje sklepov skupščine, 
f) sklicuje in vodi seje UO PZS in predsedstva PZS ter skrbi za izvrševanje sklepov UO PZS in predsedstva PZS, 
g) zagotavlja javnost dela PZS, 
h) predlaga UO PZS v imenovanje in razrešitev člane odborov iz 35. člena tega statuta ter predlaga članom odborov 

v izvolitev vodje odborov, 
i) redno poroča UO PZS o svojem delu, 
j) imenuje generalnega sekretarja PZS (v nadaljevanju: GS) ob predhodnem soglasju UO PZS in ga razrešuje, 
k) pooblašča in imenuje za izvajanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti druge sodelavce ter 
l) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, tega statuta in drugih aktov PZS. 
(2) Predsednik PZS lahko zaustavi odločitev organov iz 34., 35. člena tega statuta do prve naslednje seje UO PZS, če 
meni, da so v nasprotju z zakonom ali tistimi internimi akti PZS, ki jih sprejema skupščina ali jih sprejema oz. podaja 
soglasje UO PZS. 
 
29. člen 
(podpredsedniki PZS) 
(1) PZS ima največ štiri podpredsednike PZS. Podpredsedniki PZS pomagajo predsedniku PZS pri njegovem delu in v 
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dogovoru z njim opravljajo posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. 
(2) Če je predsednik PZS odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik PZS, ki ga je določil predsednik PZS. Če 
predsednik PZS ni določil podpredsednika PZS, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku PZS preneha funkcija, ga 
nadomešča najstarejši podpredsednik PZS. 
 
30. člen 
(predsedstvo PZS) 
(1) Predsedstvo PZS sestavljajo predsednik PZS in podpredsedniki PZS. Člani predsedstva PZS so za svoje delo 
odgovorni skupščini in UO PZS. 
(2) Pri delu predsedstva PZS stalno sodeluje GS PZS, redno načelniki komisij, občasno pa tudi vodje organov PZS, 
delavci strokovne službe in drugi. 
(3) Predsedstvo PZS: 
a) vodi operativno izvedbo vsebinskega in finančnega programa PZS, sklepov skupščine in sklepov UO PZS, 
b) skrbi za enotno delovanje in poslovanje PZS, 
c) koordinira delo organov PZS, 
d) skrbi za izvedbo programskih smernic predsednika PZS, 
e) pripravlja gradivo za sejo UO PZS, 
f) redno poroča o svojem delu UO PZS, 
g) odloča o izvrševanju finančnega programa za posamezno programsko sestavino do višine 5.000 €, 
h) odloča o izbiri neodvisnega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja društva, 
i) odloča o upravljavcih za nepremičnine, ki so v lasti PZS, 
j) odloča o podelitvi pohval, častnih znakov PZS, jubilejnih listin za društva in o izrednih priznanjih, 
k) določa sistemizacijo delovnih mest strokovne službe, 
l) odloča o drugih aktih, ki niso v pristojnosti skupščine, UO PZS ali komisij, in 
m) odloča o predlogih za imenovanje iz drugega odstavka 15. člena tega statuta na predlog komisij in daje soglasje k 

drugim imenovanjem. 
 
31. člen 
(upravni odbor PZS) 
(1) UO PZS upravlja PZS med dvema skupščinama in izvršuje njene sklepe. 
(2) UO PZS sestavljajo predsednik PZS, podpredsedniki PZS, do 7 članov, izvoljenih na skupščini, ter predsedniki MDO 
PD. 
 
32. člen 
(pristojnosti upravnega odbora PZS) 
(1) UO PZS: 
a) odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiva za skupščino in imenuje komisijo za pripravo volitev, 
b) izvaja in spremlja uresničevanje sklepov skupščine, 
c) daje soglasje k vodstvom komisij ter imenuje in razrešuje člane odborov iz 35. člena tega statuta in druge 

