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11/02-06-2016

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

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

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

pogodbe. 

V IZVAJANJU

8/17-11-2016

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

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

3/11-04-2017

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

predsednika za podpis ustreznega dogovora.
V IZVAJANJU

5/08-06-2017

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

1/25-01-2018 Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 19. seje UO PZS, z umikom 8. točke dnevnega reda. DA

2/25-01-2018 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 18. seje, z dne 16. 11. 2017 DA

3/25-01-2018

Upravni odbor PZS daje soglasje Komisiji za športno plezanje k izboru selektorja članske reprezentance v športnem plezanju

Gorazdu Hrenu in selektorju mladinske reprezentance v športnem plezanju Anžetu Štremflju z mandatom do 31. 12. 2021. 
DA

4/25-01-2018 Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2018 DA
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5/25-01-2018

Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinske načrte komisij (KA, MK, KVGN, KŠP, KTK, VK, KPP, GK )in na predlog

odborov (OUP, OČ, OPZ, OZI) ter RS, PV, MDO PD Ljubljane, MDO PD Pomurja, MDO PD Dolenjske in Bele krajine , MDO PD

Zasavja, Savinjskega MDO PD, MDO PD Gorenjske, MDO PD Notranjske, MDO PD Posočja, MDO PD Podravja, MDO PD Primorske,

MDO PD Primorske, MDO PD Koroške in Kamniško-bistriškega MDO PD sprejema podrobni vsebinski program dela za leto 2018. Če

sta podrobni vsebinski in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2018.

DA

6/25-01-2018

Upravni odbor PZS potrjuje osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS in pooblašča Odbor za pravne zadeve PZS, da do

naslednje seje UO PZS izvede javno razpravo s trajanjem do 28.2.2018 in nato pripravi končni predlog sprememb in dopolnitev, ki

se po potrditvi na UO PZS obravnava na skupščini PZS 21. aprila 2018. 

V IZVAJANJU

7/25-01-2018

Upravni odbor PZS na predlog Programskega sveta PUS Bavšica in Mladinske komisije potrjuje Gospodarski načrt Planinskega

učnega središča Bavšica.
DA

8/25-01-2018

Upravni odbor PZS na predlog Programskega sveta PUS Bavšica in Mladinske komisije potrjuje Dolgoročni vsebinski in finančni 

načrt ter načrt investicij v PUS Bavšica 2018-2027.
DA

9/25-01-2018

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo Amfibija društvo za športe v naravi

(Medvode, MDO PD Ljubljane), matična št. 4069200000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorja se določi PD Vrhnika.
DA

10/25-01-2018

Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo Plezalni klub Žirovnica (Žirovnica), matična št.

4104064000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorja se določi PD Radovljica.
DA

11/25-01-2018

Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo Društva za razvoj turnega smučanja (Preddvor),

matična št. 4015380000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorja se določi PD Tržič.
DA

12/25-01-2018

Upravni odbor PZS na podlagi točke n 1. odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k sprememba in dopolnitvam Pravilnika

vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki jih je 25. 11. 2017 sprejel Zbor vodnikov PZS.
DA

13/25-01-2018

Upravni odbor PZS podpira pobudo, da skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami pozovemo zakonodajalce za spremembo

ustreznih pravnih aktov, ki določaj Register dejanskih lastnikov in turistično takso, z namenom, da se društvom in prostovoljcem

zmanjšajo administrativne in finančne obremenitve.

DA

Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in

učnih središčih, podeljuje certifikatov »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2018-

januar 2022 naslednjim kočam:

- Dom na Lubniku – PD Škofja Loka,

- Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana,

- Planinski dom na Uštah-Žerenku – PD Moravče.

Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in

učnih središčih, podaljšuje veljavnost certifikatov »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje

januar 2018-januar 2022 naslednjim kočam:

- Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral,

- Planinski dom na Zelenici – PD Tržič,

- Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale,

1/3d-2018

DA

DA
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- Poštarski dom na Vršiču – PD PTT Ljubljana,

- Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica,

- Roblekov dom na Begunjščici – PD Radovljica.

Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in

učnih središčih, podeljuje certifikatov »Družinam prijazna planinska koča« za obdobje januar

2018-januar 2022 naslednjim kočam:

- Planinska koča na Uskovnici – PD Srednja vas v Bohinju,

- Mengeška koča na Gobavici – PD Janez Trdina,

- Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih – PD Krka Novo mesto,

- Planinski dom na Zasavski sveti gori – PD Zagorje ob Savi.

4/3d-2018 Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in

učnih središčih, podaljšuje veljavnost certifikatov »Družinam prijazna planinska koča« za obdobje

januar 2018-januar 2022 naslednjim kočam:

Dom na Menini planini – PD Gornji Grad,

- Koča na Blegošu – PD Škofja Loka,

- Koča na Planini Razor – PD Tolmin,

- Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje, DA

- Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale,

- Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica,

- Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica,

- Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana,

- Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica,

- Planinski dom na Zelenici – PD Tržič,

- Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral.

2/3d-2018

3/3d-2018

DA



 
ZAPISNIK 3. DOPISNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
V skladu z 28. in 40. členom Statuta PZS, 9. členom Poslovnika UO PZS, je bila od 30. januarja. do 2. 
februarja 2018, zaradi nujnosti sprejetja spodaj navedenega sklepa za pravočasno nadaljnjo izvedbo 
ustreznih postopkov sklicana 3. dopisna seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije.  
 
V glasovanje so bili podani naslednji sklepi: 
 
PREDLOG SKLEPA 1/3d-2018: 
Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in 
učnih središčih, podeljuje certifikatov »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2018- 
januar 2022 naslednjim kočam: 
- Dom na Lubniku – PD Škofja Loka, 
- Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana, 
- Planinski dom na Uštah-Žerenku – PD Moravče. 
 
Člani UO PZS so svoja stališča v skladu z 9. členom Poslovnika UO PZS sporočili po e-pošti. Po 
končanem glasovanju je bil rezultat naslednji: 
 
Glasovalo je 22 članov (95,7 %) Upravnega odbora PZS. 
Za sklep 1/3d-2018 je bilo: 
ZA 22 glasov ali 100 %, PROTI 0 glasov ali 0 % 
Glasov ni oddal 1 član UO PZS z glasovalno pravico. 

ODGOVORI DOPISNE SEJE 

Zap. 
št. 

Datum  Ura Ime in priimek Funkcija v UO PZS Sklep 1/3d-
2018 

1. 30.1.2018 17:47 Bojan Rotovnik Predsednik PZS ZA 

2. 30.1.2018 21:06 Miro Eržen Podpredsednik PZS ZA 

3. 30.1.2018 20:58 Tone Jesenko Podpredsednik PZS ZA 

4. 31.1.2018 19:16 Roman Ponebšek Podpredsednik PZS ZA 

5. 30.1.2018 17:51 Danilo Škerbinek Voljeni član ZA 

6.   Marija Štremfelj Voljena članica  

7. 31.1.2018 8:11 Milena Brešan Voljena članica ZA 

8. 30.1.2018 18:01 Jožef Bobovnik Voljeni član ZA 

9. 30.1.2018 18:26 Štefan Keber Voljeni član ZA 

10. 30.1.2018 15:55 Slavica Tovšak Voljena članica ZA 

11. 30.1.2018 15:51 Brigita Čeh  Voljena članica ZA 

12. 31.1.2018 11:21 Rudolf Skobe Predsednika MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine 

ZA 

13. 31.1.2018 6:18 Jurček Nowakk Predsednik Kamniško 
Bistriškega MDO PD 

ZA 

14. 2.2.2018 8:43 Igor Oprešnik 
 

Predsednik MDO PD 
Podravja 

ZA 

15. 30.1.2018 16:40 Borut Vukovič Predsednik MDO PD 
Zasavja 

ZA 



 
16. 30.1.2018 16:05 Gregor Rupnik 

 
Predsednik MDO PD 
Posočja 

ZA 

17. 31.1.2018 18:51 Manja Rajh Predsednica Savinjskega 
MDO PD 

ZA 

18. 1.2.2018 17:28 Mirko Tovšak 
 

Predsednik MDO PD 
Koroške 

ZA 

19. 1.2.2018 14:22 France Benedik 
 

Predsednik MDO PD 
Gorenjske 

ZA 

20. 31.1.2018 9:17 Franc Slokan Predsednik MDO PD 
Pomurja 

ZA 

21. 1.2.2018 14:53 Marinka Koželj 
Stepic 

Predsednica MDO PD 
Ljubljane 

ZA 

22. 30.1.2018 16:52 Maruška Lenarčič Predsednica MDO PD 
Primorske  

ZA 

23. 30.1.2018 16:39 Miro Mlinar Predsednik MDO PD 
Notranjske 

ZA 

 

Glede na določbe 9. člena Poslovnika UO PZS, ki določa, da je predlagani sklep dopisne seje sprejet, 
če je zanj glasovalo več kot 3/4 vseh članov UO PZS oz. vsaj 18, ugotavljamo, da je bil predlagani sklep 
sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 2/3d-2018: 
Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in 
učnih središčih, podaljšuje veljavnost certifikatov »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje 
januar 2018-januar 2022 naslednjim kočam: 
- Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral, 
- Planinski dom na Zelenici – PD Tržič, 
- Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale, 
- Poštarski dom na Vršiču – PD PTT Ljubljana, 
- Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica, 
- Roblekov dom na Begunjščici – PD Radovljica. 
 