organe, 
d) imenuje delegate in strokovnjake iz drugega odstavka 15. člena tega statuta, 
e) odloča o znesku članarine iz prvega odstavka 24. člena tega statuta, 
f) določa vsebino poročila iz drugega odstavka 17. člena tega statuta, 
g) določa pravilnik o članstvu posameznikov iz drugega odstavka 23. člena tega statuta, 
h) določa območje MDO PD iz 37. člena tega statuta, 
i) določa spremembo poslovnega naslova PZS, 
j) določa pravilnik o priznanjih PZS iz 66. člena tega statuta, 
k) določa pravilnik o raziskovalni dejavnosti iz 65. člena tega statuta, 
l) daje soglasje k predlogu za imenovanje GS, 
m) izvršuje ustanoviteljske pravice v ustanovah in javnih zavodih, 
n) daje soglasje k pravilnikom komisij iz prvega odstavka 34. člena tega statuta in pravilnikom MDO PD, 
o) daje soglasje k sklepom organov PZS, ki so predpisani v drugih internih aktih PZS, 
p) odloča o sprejemu društev v članstvo PZS 
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q) odloča o načrtu upravljanja s premoženjem PZS iz četrtega odstavka 55. člena tega statuta, 
r) odloča o odtujitvi nepremičnega premoženja do 25.000,00 EUR, 
s) odloča o podelitvi spominske plakete, svečane listine in nazivu častni član PZS, 
t) odloča o izbrisu in izključitvi društev iz PZS in sprejme ugotovitveni sklep o drugih načinih prenehanja članstva 

društev v PZS, 
u) na predlog pristojnih komisij podaja soglasje k imenovanju selektorjev državnih reprezentanc v športnih 

panogah, katerih nosilec je PZS, 
v) odloča o poroštvih društvom po predhodnem soglasju nadzornega odbora PZS (v nadaljevanju: NO PZS), 
w) po predhodni javni obravnavi odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu 

razvrščenih društev ter 
z) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in tega statuta. 
(2) UO PZS sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki 
ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja PZS. 
 
33. člen 
(poslovnik in odgovornost za delo) 
(1) UO PZS sprejme poslovnik o svojem delu. 
(2) UO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini. 
 
34. člen 
(komisije) 
(1) Komisija je oblika notranje organiziranosti PZS, v katero se združujejo odseki društev z določenega področja dela in 
društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva. 
(2) PZS ima: 
a) komisijo za alpinizem (kratica: KA), 
b) komisijo za gorske športe (kratica: KGŠ), 
c) gospodarsko komisijo (kratica: GK), 
d) mladinsko komisijo (kratica: MK), 
e) komisijo za planinske poti (kratica: KPP), 
f) komisijo za športno plezanje (kratica: KŠP), 
g) komisijo za turno kolesarstvo (kratica: KTK), 
h) komisijo za varstvo gorske narave (kratica: KVGN) in 
i) vodniško komisijo (kratica: VK). 
(2) Mandat komisij je najmanj dve leti in največ štiri leta. 
(3) Komisije so strokovni organi in imajo lastne zbore dejavnosti, na katerih sprejmejo lasten pravilnik, s katerim 
uredijo organiziranost komisije in odgovornost organov, volijo načelnika in izvršni odbor v skladu z določili pravilnika 
ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Komisije delujejo samostojno v okviru na 
skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Komisije se med seboj čim bolj povezujejo in 
vsebinsko sodelujejo. 
(4) Načelniki redno sodelujejo v delu predsedstva PZS in UO PZS in imajo pooblastilo za izvajanje na skupščini 
sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Načelniki so odgovorni za namensko porabo finančnih 
sredstev. 
(5) Izvršni odbori komisij štejejo od pet (5) do dvanajst (12) članov. Komisije imajo praviloma do tri (3) strokovne 
odbore z do sedmimi (7) člani, ki jih vodijo vodje odborov. Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v 
strokovnem odboru. Vodje strokovnih odborov so vabljeni na seje izvršnega odbora, vendar nimajo glasovalne 
pravice. 
 
35. člen 
(stalni odbori) 
(1) PZS ima odbore: 
a) za usposabljanje in preventivo, 
b) za članstvo, 
c) za pravne zadeve, 
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d) za založništvo in informiranje, 
e) planinstvo za invalide/OPP 

(2) Člane odborov na predlog predsednika PZS imenuje UO PZS. Odbor vodi vodja, ki ga člani izvolijo izmed sebe na 
predlog predsednika PZS. Odbori so za svoje delo odgovorni predsedniku PZS in UO PZS. 
(3) Odbor za usposabljanje in preventivo je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na 
področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu in drugih kadrov na področju planinstva in preventive ter 
varnosti v gorah. 
(4) Odbor za članstvo je strokovno telo, ki skrbi za promocijo in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje, razvojne, 
svetovalne in strokovne naloge na področju članstva, prostovoljnega dela, usposabljanja za organizacijsko delo v 
planinski organizaciji in priznanj. 
(5) Odbor za pravne zadeve je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih 
aktov in se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno službo 
PZS. 
(6) Odbor za založništvo in informiranje je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na 
področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove. 
(7) Odbor planinstvo za invalide/OPP je strokovno telo, ki skrbi za razvoj, usposabljanje, inkluzijo, promocijo ter 
svetovalne in strokovne naloge na področju dela z invalidi in osebami s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). 
 
36. člen 
(nadzorni odbor PZS) 
(1) NO PZS ima predsednika in štiri člane. 
(2) NO PZS spremlja in nadzoruje delo organov PZS in strokovne službe, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno 
delovanje PZS, ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, tem statutom in drugimi akti. 
(3) Člani NO PZS imajo pravico in dolžnost biti na skupščini, na sejah predsedstva PZS, UO PZS, komisij in odborov ter 
morajo imeti na voljo vse gradivo. 
(4) NO PZS poroča o svojih ugotovitvah skupščini in o njih redno obvešča predsednika PZS in UO PZS. 
(5) NO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini PZS. 
(6) Funkcije predsednika PZS, podpredsednikov PZS, članov UO PZS in predsednikov/načelnikov komisij ter vodij 
odborov PZS so nezdružljive s funkcijami v NO PZS. 
 
37. člen 
(meddruštveni odbor planinskih društev) 
(1) PZS ima do dvanajst MDO PD, ki so organ v sestavi PZS. MDO PD je oblika dela in forum za izmenjavo mnenj PZS in 
društev. Organiziranost in delovanje MDO PD podrobneje ureja pravilnik o delu MDO PD, ki ga sprejme večina PD v 
MDO in mora biti v skladu s Statutom PZS. 
(2) UO PZS v sodelovanju z društvi oblikuje območja MDO PD, ki lahko obsegajo le pokrajinsko sklenjeno ozemlje. 
(3) MDO PD sestavljajo po en predstavnik vsakega društva (praviloma predsednik društva) s sedežem na območju 
MDO PD in predsednik MDO PD. Društva, ki so člani PZS in delujejo samo na ožjem področju planinstva, se lahko 
pisno odpovejo članstvu v MDO PD in svoje interese uveljavljajo samo prek zbora dejavnosti oz. v okviru ustrezne 
komisije. UO PZS se seznani s pisnimi odpovedmi društev. 
(4) MDO PD o svojem delu vsako leto najpozneje do 31. 1. poročajo društvom in PZS. 
(5) MDO PD je za svoje delo odgovoren društvom in UO PZS. 
 
38. člen 
(vodstvo MDO PD) 
(1) MDO PD vodi predsednik, ki ga praviloma izmed sedanjih ali bivših predsednikov društev, povezanih v MDO PD, na 
podlagi predhodno izvedenega enotnega kandidacijskega postopka za volitve članov UO PZS izvolijo predstavniki 
društev na seji MDO PD. Mandat predsednika MDO PD je usklajen z mandatom članov UO PZS. 
(2) Predsednik MDO PD je predstavnik vseh vključenih društev in mora na UO PZS predstaviti njihova stališča in 
interese. 
(3) Predsednik MDO PD zastopa PZS na občnih zborih in prireditvah društev po predhodnem pooblastilu predsednika 
PZS. 
(4) Predsednik MDO PD ima namestnika, ki ga predstavniki društev izvolijo na predlog predsednika MDO PD na seji 
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MDO PD. Če predsedniku MDO PD preneha mandat, ga do izvolitve novega nadomešča namestnik. 
(5) Finančna sredstva za izvajanje letnega načrta MDO PD zagotavlja in vodi PZS v okviru letnega finančnega 
programa. 
 