Člani UO PZS so svoja stališča v skladu z 9. členom Poslovnika UO PZS sporočili po e-pošti. Po 
končanem glasovanju je bil rezultat naslednji: 
 
Glasovalo je 22 članov (95,7 %) Upravnega odbora PZS. 
Za sklep 2/3d-2018 je bilo: 
ZA 22 glasov ali 100 %, PROTI 0 glasov ali 0 % 
Glasov ni oddal 1 član UO PZS z glasovalno pravico. 

ODGOVORI DOPISNE SEJE 

Zap. 
št. 

Datum  Ura Ime in priimek Funkcija v UO PZS Sklep 2/3d-
2018 

1. 30.1.2018 17:47 Bojan Rotovnik Predsednik PZS ZA 

2. 30.1.2018 21:06 Miro Eržen Podpredsednik PZS ZA 



 
3. 30.1.2018 20:58 Tone Jesenko Podpredsednik PZS ZA 

4. 31.1.2018 19:16 Roman Ponebšek Podpredsednik PZS ZA 

5. 30.1.2018 17:51 Danilo Škerbinek Voljeni član ZA 

6.   Marija Štremfelj Voljena članica  

7. 31.1.2018 8:11 Milena Brešan Voljena članica ZA 

8. 30.1.2018 18:01 Jožef Bobovnik Voljeni član ZA 

9. 30.1.2018 18:26 Štefan Keber Voljeni član ZA 

10. 30.1.2018 15:55 Slavica Tovšak Voljena članica ZA 

11. 30.1.2018 15:51 Brigita Čeh  Voljena članica ZA 

12. 31.1.2018 11:21 Rudolf Skobe Predsednika MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine 

ZA 

13. 31.1.2018 6:18 Jurček Nowakk Predsednik Kamniško 
Bistriškega MDO PD 

ZA 

14. 2.2.2018 8:43 Igor Oprešnik 
 

Predsednik MDO PD 
Podravja 

ZA 

15. 30.1.2018 16:40 Borut Vukovič Predsednik MDO PD 
Zasavja 

ZA 

16. 30.1.2018 16:05 Gregor Rupnik 
 

Predsednik MDO PD 
Posočja 

ZA 

17. 31.1.2018 18:51 Manja Rajh Predsednica Savinjskega 
MDO PD 

ZA 

18. 1.2.2018 17:28 Mirko Tovšak 
 

Predsednik MDO PD 
Koroške 

ZA 

19. 1.2.2018 14:22 France Benedik 
 

Predsednik MDO PD 
Gorenjske 

ZA 

20. 31.1.2018 9:17 Franc Slokan Predsednik MDO PD 
Pomurja 

ZA 

21. 1.2.2018 14:53 Marinka Koželj 
Stepic 

Predsednica MDO PD 
Ljubljane 

ZA 

22. 30.1.2018 16:52 Maruška Lenarčič Predsednica MDO PD 
Primorske  

ZA 

23. 30.1.2018 16:39 Miro Mlinar Predsednik MDO PD 
Notranjske 

ZA 

 

Glede na določbe 9. člena Poslovnika UO PZS, ki določa, da je predlagani sklep dopisne seje sprejet, 
če je zanj glasovalo več kot 3/4 vseh članov UO PZS oz. vsaj 18, ugotavljamo, da je bil predlagani sklep 
sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 3/3d-2018: 
Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in 
učnih središčih, podeljuje certifikatov »Družinam prijazna planinska koča« za obdobje januar 
2018-januar 2022 naslednjim kočam: 
- Planinska koča na Uskovnici – PD Srednja vas v Bohinju, 
- Mengeška koča na Gobavici – PD Janez Trdina, 
- Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih – PD Krka Novo mesto, 



 
- Planinski dom na Zasavski sveti gori – PD Zagorje ob Savi. 
 
Člani UO PZS so svoja stališča v skladu z 9. členom Poslovnika UO PZS sporočili po e-pošti. Po 
končanem glasovanju je bil rezultat naslednji: 
 
Glasovalo je 22 članov (95,7 %) Upravnega odbora PZS. 
Za sklep 3/3d-2018 je bilo: 
ZA 22 glasov ali 100 %, PROTI 0 glasov ali 0 % 
Glasov ni oddal 1 član UO PZS z glasovalno pravico. 

ODGOVORI DOPISNE SEJE 

Zap. 
št. 

Datum  Ura Ime in priimek Funkcija v UO PZS Sklep 3/3d-
2018 

1. 30.1.2018 17:47 Bojan Rotovnik Predsednik PZS ZA 

2. 30.1.2018 21:06 Miro Eržen Podpredsednik PZS ZA 

3. 30.1.2018 20:58 Tone Jesenko Podpredsednik PZS ZA 

4. 31.1.2018 19:16 Roman Ponebšek Podpredsednik PZS ZA 

5. 30.1.2018 17:51 Danilo Škerbinek Voljeni član ZA 

6.   Marija Štremfelj Voljena članica  

7. 31.1.2018 8:11 Milena Brešan Voljena članica ZA 

8. 30.1.2018 18:01 Jožef Bobovnik Voljeni član ZA 

9. 30.1.2018 18:26 Štefan Keber Voljeni član ZA 

10. 30.1.2018 15:55 Slavica Tovšak Voljena članica ZA 

11. 30.1.2018 15:51 Brigita Čeh  Voljena članica ZA 

12. 31.1.2018 11:21 Rudolf Skobe Predsednika MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine 

ZA 

13. 31.1.2018 6:18 Jurček Nowakk Predsednik Kamniško 
Bistriškega MDO PD 

ZA 

14. 2.2.2018 8:43 Igor Oprešnik 
 

Predsednik MDO PD 
Podravja 

ZA 

15. 30.1.2018 16:40 Borut Vukovič Predsednik MDO PD 
Zasavja 

ZA 

16. 30.1.2018 16:05 Gregor Rupnik 
 

Predsednik MDO PD 
Posočja 

ZA 

17. 31.1.2018 18:51 Manja Rajh Predsednica Savinjskega 
MDO PD 

ZA 

18. 1.2.2018 17:28 Mirko Tovšak 
 

Predsednik MDO PD 
Koroške 

ZA 

19. 1.2.2018 14:22 France Benedik 
 

Predsednik MDO PD 
Gorenjske 

ZA 

20. 31.1.2018 9:17 Franc Slokan Predsednik MDO PD 
Pomurja 

ZA 

21. 1.2.2018 14:53 Marinka Koželj 
Stepic 

Predsednica MDO PD 
Ljubljane 

ZA 

22. 30.1.2018 16:52 Maruška Lenarčič Predsednica MDO PD 
Primorske  

ZA 



 
23. 30.1.2018 16:39 Miro Mlinar Predsednik MDO PD 

Notranjske 
ZA 

 

Glede na določbe 9. člena Poslovnika UO PZS, ki določa, da je predlagani sklep dopisne seje sprejet, 
če je zanj glasovalo več kot 3/4 vseh članov UO PZS oz. vsaj 18, ugotavljamo, da je bil predlagani sklep 
sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 4/3d-2018: 
Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in 
učnih središčih, podaljšuje veljavnost certifikatov »Družinam prijazna planinska koča« za obdobje 
januar 2018-januar 2022 naslednjim kočam: 
Dom na Menini planini – PD Gornji Grad, 
- Koča na Blegošu – PD Škofja Loka, 
- Koča na Planini Razor – PD Tolmin, 
- Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje, 
- Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale, 
- Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica, 
- Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica, 
- Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana, 
- Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica, 
- Planinski dom na Zelenici – PD Tržič, 
- Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral. 
 
Člani UO PZS so svoja stališča v skladu z 9. členom Poslovnika UO PZS sporočili po e-pošti. Po 
končanem glasovanju je bil rezultat naslednji: 
 
Glasovalo je 22 članov (95,7 %) Upravnega odbora PZS. 
Za sklep 4/3d-2018 je bilo: 
ZA 22 glasov ali 100 %, PROTI 0 glasov ali 0 % 
Glasov ni oddal 1 član UO PZS z glasovalno pravico. 

ODGOVORI DOPISNE SEJE 

Zap. 
št. 

Datum  Ura Ime in priimek Funkcija v UO PZS Sklep 4/3d-
2018 

1. 30.1.2018 17:47 Bojan Rotovnik Predsednik PZS ZA 

2. 30.1.2018 21:06 Miro Eržen Podpredsednik PZS ZA 

3. 30.1.2018 20:58 Tone Jesenko Podpredsednik PZS ZA 

4. 31.1.2018 19:16 Roman Ponebšek Podpredsednik PZS ZA 

5. 30.1.2018 17:51 Danilo Škerbinek Voljeni član ZA 

6.   Marija Štremfelj Voljena članica  

7. 31.1.2018 8:11 Milena Brešan Voljena članica ZA 

8. 30.1.2018 18:01 Jožef Bobovnik Voljeni član ZA 

9. 30.1.2018 18:26 Štefan Keber Voljeni član ZA 

10. 30.1.2018 15:55 Slavica Tovšak Voljena članica ZA 

11. 30.1.2018 15:51 Brigita Čeh  Voljena članica ZA 



 
12. 31.1.2018 11:21 Rudolf Skobe Predsednika MDO PD 

Dolenjske in Bele krajine 
ZA 

13. 31.1.2018 6:18 Jurček Nowakk Predsednik Kamniško 
Bistriškega MDO PD 

ZA 

14. 2.2.2018 8:43 Igor Oprešnik 
 

Predsednik MDO PD 
Podravja 

ZA 

15. 30.1.2018 16:40 Borut Vukovič Predsednik MDO PD 
Zasavja 

ZA 

16. 30.1.2018 16:05 Gregor Rupnik 
 

Predsednik MDO PD 
Posočja 

ZA 

17. 31.1.2018 18:51 Manja Rajh Predsednica Savinjskega 
MDO PD 

ZA 

18. 1.2.2018 17:28 Mirko Tovšak 
 

Predsednik MDO PD 
Koroške 

ZA 

19. 1.2.2018 14:22 France Benedik 
 

Predsednik MDO PD 
Gorenjske 

ZA 

20. 31.1.2018 9:17 Franc Slokan Predsednik MDO PD 
Pomurja 

ZA 

21. 1.2.2018 14:53 Marinka Koželj 
Stepic 

Predsednica MDO PD 
Ljubljane 

ZA 

22. 30.1.2018 16:52 Maruška Lenarčič Predsednica MDO PD 
Primorske  

ZA 

23. 30.1.2018 16:39 Miro Mlinar Predsednik MDO PD 
Notranjske 

ZA 

 

Glede na določbe 9. člena Poslovnika UO PZS, ki določa, da je predlagani sklep dopisne seje sprejet, 
če je zanj glasovalo več kot 3/4 vseh članov UO PZS oz. vsaj 18, ugotavljamo, da je bil predlagani sklep 
sprejet. 
 
Zapisnik dopisne seje bo potrdil UO PZS na prvi naslednji redni seji. 
 

 
 

Matej Planko, 
generalni sekretar PZS 



 
 

Z A P I S N I K 
 

19. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 25. januarja  2018, ob 
16.30 uri, v novih 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, Jožef Bobovnik, in Danilo Škerbinek. 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Borut Vukovič (MDO PD 
Zasavja), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik 
(MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Marinka Koželj Stepic 
(MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske) in Maruška Lenarčič (MDO Primorsko – 
Notranjskih PD). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Marijan Denša (namestnik Komisije za varstvo gorske narave), 
Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe) in Jože Rovan 
(Komisija za turno kolesarstvo). 
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). 
Mediji:  Dušan Škodič (uredniški odbor Planinskega vestnika). 
Vabljeni: Uroš Kuzman (PUS Bavšica), Vanja Blažica (PUS Bavšica), Antonija Valenčič (predsednica 
Volilne komisije PZS), Gorazd Hren (selektor članske reprezentance) in Anže Štremfelj (selektor 
mladinske reprezentance). 
 
Opravičeno odsotni: Štefan Keber (voljeni član UO), Marija Štremfelj (voljeni član UO), Mirko Tovšak 
(MDO PD Koroške), Manja Rajh  (Savinjski MDO PD) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele 
Krajine). 
 
Pred začetkom seje je zbrane pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in 
zbranim zaželel dobrodošlico v novih prostorih Planinske zveze Slovenije.  
Planinska zveza Slovenije in GIZ pohodništvo in kolesarjenje sodelujeta že daljše obdobje, predvsem 
na področju promociji planinskih koč in planinskih poti, ki so vključeni v tiskovine za predstavitve na 
sejmih. V preteklem letu so nekatere planinske koče pristopile tudi k ocenjevanju kolesarskih 
namestitvenih kapacitet in jih bodo vključili v nadaljnje marketinške aktivnosti. Sodelovanje poteka 
tudi na področju sprejemanja zakonodaje in strategij s področja turizma.  
S predstavnikoma GIZ pohodništvo in kolesarjenje je bil podpisan dogovor o sodelovanju. 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik in povedal, da je prisotnih 19 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar 
pomeni 82,6 % sklepčnost in dodal, da se točka 8 prestavi na naslednjo sejo UO PZS. 
 
SKLEP 1/25-01-2018: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 19. seje UO PZS, z umikom 
8. točke dnevnega reda.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SPREJET DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 18. seje UO PZS  

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

3. Predstavitev in imenovanje novih selektorjev za obe reprezentanci v športnem plezanju  

4. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2018  

5. Poročilo Volilne komisije PZS  

6. Postopek sprememb in dopolnitev Statuta PZS  

7. PUS Bavšica  

8. Prvo poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja 
društvene dejavnosti  

9. Planinski vestnik  

10. Sprejem novih društev v PZS  

11. Tematike komisij in odborov  
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora   
13. Razno  
 
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 18. seje UO PZS 

Matej Planko je povedal, da so pripombe na zapisnik podali Danilo Škerbinek, Maruška Lenarčič in 
Jože Rovan. V nadaljevanju je podal še pregled nerealiziranih sklepov preteklih sej upravnega odbora. 
Razprave ni bilo. 
SKLEP 2/25-01-2018: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 18. seje, z dne 16. 11. 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
  Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS  

Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS: 
• S Planinskim vestnikom smo sodelovali na evropskem festivalu filma o športih na prostem 

E.O.F.T. v Ljubljani in Mariboru.  
• S stojnico smo se predstavili na 33. slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani. Obisk in prodaja 

sta bila dobra.  
• Soorganizirali smo posvet Gore in varnost na Igu. 
• Skupaj s PD Kranj smo organizirali Plezalne dneva Kranja, na katerih smo dobili državne 

prvake v športnem plezanju. 
• V Mislinji smo skupaj s PD Mislinja in Občino Mislinja organizirali svečano podelitev najvišjih 

priznanj PZS. 
• Na razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij smo prijavili 24 različnih projektov. 

Letos nekoliko manj, ker so se spremenili pogoji sodelovanja.  
• Skupaj s PD Domžale smo uspešno organizirali prvo tekmo evropskega pokala v lednem 

plezanju. To je bila tudi sklepna tekma hrvaško-slovensko-srbskega pokala v led. plezanju, 
skupna zmagovalca sta bila Maja Šuštar in Jaka Hrast. 

• Na Krvavcu smo organizirali zelo dobro obiskano in odmevno novinarsko konferenco ob 
začetku zimske planinske sezone skupaj z GRZS in ZGVS ter javnost stalno obveščali o 
razmerah v gorah. 

• Ob mednarodnem dnevu gora smo pripravili poslanico PZS in povabili k sodelovanju pri 
projektu Alpske konvencije Brati gore, odziv je bil znova zelo dober, PZS je sodelovala pri 
dogodku v SPM.  

• Športna plezalka Janja Garnbret je bila druga na izboru športnice leta 2017 Društva športnih 
novinarjev Slovenije.  

• OKS je podelil priznanja več zaslužnim planinskim funkcionarjem in delovni skupini Planinstvo 
za invalide/OPP. 

• Zaradi vetroloma je bilo po Sloveniji zaprtih več planinskih poti. 
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• Izplačana so bila sredstva za vzdrževanje planinskih poti. 
• Izpeljali smo delavnico o informacijskem sistemu Naveza.  
• Objavili smo stališče Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA) do električnih koles 

in koles z električno podporo. 
• V soorganizaciji MK PZS in PD Onger Trzin je bilo izpeljano 29. državno tekmovanje Mladina in 

gore v Trzinu, med OŠ je zmagala ekipa PD Podnanos, v SŠ konkurenci pa ekipe PD Idrija. 
• PZS se je preselila v nove poslovne prostore na naslovu Ob železnici 30 a, Ljubljana. 
• Podali smo prijave za Bloudkove nagrade in nagrade za prostovoljce.  
• Podpisali smo letni načrt sodelovanja s Slovensko vojsko za leto 2018. 
• V letu 2017 smo imeli 57.148 članov, kar je 3,6 % več kot v letu 2016. 