39. člen 
(varuh pravic gora) 
PZS prenaša del svojih nalog s področja odzivanja na nedovoljene ali sporne dejavnosti ter posege v gorah na 
organizacijo, ki zagotavlja neodvisne strokovnjake s tega področja. PZS zagotavlja del sredstev za sofinanciranje 
tovrstnega dela in hkrati zagotavlja strokovno pomoč in podporo. Sodelovanje se izvaja na podlagi pisnega dogovora, 
katerega na predlog predsednika potrjuje UO PZS.   
 

H. POSTOPKI 
40. člen 
(delo organov PZS) 
(1) Člani organov PZS morajo biti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih volilnih pravil. Člani organov 
PZS se morajo izločiti iz postopkov odločanja, pri katerih zaradi konflikta interesov ni zagotovljena njihova 
nepristranskost in neodvisnost. Kandidat za članstvo v organu PZS mora biti član društva, ki je član PZS. 
(2) Organi PZS, razen skupščina in zbori dejavnosti komisij, so sklepčni, če je navzoča več kakor polovica glasov za 
odločanje. Skupščina in zbori dejavnosti komisij so sklepčni, če je prisotnih vsaj tretjina glasov za odločanje. 
(3) Članstvo v organih iz 34. in 35. člena tega statuta, razen načelniku in voljenim članom, samodejno ugasne zaradi 
neaktivnosti ob neupravičeni neudeležbi zapored na treh sejah. 
(4) Organi PZS, razen skupščina, si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z 
glasovanjem z večino navzočih glasov. 
(5) O sejah organov PZS se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji, razen zapisnika skupščine PZS in lahko 
tudi zborov dejavnosti komisij, ki ga overita overovatelja zapisnika. Učinki odločitev organa PZS nastopijo takoj. 
(6) Organi PZS, razen skupščina, lahko poslujejo v elektronski obliki in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj 
formalno potrditev. Odločitev je na dopisni seji sprejeta, če zanjo glasuje več kakor tri četrtine vseh članov. 
(7) Organi PZS odgovarjajo na prejete zadeve najpozneje v tridesetih dneh od prejetja zadeve. 
 
41. člen 
(ugotavljanje ustreznosti društvenih pravil) 
(1) Ustreznost temeljnega akta društva, ki se želi včlaniti v PZS s Statutom PZS, preveri krajevno pristojni MDO PD oz. 
pristojna komisija za društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva, in izda pisno soglasje. V primeru 
nejasnosti zagotavlja svetovalno in strokovno pomoč MDO PD odbor PZS za pravne zadeve. 
(2) MDO PD in komisije spremljajo tudi usklajenost spremenjenega in dopolnjenega temeljnega akta društva, ki je 
član PZS, s Statutom PZS, pred potrditvijo na zboru članov PD. 
 
42. člen 
(obveznost poročanja društev) 
(1) Na podlagi poročila, ki je bilo sprejeto na zboru članov, društva enkrat na leto najpozneje do 31. 3. poročajo PZS in 
MDO PD na enotnem obrazcu. 
 
43. člen 
(sklic skupščine) 
(1) Skupščino skliče predsednik PZS vsaj enkrat na leto. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradivo in predloge sklepov, 
morajo biti društva obveščena vsaj trideset (30) dni pred sklicem. 
(2) Društva vlagajo pisna dopolnila k objavljenim sklepom do deset (10) dni pred sklicem. Do dopolnil se opredeli 
predsedstvo PZS in vsaj pet (5) dni pred sklicem se objavi dopolnila in stališča na spletnem mestu PZS. 
(3) Predsednik PZS mora sklicati skupščino tudi, kadar to zahteva več kakor tretjina društev ali NO PZS, če je ta 
zahtevo sprejel soglasno. Če predsednik PZS tega ne stori v roku tridesetih (30) dni od prejema pisne zahteve, jo skliče 
predlagatelj sklica. 
(4) Skupščino vodi predsednik delovnega predsedstva skupščine, ki ga izvoli skupščina. Najprej se glasuje o predlogih 
predsednika PZS, če ni drugače zapisano v poslovniku skupščine. 
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(5) Če skupščina ne izvoli predsednika PZS ali več kakor polovice članov UO PZS, nadaljujejo delo dotedanji organi. 
Dotedanji predsednik PZS v roku šestih (6) mesecev skliče volilno skupščino. 
 