   Trenutno je vnesenih 12.297 članov, lani na enak termin 9.896. 
• Za predsednike društev smo sklenili zavarovanje za pravno zaščito ARAG. Kot skrbniki 

planinskih poti so za odgovornost zavarovani preko splošnega zavarovanje PZS. S CNVOS-om 
bomo do konca meseca sklenili pogodbo za pravno svetovanje predsednikom društev.  

• Poročilo o aktivnostih pri obnovi planinske koče na Korošici bo podal Miro Eržen.   
• PZS je bila med 23 ustanoviteljicami Evropskega združenja planinskih organizacij (EUMA), v 

predsedstvo je bil kot eden od treh podpredsednikov izvoljen Bojan Rotovnik. 
Najave: 

• Povabilo na sejem Natour Alpe-Adria od 31. do 3. 2. 2018, letos v znamenju sodelovanja 
planinskih organizacij Slovenije, Avstrije in Italije, predstavile se bodo tudi planinske koče.  

• Povabilo na alpinistično-plezalni večer 2018, ki bo na Gospodarskem razstavišču 31. 1. ob 
17.30.  

• 7. konferenca planinskega gospodarstva bo na Gospodarskem razstavišču  v Ljubljani 3. 2. 
2017.  

• Otvoritev novih prostorov in dan odprtih vrat PZS bo 27.2. (125 letnica PZS) 
• 10. 3. 2018 bo Zbor odsekov za varstvo gorske narave 

(https://www.pzs.si/novice.php?pid=12314)  
• Zbor KŠP bo v sredo, 21. 3. 2018 ob 18. uri v novih prostorih Planinske zveze Slovenije 

 
Bojan Rotovnik je podal kratko poročilo z ustanovne skupščine Evropskega združenja planinskih 

organizacij (EUMA).  
Miro Eržen je podal informacijo o sodelovanju delovne skupine za pomoč pri obnovi Kocbekovega 
doma na Korošici in Planinskim društvom Celje - Matica. 
Jurček Nowakk je v imenu delovne skupine Planinstvo za invalide/OPP predsedniku PZS predal 
plaketo OKS, katero je prejela delovna skupine Planinstvo za invalide/OPP. 
Razprave ni bilo. 
 
Ad. 3. Predstavitev in imenovanje novih selektorjev za obe reprezentanci v športnem plezanju 

Aleš Pirc je na kratko predstavil kandidata za selektorja mladinske reprezentance v športnem 
plezanju Anžeta Štremflja in kandidata za selektorja članske reprezentance v športnem plezanju 
Gorazda Hrena, ter dodal, da sta oba trenerja z dolgoletnimi izkušnjami. 
 
SKLEP 3/25-01-2018: Upravni odbor PZS daje soglasje Komisiji za športno plezanje k izboru 
selektorja članske reprezentance v športnem plezanju Gorazdu Hrenu in selektorju mladinske 
reprezentance v športnem plezanju Anžetu Štremflju z mandatom do 31. 12. 2021.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Podpisana je bila pogodba z novima selektorjema obeh reprezentanc v športnem plezanju. 
 
Ad. 4. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2018 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=12314
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Matej Planko je povedal, da so bila vsebinska poročila priloga gradivu. Bojan Rotovnik je dodal, da je 

bilo vsebinsko poročilo delovne skupine OPP pomotoma uvrščeno med gradivo, saj skupina spada 

pod predsedstvo PZS, zato poročilo ne bo upoštevano pri potrjevanju. 

Urša Mali je povedala, da je bil okvirni finančni načrt za leto 2018 sprejet na redni seji Skupščine  PZS 
v Ajdovščini 22. 4. 2017. Izhodišča za pripravo predloga podrobnega finančnega načrta PZS za leto 
2018 po dejavnostih oz. stroškovnih mestih so:  

- osnova je rebalans za leto 2017 

- prihodki iz članarine večji za 4 % glede na rebalans   

- sredstva Fundacije za šport zmanjšana za 12,5 % glede na rebalans 

- sredstva iz letnega programa športa so nespremenjena, enako sredstva Urada za mladino 

Odhodki in prihodki so vpisani v štirih sklopih: poročilo 2016, poročilo januar – november 2017, 
rebalans finančnega načrta 2017, finančni načrt 2018. Vrednosti finančnega načrta 2018 so 
primerjane z rebalansom 2017. Zaradi lažjega spremljanja stroškov oz. načrtovanih novosti smo pri 
nekaterih dejavnostih vpisali nova stroškovna mesta. Nova oz. tista s spremenjenimi nazivi so v 
podrobnem finančnem načrtu obarvana modro.  
Skupni prihodki v finančnem načrtu znašajo 2.093.759 €. Glede na rebalans 2017 se je vrednost 
zmanjšala za 16 %.  Osnovni prihodek od  članarine je povečan za 4 % glede na število članov v letu 
2016. Prihodke iz lastne dejavnosti načrtujemo v skupni vrednosti 660.244 €. Fundacija za šport ima 
za leto 2018 razpisanih manj sredstev kot preteklo leto – načrtujemo za 12,5 % zmanjšano vrednost. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) še ni objavilo razpisa za letni program športa 
2018. Glede na sprejeta izhodišča vrednosti nismo spreminjali in je enaka odobrenim sredstvom za 
leto 2017. Pri Uradu za mladino načrtujemo, da bodo sofinancirali programe  mladinskega dela v 
enaki vrednosti kot leta 2017, in sicer 14.919 €. Vrednost sponzorskih sredstev je povečana glede na 
rebalans 2017 (pogodba Telekom). 
Največja sprememba glede na rebalans je vidna v zadnjem stolpcu prihodkov, kjer so vpisane 
vrednosti projektov in drugih prihodkov, ki ne spadajo v nobeno prej omenjeno kategorijo. V letu 
2017 je bila tu namreč upoštevana prodaja stare poslovne stavbe. Za 2018 so vključeni nekateri že 
lani začeti projekti, novost je prijava na razpis za zaposlitev mladinskega delavca v vrednosti 11.100 €.   
Na podlagi načrtovanih prihodkov so načrtovane vrednosti odhodkov po posameznih komisijah in 
stroškovnih mestih. Skupni odhodki znašajo 2.092.670 €, glede na rebalans 2017 so zmanjšani za 16 
%. 
V poročilu januar – november 2017 so po stroškovnih mestih prikazane vrednosti odhodkov, prihodki 
pa so združeni na prvi ravni. Gre za knjiženo stanje do 4. januarja 2018. Končno poročilo za poslovno 
leto 2017 bo obravnavano na marčni seji UO PZS. 
Član UO Danilo Škerbinek je pohvalil prejeto kvalitetno gradivo. Vendar opozarja na potrebne 
dopolnitve, ki jih daje v razpravo, upoštevaje že dane predloge od 8.12.2017, ki jih je na poziv 
generalnega sekretarja za to tč. dnevnega reda posredoval, pa jih v gradivu ni zaslediti: planinsko 
dejavnost v zimskem času dopolnjuje turno smučanje, pa te dejavnosti ne načrtujemo; planinsko 
usposabljanje terja kvalitetno obravnavo, pa se temu izogibamo; zakaj se bo iz sredstev članarine 
financiral seminar za BMU? Planinsko gospodarstvo potrebuje kompleksno obravnavo stanja in 
dolgoročni načrt realizacije; podrobnejše obravnavanje vzrokov za  nesreče zlasti  naših članov in 
prireditev Gore in varnost vrsto let ne najdejo mesto, ki ga zaslužijo;  načrtni pristop za izvajanje 
družinskega gorništva in delo z starejšimi, ki so v PZS zelo zastopani,  bi morali biti končno osrednja 
naloga OUP, RS in OČ PZS, pa iz gradiv tega ni videti; nikjer ni najti vsaj načelnega programa PZS kot 
celote, saj gradivo govori le o načrtih komisij in odborov. Izhodišče za pripravo programa dela 2018 
morajo biti poleg rebalansa 2017, prihodki od članarine, realizacija sredstev FŠ itd. verjetno tudi 
ugotovljene potrebe.     
 
SKLEP 4/25-01-2018: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2018.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SKLEP 5/25-01-2018: Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinske načrte komisij  (KA, 
MK, KVGN, KŠP, KTK, VK, KPP, GK )in na predlog odborov (OUP, OČ, OPZ, OZI) ter RS, PV, MDO PD 
Ljubljane, MDO PD Pomurja, MDO PD Dolenjske in Bele krajine , MDO PD Zasavja, Savinjskega 
MDO PD, MDO PD Gorenjske, MDO PD Notranjske, MDO PD Posočja, MDO PD Podravja, MDO PD 
Primorske, MDO PD Primorske, MDO PD Koroške in Kamniško-bistriškega MDO PD sprejema 
podrobni vsebinski program dela za leto 2018. Če sta podrobni vsebinski in finančni načrt v 
nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 5. Poročilo Volilne komisije PZS 

Predsednica volilne komisije PZS Antonija Valenčič je povedala, da so do roka prejeli 1 kandidaturo za 
predsednika PZS (Jože Rovan) in 5 kandidatur za podpredsednike PZS (Mirko Eržen, Irena Mrak, 
Roman Ponebšek, Igor Oprešnik in Martin Šolar). Skladno z Statutom, so kandidata za predsednika 
PZS obvestili o sprejeti kandidaturi in ga pozvali k posredovanju seznama 4 kandidatov za 
podpredsednika, s katerimi bodo na skupni listi nastopili na Skupščini PZS. Kandidat za predsednika 
Jože Rovan je predložil listo podpredsednikov: Mirko Eržen, Irena Mrak, Roman Ponebšek in Martin 
Šolar. Na Skupščini bodo tako delegati glasovali za 1 kandidata za predsednika s 4 kandidati za 
podpredsednike. Do 5. 2. 2018 je rok za oddajo kandidatur za funkcionarje PZS (voljene člane UO PZS, 
predsednike MDO PD, predsednika in člane NO PZS). 
Razprave ni bilo. 
 
Ad. 6. Postopek sprememb in dopolnitev Statuta PZS 

Borut Vukovič je povedal, da so predvidene dopolnitve v 7. členih Statuta PZS. Spremembe so 
potrebne zaradi spremembe v delovanju PZS oz. prilagajanju zunanjim dejavnikom. Gre za manjše 
spremembe, vendar pomembne za prihodnje delovanje PZS. Vse spremembe so bile navedene v 
gradivu. V razpravi je sodeloval Jurček Nowakk in je predlagal, da se v 12. Člen doda poučevanje 
seniorjev in andragogika. 
SKLEP 6/25-01-2018: Upravni odbor PZS potrjuje osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS in 
pooblašča Odbor za pravne zadeve PZS, da do naslednje seje UO PZS izvede javno razpravo s 
trajanjem do 28.2.2018 in nato pripravi končni predlog sprememb in dopolnitev, ki se po potrditvi 
na UO PZS obravnava na skupščini PZS 21. aprila 2018.  
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7. PUS Bavšica 

Vanja Blažica in Uroš Kuzman sta predstavila organiziranost in poslovanje Planinskega učnega 
središča Bavšica, kateri je zelo pomemben za izobraževanje strokovnih kadrov PZS. V preteklih letih je 
bila zgrajena čistilna naprava (2013), nakup mobilne plezalne stene, odkup  parcel, ki sodijo v sklop 
funkcionalnega zemljišča, v načrtu pa je gradnja vodovoda, popravilo strehe, odkup sosednje parcele 
in ostale izboljšave za dobro delovanje središča. 
Razprave ni bilo. 
SKLEP 7/25-01-2018: Upravni odbor PZS na predlog Programskega sveta PUS Bavšica in Mladinske 
komisije potrjuje Gospodarski načrt Planinskega učnega središča Bavšica. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 8/25-01-2018: Upravni odbor PZS na predlog Programskega sveta PUS Bavšica in Mladinske 
komisije potrjuje Dolgoročni vsebinski in finančni načrt ter načrt investicij v PUS Bavšica 2018-2027. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sledil je 15 minutni odmor. Po odmoru je bilo prisotnih 18 članov z glasovalno pravico, kar pomeni 
78,3 % sklepčnost. 
 
 Ad. 8. Prvo poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja 
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društvene dejavnosti 

Igor Oprešnik je predstavil predloge alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti, ki so: 
članarina, prijava na javne razpise, donatorska sredstva, namenitev dela dohodnine za donacije 
(samo 107 PD od 287 jih ima status društva v javnem interesu), sodelovanje z občinami (del sredstev 
od parkirnin, kjer so izhodišča za pohodne ture dobi društvo), organiziranje javnih prireditev… Na 
naslednji seji bojo predstavljeni primeri dobrih praks. 
Bojan Rotovnik je pozval predsednike MDO PD, da pozovejo društva k udeležbi delavnice pred 
Skupščino PZS, ki bo na to temo. 
V razpravi je sodelovala Marinka Koželj Stepic. 
 
Ad. 9. Planinski vestnik 

Dušan Škodič je povedal, da je prva številka PV izšla 8. 2. 1895. Predstavil je delovanje Uredniškega 
odbora PV in izhajanje revije zadnjih 10 let. Število naročnikov je v zadnjih letih malo upadlo 
(posledica izključitve revije iz A članstva), vendar revija še vedno posluje pozitivno. Zaživela je tudi 
nova spletna stran Planinskega vestnika, kjer si je mogoče ogledati vse so sedaj izdane številke.  
 
RAZPRAVA: Slavica Tovšak je pohvalila dobro sodelovanje Odbora za založništvo in Planinskega 
vestnika. Zanimala jo je mesečna prodaja po prodajnih mestih. Podala je tudi pobudo za tisk revije na 
bolj ekološki papir. Danilo Škerbinek je kot promocijski pristop predlagal, da se  po en izvod revije 
pošlje na vse mladinske odseke društev, prav tako na društva, kjer nimajo naročnikov revije med 
člani. Predlagal je tudi več strokovnih člankov v reviji, zanimive sestavke o delu odsekov v PD in 
komisij PZS itd. 
 
Ad. 10. Sprejem novih društev v PZS 

Damjan Omerzu je predstavil vloge novih društev: Amfibija društvo za športe v naravi, Plezalni klub 
Žirovnica ter Društvo za razvoj turnega smučanja. Vloge so bile priloga gradivu. 
V razpravi so sodelovali Marinka Koželj Stepic, Marijan Denša, France Benedik, Borut Vukovič in 
Jurček Nowakk. 
 
SKLEP 9/25-01-2018: Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS 
sprejema društvo Amfibija društvo za športe v naravi (Medvode, MDO PD Ljubljane), matična št. 
4069200000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorja se določi PD Vrhnika. 
Sklep je bil sprejet (14 ZA, 4 PROTI) 
 
SKLEP 10/25-01-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo 
Plezalni klub Žirovnica (Žirovnica), matična št. 4104064000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za 
mentorja se določi PD Radovljica. 
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 2 PROTI) 
 
SKLEP 11/25-01-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo 
Društva za razvoj turnega smučanja (Preddvor), matična št. 4015380000 v članstvo Planinske zveze 
Slovenije. Za mentorja se določi PD Tržič. 
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 2 PROTI) 
 
Ad. 11. Tematike komisij in odborov 

Jožef Bobovnik je povedal, da se je v praksi pokazalo, da so nekatera določila v pravilniku Vodniške 
komisije ali premalo natančna ali pa ne ustrezajo osnovnim namenom pravilnika ali jih sploh ni. Zato 
je predlaganih nekaj manjših dopolnil. V razpravi je sodeloval Jurček Nowakk. 
SKLEP 12/25-01-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke n 1. odstavka 32. člena Statuta PZS, daje 
soglasje k sprememba in dopolnitvam Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki jih je 25. 
11. 2017 sprejel Zbor vodnikov PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Slavica Tovšak je predstavila planinsko skupino porabskih Slovencev na Madžarskem, kamor so jo 
povabili junija 2017 in so zelo aktivni. Predlagala je, da ostanemo v stiku saj si želijo mentorja in 
dobrega sodelovanja s PZS. Lahko se jim ponudi edicije, vodnike, povabi se jih na naše dogodke. 
Bojan Rotovnik je predlagal za mentorja Slavico Tovšak, s čimer so se vsi prisotni strinjali. Prav tako je 
predlagal, da se jim podari naročnino na Planinski vestnik in literaturo in jim tudi s tem nudimo 
pomoč in podporo. 
Bojan Rotovnik je povedal, da se morajo od decembra 2017 vsa društva vpisati v register dejanskih 
lastnikov, zato smo oktobra skupaj z OKS, Športno unijo Slovenije in Zvezo tabornikov Slovenije 
poslali pobudo na Ministrstvo za finance za spremembo zakonodaje, kjer nismo nič dosegli. V 
nadaljevanju se bo na vlado državnega zbora poslal predlog za spremembo zakonodaje, saj je 
trenutni zakon nesmiseln in obremenjujoč za vsa društva.  V parlamentarni proceduri je tudi nov 
zakon o spodbujanju turizma, kjer po novem ni več oprostila plačevanja turistične takse društev, ki 
imajo status v javnem interesu za izvajanje svojih neprofitnih dejavnosti.  
Predlaga, da podpremo OKS pri pozivu zakonodajalcev, da se spremenita ta dva zakona. 
 