44. člen 
(sklepčnost skupščine) 
(1) Skupščina veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzoča vsaj tretjina društev, ki so člani PZS. Odločitev je 
sprejeta, če zanjo glasuje več kakor polovica navzočih glasov. 
(2) O Častnem kodeksu slovenskih planincev, prenehanju delovanja PZS in o nepremičnem premoženju iz f) točke 27. 
člena tega statuta odloča skupščina z dvotretjinsko večino vseh navzočih glasov. 
 
45. člen 
(kandidacijski postopki) 
(1) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev v organe PZS začnejo teči najprej šest (6) mesecev pred iztekom 
mandata. Kandidacijski postopek za predsednika PZS in podpredsednike PZS se konča najpozneje devetdeset (90) dni 
pred iztekom mandata, za ostale organe pa petinštirideset (45) dni pred iztekom mandata. 
(2) Kandidate za organe PZS izmed svojih članov predlagajo društva. 
(3) Kandidat za predsednika PZS ne sme kandidirati za podpredsednika PZS in obratno. Kandidatura za predsednika 
PZS ali podpredsednika PZS izključuje kandidaturo za člana UO PZS. Vsak kandidat lahko znotraj enega organa PZS 
kandidira samo za eno funkcijo. 
(4) Funkcija voljenega ali imenovanega funkcionarja organov PZS je nezdružljiva z voljeno ali imenovano funkcijo 
organov političnih strank na državni ravni. 
(5) Pri kandidaturah v organe PZS društva sledijo načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov. 
 
46. člen 
(volilna komisija) 
(1) Volilna komisija vodi kandidacijske postopke in volitve za organe, ki se izvolijo na skupščini PZS. Volilna komisija je 
pri svojem delu samostojna in deluje na podlagi statuta in poslovnika skupščine PZS. 
(2) Volilna komisijo sestavljajo trije člani ter prvi, drugi in tretji namestnik, ki so izvoljeni na skupščini praviloma eno 
leto pred rednimi volitvami. Mandat traja 4 leta. Vodjo volilne komisije izvolijo člani komisije izmed sebe.  
(3) Članom volilne komisije preneha mandat, če kandidirajo za voljene funkcije v pristojnosti volilne komisije. 
Nadomestijo jih namestniki po vrstnem redu. 
 
47. člen 
(volitve) 
(1) Volitve organov PZS so praviloma tajne. Skupščina PZS lahko sprejme sklep, da so volitve javne, razen za 
predsednika PZS. 
 
48. člen 
(volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS) 
(1) Kandidat za predsednika PZS ob vložitvi kandidature predloži: 
a) predlog programskih smernic in 
b) v roku sedmih (7) dni po koncu kandidacijskega postopka listo kandidatov za podpredsednike PZS. 
(2) Za predsednika ali podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki: 
a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo, 
b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta 

vodstvenih izkušenj pri delu organov PZS in 
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav. 
(3) Kandidat za podpredsednika, ki ima dolgoletne (najmanj 5-letne) vodstvene izkušnje pri delu organov PZS, ima 
lahko nižjo izobrazbo od tiste, ki je določena v prejšnjem odstavku. 
(4) Volitve predsednika in podpredsednikov PZS se opravijo na podlagi enotne liste. Glasuje se o celotni listi. Izvoljena 
je lista, ki dobi večino glasov prisotnih delegatov. 
(5) Predsednik PZS je lahko izvoljen največ dvakrat zapored. 
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49. člen 
(volitve članov UO PZS) 
(1) Izvoljeni so tisti kandidati UO PZS, ki so dobili največje število glasov, vendar najmanj eno četrtino glasov prisotnih 
delegatov. V kolikor na ta način ni izvoljeno potrebno število članov UO PZS, se volitve ponovijo s kandidati, ki niso 
prejeli za izvolitev potrebnega števila glasov. Če izvoljeni član UO PZS odstopi ali mu preneha funkcija, postane član 
UO PZS naslednji kandidat, ki je dobil največje število glasov, vendar ne manj od ene četrtine prisotnih delegatov. 
 