SKLEP 13/25-01-2018: Upravni odbor PZS podpira pobudo, da skupaj z ostalimi nevladnimi 
organizacijami pozovemo zakonodajalce za spremembo ustreznih pravnih aktov, ki določaj Register 
dejanskih lastnikov in turistično takso, z namenom, da se društvom in prostovoljcem zmanjšajo 
administrativne in finančne obremenitve. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Matej Planko je predstavil vprašanje Manje Rajh za člane P+O, ali je možno skleniti članstvo za šolsko 
leto. Sprememba članarine v tem trenutku ni možna. Pri zavarovalnico bomo preverili ali bi bilo 
možno za člane P+O članarino poravnati že septembra za naslednje leto in bi jim s tem veljalo tudi 
zavarovanje.   V razpravi sta sodelovala Jožef Bobovnik, kateri je predlagal, da  društvo dvigne  
članarina na višino 10 eur in velja od septembra do konca naslednjega koledarskega leta in France 
Benedik, kateri je povedal, da tem članom podaljšajo članarino še za naslednje leto. Bojan Rotovnik je 
pozval odbor za članstvo, da to temo obravnavajo na svoji seji in predlagajo morebitne spremembe. 
 
Ad. 13. Razno 

Ni bilo razpravljavcev. 
 
Predsednik PZS je za konec povedal, da bo naslednja seja UO PZS 15. 3. 2018.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.14. 

 
Zapisala: 
Saša Sitar, 
poslovna sekretarka PZS 
 
 
 
Matej Planko,          Bojan Rotovnik, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 
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POROČILO MLADINSKE KOMISIJE ZA LETO 2017 

 
Slika 1: Trak ob odprtju vzorčnega tabornega prostora v Mlačci so prerezali Jaka Peternel, Bojan Rotovnik, Barbara Bajcer in 
Bogdan Janša, foto: Manca Čujež 
 
Mladinska komisija je eden izmed najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za najmlajšo populacijo ljubiteljev 
planin in gora. Mladinska komisija pokriva različna področja od orientacije, dela mladih, dela za mlade, finančno podpiramo 
akcije naših članov (mladinskih odsekov) ter jim nudimo strokovno podporo pri njihovem delovanju. V skrbništvu imamo 
Planinsko učno središče Bavšica, s katerim skrbno upravljamo. Sodelujemo na različnih projektih znotraj in zunaj meja Slovenije. 
Dve leti imamo status nacionalne mladinske organizacije ter status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem 
sektorju. Sodelujemo z mladinskimi in prostovoljnimi organizacijami v Sloveniji (MSS, ZTS, ZSKSS ...), kot stalni člani Youth 
Commission UIAA pa smo aktivni tudi v največji mednarodni planinski organizaciji. 
 
Mladinska komisija je sestavljena iz Izvršnega odbora, treh strokovnih odborov in Programskega sveta PUS Bavšica, ki skrbi za 
čim bolj učinkovito delovanje Planinskega učnega središča Bavšica. Izvršni odbor sestavlja predsedstvo (načelnica, en namestnik 
in dve namestnici načelnice) ter voljeni člani (8). Odbor za orientacijo pokriva področje orientacije, in sicer: področna 
tekmovanja POT, državno orientacijsko tekmovanja SPOT ter tekmovanja v sklopu Eksponenta. Odbor skrbi tudi za usposabljanja 
na področju orientacije, ki obsegajo programe vaditelja orientacije, traserja in organizatorja tekmovanj, izpopolnjevanje za 
vaditelje orientacije ter tečaj orientacije. Odbor za delo z mladimi pokriva izobraževanja in izpopolnjevanja za mentorje 
planinskih skupin, organizira področno in državno tekmovanje Mladina in gore ter ima pod okriljem Razvojno skupino za 
programa Mladi planinev in Cici planinec. Odbor za delo mladih organizira različne posvete, seminarje, usposabljanja ter 
nagradni planinski tabor, prevzel pa je tudi organizacijo študentskih planinskih izletov ter študentskega tabora. V letu 2017 je 
bilo registriranih 72 mladinskih odsekov. 
 
Mladinska komisija enkrat letno organizira Zbor mladinskih odsekov, ki je v letu 2017 potekal  18. 11. v ICZR Ig. Pred samim 
uradnim Zborom je potekala okrogla miza z naslovom Izboljšajmo tekmovanja v planinski orientaciji, udeležilo se je 26 ljudi. 
Sledil je uradni del Zbora MO, na katerem je bilo prisotnih 71 ljudi, od tega 29 delegatov različnih mladinskih odsekov. Po 
soglasnem sprejetju poročil in načrtov za prihodnje leto je sledilo poročilo z okrogle mize, kot gosta pa sta nastopila Jurček 
Nowak, ki je predstavil usposabljanje Planinstvo za invalide ter Breda Krašna, ki je predstavila možnosti sodelovanja Zveze 
prijateljev mladine Slovenije ter Planinske zveze Slovenije. 
 

Organ Vodja in namestniki Člani Seje O
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Barbara Bajcer, PD 
Velenje 
 
Katja Maček, PD 
Šentjošt 
Jaka Peternel, PD Onger 
Trzin 
Neža Lesjak, PD Vransko 

Kaja Čeh, PD Matica Murska Sobota 
Blaž Erjavc, PD IMP Ljubljana 
Katarina Kadivec, PD Šmarna Gora 
Klemen Kogovšek, PD Domžale 
Špela Kralj, PD Onger Trzin 
Katja Maček, PD Šentjošt 
Jaka Peternel, PD Onger Trzin 
Ana Suhadolnik, PD Borovnica 

Redne: 12.1., 
19.10., 8.11. 
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 Tina Arh, PD Zagorje Matevž Zih, PD Gornja Radgona 
Milan Kraljič, PD Krka Novo mesto 
Tine Turšič, PD Vrhnika 
Matic Lampreht 
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Judita Mihev, PD 
Nazarje 

Brigita Čeh, PD Ljutomer 
Izabel Vadnal, PD Postojna 
Meta Skumavec, PD Bled 
Monika Potočnik, PD Slovenska 
Bistrica 
Zala Acman, PD Mozirje  
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Janko Mihev, PD 
Nazarje 

Brigita Čeh, PD Ljutomer 
Meta Skumavec, PD Bled 
Monika Potočnik, PD Slovenska 
Bistrica 
Alenka Branc Demšar 
Lara Maček, PD Šentjošt 
Mateja Maček, PD Šentjošt 
Judita Mihev, PD Nazarje 
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Nuša Vedev, PD Slivnica 
pri Celju 

Lara Maček, PD Šentjošt 
Marcel Rajgl, PD Nazarje 
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17
) Nuša Vedev, PD Slivnica 

pri Celju 
Marcel Rajgl, PD Nazarje 
Špela Bajrič, PD Bohinjska Bistrica 
Katarina Dobravec, PD Bohinjska 
Bistrica 
Agata Stare, PD Bohinjska Bistrica 
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Uroš Kuzman, PD 
Velenje 

- Barbara Bajcer, predstavnica MK PZS  
- Roman Ponebšek, predstavnik VK 
PZS  
- Gregor Rupnik, predstavnik občine 
Bovec 
- Marjeta Albinini, predstavnica TNP 
- Jure Brečko, gospodar PUS Bavšica 
- Vanja Blažica, predstavnica UO PZS 

Redne: 18.12. 
Korespondenčn
e: 20.5. 
 

 

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

Naziv 
usposabljanja 

Termin, lokacija Št. udeležencev 
(udeležilo/zaključil
o) 

Vodstvo Člani vodstva 

Zimska planinska 
šola 

3.3. - 5.3.3017, 
Radovna 

10/10 Matej 
Ogorevc, IPV 

 

Neformalno 
izobraževanje 
Mladinski voditelj 

22. 7. - 30. 7 
.2017 
PUS Bavšica 

15/15 Barbara 
Bajcer, VPZS 
(pr. B) 
 

Nuša Verdev, VPZS (A); 
Ana Suhadolnik, VPZS (A); 
Lara Maček, VPZS (pr. A); 
Marcel Rajgl, VPZS (A); 
Blaž Erjavc, VPZS (A); 
Nina Štibernik; 

Usposabljanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

30.7. – 4.8.2017 11/11 Janko Mihev, 
IPV 

Ivan Šturm, AI, VPZS (ABCDE);  
Judita Mihev, IPV 
Aljaž Šemrov, VPZS (B); 
Tanja Menegalija, VPZS (A); 

Izpopolnjevanje 
za mentorje 
planinskih skupin 

7.10. – 8.10.2017 17/17 Janko Mihev, 
IPV 

 
 

 
Strokovni kadri 

Naziv Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov 

Mladinski voditelj 193 193 15 

Mentor planinskih 
skupin 

656 90 0 

Slika 2: Delovna akcija v PUS Bavšica 2017, foto: Barbara Bajcer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvedene aktivnosti 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen 
Tekmovanje Mladina in 
gore 

državno: 21. 1. 2017 
OŠ Idrija 
regijska: 11. 11. 2017 
OŠ Bled, OŠ Pivka, OŠ 
Lovrenc na Pohorju 

regijsko: 212 
državno: 120 
Brigita Čeh 

druženje, tekmovanje, 
izboljšanje znanje in 
zanimanje za planinstvo 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

15. - 17. 4. 2017, 
PUS Bavšica 

16 
Andrej Barovič 

delovna akcija in 
druženje 

Slovensko planinsko 
orientacijsko tekmovanje 

20. - 21. 5. 2017, 
Žetale 
 

280 
Jože Dajnko 

planinsko orientacijsko 
tekmovanje, druženje, 
spodbujanje učenja 
orientacije 

Nagradni tabor 16. – 22. 7. 2017, 
PUS Bavšica 

18 
Katarina Kadivec 

nagrajevanje in 
druženje 

Študentski tabor 24. – 28. 9. 2017,  11 planinski tabor za 
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PUS Bavšica Matej Ogorevc študente 
Zbor mladinskih odsekov 18. 11. 2017, 

ICZR Ig 
55 
Organizacijski odbor 
 

zbor mladinski odsekov 
oz. njihovih 
predstavnikov 

S študenti v hribe 9 izletov (Javorov vrh, 
Viševnik, Kraški rob, 
Kucelj na Čavnu, turni 
smuk med Voglom in 
Komno, Lubnik, Krofička, 
Škrlatica, Bohinjska 
jezera) 

110 
Odbor za delo mladih, 
pomagalo 16 vodnikov 

planinski izleti za 
študente 

Seminar družabnosti v 
gorah 

22.– 24.9.2017 23 
Katja Maček 

družabne igre in 
aktivnosti, ki jih lahko 
mentorji in vodniki 
uporabijo na izletih in 
taborih 

 
Slika 3: Državno tekmovanje mladina in gore, januar 2017, foto: Manca Čujež 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 
S študenti v hribe Mladim ponuditi možnost rednega 

udejstvovanja v hribih v družbi 
sovrstnikov. 

projekt se nadaljuje v letu 2018 

Programa Cici in Mladi planinec Dokončanje prenove dnevnikov 
Cici in Mladi planinec. 

grafično oblikovanje dogovorjenih 
sprememb, projekt se nadaljuje v 
2018 

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

prva redna sezona izvedena v letu 
2017, projekt se bo dokončal v letu 
2018 

Erasmus +: Climbing for everybody Izboljšati prepoznavnost 
planinstva in športnega plezanja 
med mladimi, spodbuditi plezanje 
kot del športne vzgoje v osnovnih 
šolah. 

projekt se nadaljuje v letu 2018, 
priprava gradiv za nadaljnje 
dogodke v okviru projekta 

 
Podeljena priznanja 
Naziv priznanja Pogoj za prejem  Št. prejemnikov 
Priznanje Mladina in gore najvišje priznanje na področju dela 

z mladimi v Planinski zvezi 
Slovenije; podeli se lahko odseku, 
posamezniku ali sorodni 
organizaciji 

2 

  
Program, akcija Naziv priznanja Št. prejemnikov 
Ciciban planinec Markacija 1479 
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 Apolon 1256 

Svišč 718 

Dnevnik MP (novi) in diploma 265 

Mladi planinec 
 

Bronasti znak 401 

Srebrni znak 207 

Zlati znak 112 

Planinska šola  76 

 
Slika 4: Študentski izlet na Krofičko, junij 2017, 
foto: Barbara Bajcer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazložitev razlik med planom 2017 in poročilom za 2017 
Odpadel je Tečaj orientacije, saj je bilo premalo prijavljenih. V letu 2017 smo poizkusili s sočasnim izvajanjem nekaterih akcij, kar 
se je izkazalo za dobro odločitev, saj se lahko akcije izvedejo kljub manjšemu številu prijavljenih. V prihodnje bomo razmislili o 
podobni izvedbi tudi pri ostalih akcijah, kar bi znalo zmanjšati število odpadlih akcij. Prav tako se je izkazalo, da je boljše nekatere 
akcije izvajati samo vsaki dve leti, saj se v tem času nabere dovolj zainteresiranih.  
Udeležili smo se drugega Mednarodnega planinskega orientacijskega tekmovanja, ki je potekalo v Srbiji. Tekmovanje bo postalo 
vsakoletno, v letu 2018 se bo odvilo v Makedoniji. 
 
Zaključek 
Veseli nas, da je prepoznavnost Mladinske komisije med mladimi zrasla. Rezultat je posledica aktivnega in sprotnega ažuriranja 
spletne strani MK PZS, profilov na socialnih omrežjih ter razširitve aktivnosti tudi med dijake in študente. Še vedno imamo težave 
z odpovedmi akcij zaradi premajhnega števila udeležencev, vendar verjamemo, da bomo ravno zaradi večje prepoznavnosti in 
bolj doslednega obveščanja zainteresiranih uspeli poskrbeti za dobro obiskanost naših usposabljanj in aktivnosti v letu 2018. 
 

Barbara Bajcer, načelnica Mladinske komisije   



 

9 
 

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE ZA LETO 2017 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
 
Komisija za športno plezanje je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v Sloveniji. PO novih volitvah 
na Zboru KŠP IO KŠP sestavljajo načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije (Jure Golob, Janez Hafner, Lorin Moscha, Jernej 
Peterlin in Urban Primožič). Zastopa interese in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo športno plezanje. 
Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje registra ŠPO in članstva (tekmovalci, inštruktorji, trenerji, sodniki, 
postavljalci smeri, opremljevalci plezališč idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in 
mednarodnih tekmovanj v športnem plezanju, skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih športnikov, 
skrb za urejanje plezališč, skrb za varstvo narave, sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami in 
zvezami. 
Osnovna predstavitev delovanja v letu poročanja za organ in za podrejene organe  
V letu 2017 je bilo registriranih 52 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili športno plezanje. V skladu z razpisi in 
ustaljeno prakso OKS so se predlogi za kategorizirane športnike poslali trikrat letno. V trenutno aktualnem seznamu 
(stanje 1.10.2017) imamo na področju športnega plezanja 4 svetovne, 8 mednarodnih, 12 perspektivnih, 14 državnih 
in 13 mladinskih razredov. 
Članska reprezentanca 
 
V letošnjem letu je slovenska članska reprezentanca ponovno zabeležila vrhunske rezultate. Na največjih 
tekmovanjih so dekleta in fantje osvojili rekordnih 22 kolajn. Kar peterica tekmovalcev je odnesla vsaj eno kolajno iz 
največjih tekem. Ponovno je blestela Janja Garnbret in po lanski sezoni, ko je osvojila praktično vse, je bilo kar težko 
pričakovati še kaj boljšega. Vendar ji je uspelo tudi to. Z devetimi zmagami na tekmah svetovnega pokala in z 
rekordno bero točk v skupnem seštevku kombinacije je dosegla nekaj, kar doslej ni uspelo še nikomur. Seveda je bila 
na koncu zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji, v balvanih pa je bila na 
drugem mestu. Mina Markovič je blestela s srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v težavnosti, za največje 
presenečenje pa je brez dvoma poskrbel Anže Peharc. Osvojil je bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v 
balvanih. Jernej Kruder je prvič stal na stopničkah svetovnega pokala v balvanih, Domen Škofic pa po fantastični 
lanski sezoni ni povsem ponovil kar si je želel. Seveda, brez dvoma je njegovo 4.mesto v skupnem seštevku vrhunski 
rezultat. 
Celotna reprezentanca je postala še bolj homogena v vseh disciplinah in končni rezultat je tudi odraz tega – v pokalu 
narodov v svetovnem pokalu v težavnosti je bila Slovenija po lanskem letu ponovno zmagovalka, v balvanih pa je 
ekipa osvojila fantastično 3.mesto. 
Pregled uvrstitev članov na največjih tekmah v finale Evropskega prvenstva, Svetovnih iger oziroma tekem 
svetovnega pokala za leto 2017 