50. člen 
(volitve članov NO PZS) 
(1) Za predsednika in člane NO PZS so izvoljeni kandidati, ki so prijeli večino glasov prisotnih delegatov. 
 
51. člen 
(dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa PZS) 
(1) Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa PZS lahko poteka sproti z odločitvijo predsedstva PZS in soglasjem 
UO PZS na prvi naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva. 
 
52. člen 
(sklic upravnega odbora in odločanje) 
(1) UO PZS skliče predsednik PZS vsaj štirikrat na leto in vsaj štirinajst (14) dni pred dnevom seje. 
(2) Ob sklicu pošlje predsednik PZS gradivo, izjemoma je lahko gradivo na voljo šele sedem (7) dni pred sklicem. 
(3) UO PZS veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj polovica članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo 
glasuje več kakor polovica navzočih članov. 
  
I. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE PZS 
53. člen 
(vrste premoženja) 
(1) PZS ima: 
a) neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter 

kulturno-umetniških delih, znanje iz dejavnosti PZS, 
b) opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva, 
c) naložbene nepremičnine: solastniški deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah, 
d) dolgoročne finančne naložbe: solastniški deleži v družbah, ustanoviteljski deleži v ustanovah, vrednostni papirji 

in drugi finančni instrumenti. 
 
54. člen 
(viri premoženja) 
(1) PZS pridobiva vire premoženja s/z: 
a) članarino društev in posameznikov, 
b) prostovoljnim delom, 
c) prispevki za vodenje tekmovanj, 
d) dotacijami in donacijami, 
e) prijavami na javne razpise in pozive za črpanje javnih sredstev, 
f) zapuščinami, darili in volili, 
g) pridobitno dejavnostjo PZS iz 14. člena tega statuta in 
h) drugimi viri. 
 
55. člen 
(upravljanje premoženja) 
(1) PZS upravlja s premoženjem po načelu dobrega gospodarja. 
(2) Premoženje PZS je nerazdelno in si ga društva ne morejo razdeliti med seboj. 
(3) Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov premoženja se uporabi izključno za 
uresničevanje ciljev in izvajanje nalog PZS. 
(4) S premoženjem PZS upravlja UO PZS na podlagi načrta upravljanja s posameznimi vrstami premoženja (v 
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nadaljevanju: načrt upravljanja). 
(5) V primeru prenehanja delovanja društva, v katerem ima PZS premoženje, in v skladu s temeljnim aktom tega 
društva njegovo premoženje preide v lastništvo pravnega naslednika oz. drugega društva, ki je član PZS, PZS pa obdrži 
svoje premoženje tudi v tem društvu. 
  
56. člen 
(finančno in materialno poslovanje) 
(1) PZS izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva in pravilnikom o 
finančnem in materialnem poslovanju PZS, ki ga sprejme skupščina PZS. 
(2) Finančno in materialno poslovanje PZS vodi strokovna služba. 
 
J. REŠEVANJE SPOROV 
57. člen 
(arbitraža) 
(1) Spori med PZS in društvi ter spori v organih PZS in strokovni službi se rešujejo sporazumno. Če sporazumna rešitev 
ni dosežena, obe strani v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve, ki so bile sprejete v nasprotju s tem 
statutom ali zakonom, določita arbitražo, tako da vsaka imenuje po enega arbitra, skupaj pa izberejo tretjega člana – 
predsednika arbitraže. 
(2) Arbitraža si določi pravila postopka. 
(3) Odločitev arbitraže je dokončna. 
(4) Izpodbijanje odločitve organov PZS pred sodiščem ni dopustna, če pred tem ni bila izkoriščena možnost arbitraže. 
 
K. GENERALNI SEKRETAR IN STROKOVNA SLUŽBA 
58. člen 
(generalni sekretar) 
(1) GS je vodja strokovne službe in je za svoje delo odgovoren predsedniku PZS in UO PZS. 
(2) Mandatna doba GS je štiri leta oz. do prenehanja mandata predsednika PZS, ki ga je imenoval. Po izteku te dobe je 
lahko GS znova imenovan. 
(3) Ob koncu mandata oz. po izvolitvi novega predsednika PZS opravlja GS svoje naloge kot vršilec dolžnosti do 
imenovanja novega GS. 
 
59. člen 
(naloge GS) 
(1) GS: 
a) vodi in organizira strokovno službo, 
b) v okviru svojih pristojnosti odgovarja za zakonito poslovanje PZS, 
c) skrbi za operativno izvajanje nalog po sklepu predsedstva PZS in UO PZS, 
d) pripravlja gradivo in stalno sodeluje na skupščini, sejah UO PZS in predsedstva PZS brez glasovalne pravice. 
 
60. člen 
(strokovna služba) 
(1) Strokovna služba opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela za organe PZS ter skrbi za centralni imenik iz 
e) vrstice prvega odstavka 19. člena tega statuta. 
(2) UO PZS daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi (v nadaljevanju: sistemizacija), delovna 
razmerja delavcev strokovne službe pa se uredijo v skladu s predpisi, splošnimi akti PZS in kolektivno pogodbo za 
negospodarstvo. 
(3) Strokovna služba ima vzpostavljeno učno središče. 
(4) Strokovni sodelavci v učnem središču morajo imeti poleg ustrezne splošne izobrazbe, ki jo določa sistemizacija 
delovnih mest v strokovni službi, tudi ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca 3 v športu, ki si jo 
pridobi najpozneje v treh letih po zaposlitvi, ali usposobljenost strokovnega delavca 2 v športu in 10 let delovnih 
izkušenj na področju, ki ga zajema delovno mesto. 
(5) Strokovni delavci v učnem središču so po položaju člani izvršnega odbora komisije, za katero izvajajo strokovna 
dela, vendar brez glasovalne pravice. 
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(6) Strokovna služba odgovarja na prejete zadeve iz njenega ožjega področja dejavnosti praviloma v sedmih dneh od 
prejema zadeve. 
(7) PZS zagotavlja in ohranja zdrava in varna delovna mesta in spodbuja zdrav življenjski slog zaposlenih. 
 
L. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE 
61. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo PZS je javno. 
(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov PZS javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju 
vsebin, ki jih je predsedstvo PZS ali UO PZS označilo s stopnjo zaupnosti. 
(3) PZS obvešča javnosti v glasilih PZS in s spletnim mestom. Delovanje glasil je urejeno s  smernicami planinskih 
medijev in sodelovanja z javnostmi, ki jih na predlog OZI sprejme UO PZS. 
 
62. člen 
(glasila PZS) 
(1) Uradno glasilo PZS so Obvestila PZS. 
(2) Planinski vestnik, ustanovljen leta 1895, je kulturno, strokovno in poljudnoznanstveno glasilo PZS. 
 
M. SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ 
63. člen 
(Slovenski planinski muzej) 
(1) PZS je soustanoviteljica Slovenskega planinskega muzeja (v nadaljevanju: SPM). Upravljavske pravice PZS izvršuje z 
imenovanjem predstavnikov v organe upravljanja SPM. 
(2) SPM hrani predmete, dokumente, fotografije ter drugo muzejsko in arhivsko gradivo, ki je sestavni del nacionalne 
planinske muzejske zbirke. 
(3) PZS finančno podpira delovanje in razvoj SPM na podlagi pogodbe. 

 
64. člen 
(prenos nalog PZS na SPM) 
(1) PZS je deloma ali v celoti prenesla na SPM svoje naloge: 
a) načrtno zbiranje, varovanje in predstavitev gradiva ter druge kulturne in duhovne dediščine iz dejavnosti društev 

in PZS, ki ima zgodovinsko vrednost in je pomembno za slovensko planinstvo, 
b) organizacijo razstav, srečanj in dogodkov, ki promovirajo slovensko planinstvo in PZS. 
 
N. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
65. člen 
(raziskovalna dejavnost) 
(1) PZS izvaja raziskovalno dejavnost, ki jo vodi, koordinira in izvaja raziskovalna skupina PZS. 
(2) Raziskovalno dejavnost in delo raziskovalne skupine ureja pravilnik, ki ga sprejme UO PZS. 
 
O. PRIZNANJA 
66. člen 
(priznanja) 
(1) PZS podeljuje društvom, posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju 
planinske dejavnosti, priznanja: 
a) za razvoj množičnega planinstva, 
b) za življenjsko delo in za dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji, 
c) za zasluge pri širjenju planinske ideje in 
d) za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini. 
(2) Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih PZS. 
(3) Posamezne komisije iz 34. člena in MDO PD iz 37. člena tega statuta podeljujejo vsako leto omejeno število samo 
najvišjih priznanj za dolgoletne in izjemne dosežke na področju komisije oz. MDO PD. Evidenca podeljenih priznanj se 
vodi v evidenci PZS. 
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67. člen 
(častni član) 
(1) Častni član je najvišje priznanje, ki ga lahko PZS podeli: 
a) posamezniku iz društva, ki je že prejel svečano listino PZS, 
b) nekdanjemu predsedniku PZS in 
c) tujemu državljanu, predstavniku tuje države ali tuje organizacije za izjemne zasluge pri razvoju planinstva, 

uveljavljanju PZS in za izjemna dejanja, vredna posebne časti. 
(2) Sočasno ima lahko PZS največ osem (8) častnih članov. PZS podeli to priznanje na skupščini PZS. 
 
P. PRENEHANJE DELOVANJA PZS 
68. člen 
(prenehanje delovanja) 
(1) PZS preneha obstajati po sklepu skupščine, po samem zakonu ali če postane število članov, ki jo sestavljajo, 
manjše od treh članov. O prenehanju delovanja PZS in razdelitvi premoženja morata glasovati dve tretjini vseh 
delegatov. Glasovanje o prenehanju delovanja lahko poteka samo v primeru, če je bilo to predvideno s sklicem 
skupščine. 
(2) V sklepu o prenehanju skupščina določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno 
osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev 
prenese premoženje PZS. 
(3) Ob prenehanju delovanja PZS brez sklepa skupščine pripade njeno premoženje članom PZS po ključu, ki ga določi 
likvidacijska komisija, sestavljena iz predstavnikov članov PZS. 
 

R. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
69. člen 
(veljavnost statuta) 
(1) Ta statut in njegove spremembe ter dopolnila začnejo veljati osem (8) dni po objavi v Obvestilih PZS. Statut PZS se 
objavi v roku tridesetih (30) dni po tistem, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z zakonom, ki ureja društva. 
 
70. člen 
(obvezna razlaga) 
(1) Obvezno razlago posameznih členov Statuta PZS daje skupščina. 
 
71. člen 
(sprememba statuta) 
(1) Pobudo za spremembo ali dopolnitev statuta lahko da 5 % društev ali posamezni organ PZS. 
(2) Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oz. za sprejem novega statuta se začne na podlagi sklepa UO 
PZS, v katerem tudi imenuje delovno skupino za pripravo. 
(3) Delovna skupina pripravi osnutek statuta in ga predloži Upravnemu odboru. Če Upravni odbor po razpravi 
predloženi osnutek statuta sprejme, ga da v javno obravnavo. Po končani javni obravnavi Upravni odbor določi 
predlog sprememb in dopolnitev oz. predlog novega statuta in ga predloži skupščini v obravnavo in sprejem. 
 
72. člen 
(uskladitev s statutom) 
(1) Vse pravne akte organov PZS in strokovne službe je treba uskladiti s tem statutom najpozneje do 31. 12. 2017. 
(2) PZS vzpostavi enotni register nepremičnin iz 19. člena tega statuta do 31. 12. 2017. 
(3) Strokovni delavci iz 4. odstavka 60. člena morajo ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca v športu 
pridobiti najpozneje v treh letih od dne ustanovitve učnega središča v sistemizaciji delovnih mest. 
 
 

Matej Planko,          Jože Rovan, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 