1.mesto Janja Garnbret Chamonix (FRA) Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Villars (SUI) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Edinburgh (GBR) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Wujiang (CHN) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Kranj (SLO) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Chongqing (CHN) Svetovni pokal balvani 

 Janja Garnbret Tokyo (JPN) Svetovni pokal Balvani 

 Janja Garnbret Munchen (GER) Svetovni pokal balvani 

 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal kombinacija 

2.mesto Mina Markovič Campitello di Fassa (ITA) Evropsko prvenstvo težavnost 

 Janja Garnbret Munchen (GER) Evropsko prvenstvo balvani 

 Janja Garnbret Nanjing (CHN) Svetovni pokal balvani 

 Janja Garnbret Wroclav (POL) Svetovne igre težavnost 

 Mina Markovič Villars (SUI) Svetovni pokal težavnost 

 Domen Škofic Villars (SUI) Svetovni pokal težavnost 
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 Janja Garnbret  Skupna uvrstitev Svetovni pokal balvani 

3.mesto Janja Garnbret Xiamen (CHN) Svetovni pokal Težavnost 

 Janja Garnbret Arco (ITA) Svetovni pokal Težavnost 

 Anže Peharc Munchen (GER) Evropsko prvenstvo Balvani 

 Jernej Kruder Nanjing (CHN) Svetovni pokal balvani 

4.mesto Jernej Kruder Munchen (GER) Evropsko prvenstvo balvani 

 Janja Garnbret Campitello di Fassa (ITA) Evropsko prvenstvo težavnost 

 Domen Škofic Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 

 Domen Škofic Edinburgh (GBR) Svetovni pokal Težavnost 

 Domen Škofic Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 

5.mesto Domen Škofic Campitello di Fassa (ITA) Evropsko prvenstvo težavnost 

 Domen Škofic Wroclav (POL) Svetovne igre težavnost 

 Mina Markovič Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 

 Mina Markovič Xiamen (CHN) Svetovni pokal težavnost 

 Jernej Kruder Meiringen (SUI) Svetovni pokal balvani 

 Katja Kadić Vail (ZDA) Svetovni pokal Balvani 

 Katja Kadić Mumbai (IND) Svetovni pokal balvani 

6.mesto Mina Markovič Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 

 Janja Garnbret Meiringen (SUI) Svetovni pokal balvani 

7.mesto Mia Krampl Chamonix (FRA) Svetovni pokal Težavnost 

 Vita Lukan  Kranj (SLO) Svetovni pokal Težavnost 

 Katja Kadič Skupna uvrstitev Svetovni pokal balvani 

 Mina Markovič Wroclav (POL) Svetovne igre težavnost 

8.mesto Mina Markovič Briancon (FRA) Svetovni pokal težavnost 

 Katja Kadić Munchen (GER) Evropsko prvenstvo balvani 

 
Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/latest-results 
Mladinska reprezentanca 
 
Mladinska reprezentanca v primerjavi z lansko sezono ni dosegla podobnih rezultatov. Bili so sicer kar uspešni na 
tekmah evropskega mladinskega pokala in osvojili nekaj kolajn. Na obeh prvenstvih pa je bila bera najboljših 
rezultatov manjša od pričakovane. Eden od razlogov je verjetno tudi ta, da Janja Garnbret zaradi velikega števila 
članskih tekem ni sodelovala v sklopu mladinske reprezentance. Vsekakor je med mladinci izstopala Vita Lukan z 
osvojeno zlato kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti. 
Pregled uvrstitev mladincev v finale na svetovnem oziroma evropskem mladinskem prvenstvu v letu 2017 

1.mesto Vita Lukan Perm (RUS) Evropsko prvenstvo kadetinje Težavnost 

4.mesto Luka Potočar Perm (RUS) Evropsko prvenstvo kadeti težavnost 

 Lučka Rakovec Slany (CZE) Evropsko prvenstvo Kadetinje balvani 

 Dominika Kodra Slany (CZE) Evropsko prvenstvo St.deklice balvani 

5.mesto Mia Krampl Perm (RUS) Evropsko prvenstvo Kadetinje težavnost 

 Maja Majcen Perm (RUS) Evropsko prvenstvo St.deklice težavnost 

 Andrej Polak Perm (RUS) Evropsko prvenstvo St.dečki težavnost 

7.mesto Tjaša Slemenšek Perm (RUS) Evropsko prvenstvo mladinke težavnost 

8.mesto Lučka Rakovec Perm (RUS) Evropsko prvenstvo Kadetinje težavnost 

 
Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results 
 
Zbor dejavnosti  
Zbor načelnikov, 19.april 2017 v Ljubljani, prisotni načelnik in člani IO KŠP, predsednik PZS Bojan Rotovnik, generalni 
sekretar Matej Planko, strokovni sodelavec Tomo Česen in načelniki/namestniki 36 klubov/odsekov. Glavne vsebine: 
poročila 2016, plani za 2017, državno prvenstvo, volitve. 
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Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   
 

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO komisije  Aleš Pirc, ŠPO Rašica Jure Golob, ŠPO Rašica 
Janez Hafner, ŠPO Tržič 
Lorin Moscha, ŠD Korenjak 
Jernej Peterlin, ŠD Prosti čas 
Urban Primožič, PK Škofja Loka 

4 seje IO KŠP 

 
Kratek opis usposabljanj 
V preteklem letu so bili izpeljani naslednji seminarji in izpiti: 
Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 

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

Vodstvo Člani vodstva 

Izpiti za športne 
plezalce 

1.-2.4., 22.4. in 5.5.  
Ljubljana 

99/88 Matevž Bizjak (PK 
Rogaška Slatina)  
inštruktor šp.plezanja 
1 

Jakob Bizjak, Eva 
Grosek, Jernej Lukša, 
Dejan Miškovič, Andraž 
Gregorčič, Peter 
Jeromel, Alen Marinovič  

Seminar in izpiti 
inštruktor šp.plezanja  - 
spomladanski del 

Od 19.5. do 7.10. 
Ljubljana 

18/16 Matevž Bizjak (PK 
Rogaška Slatina)  
 inštruktor šp.plezanja 
1 

Alen Marinovič, Peter 
Jeromel, David 
Debeljak, Blaž Zazvonil, 
Jakob Bizjak 

Seminar in izpiti 
inštruktor šp.plezanja  - 
zimski del 

Začetek 1.12., 
končal se bo z izpiti 
v februarju 2018 

Je v izvajanju Matevž Bizjak (PK 
Rogaška Slatina)  
 inštruktor šp.plezanja 
1 

Alen Marinovič, Peter 
Jeromel, Jakob Bizjak, 
Tanja Kajtna, Peter 
Mikša, Kristjan Klanšček 

Licenčni seminar 
postavljalci smeri 

16.4. Koper 20 Miha Hribar, vodja 
postavljalcev 

 

Licenčni seminar 
sodniki 
 

26.4. Ljubljana 15 Tomi Kirbiš, vodja 
sodniškega zbora 

 

Seminar opremljevalci 6., 13. in 14.5. ter 
7. in 8.10. 
Plezališči Sopota in 
Kotečnik 

31/23 Albin Simonič Vili Guček, Miha Golob 

 
Strokovni kadri (stanje na dan 1.1.2018, veljavnost licence do konca 2018 ali več) 

Naziv  Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov  

vaditelj 97 86   

Inštruktor 
športnega 
plezanja 1 

328 245   

Inštruktor 
športnega 
plezanja 2 

14 14   

Trener 1 19 10   

Trener 2 6 3   

Sodniki 53 23   

Postavljalci 28 25 3  
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Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in vodja Namen 

16 tekem DP v 
težavnosti 

maj-november 
Po Sloveniji 

4 tekme v starejših, 6 
tekem v srednjih in 6 
tekem v mlajših 
kategorijah 
Vodja: Tomo Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
https://isksp.pzs.si/Dogodek/DogodekAnonList 
 

6 tekem DP v 
balvanskem 
plezanju 

junij-november 
Po Sloveniji 

Po dve tekmi v starejših, 
srednjih in mlajših 
kategorijah 
Vodja: Tomo Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
https://isksp.pzs.si/Dogodek/DogodekAnonList 
 
 

Prvenstvo 
Osnovnih šol 

8.april 
Vojnik 

147 
Vodja: Karli Pintarič 

Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah 

Prvenstvo 
Srednjih šol 

25.-26.1. 
Ljubljana 
Šentvid 

164 
Vodja: Andrej Kokalj 

Promocija športnega plezanja v Srednjih šolah 

Svetovni pokal 
– 8 tekem 
težavnost 

Julij-november 
 
Villars 
Chamonix 
Briancon 
Arco 
Edinburgh 
Wujiang 
Xiamen 
Kranj 

članska reprezentanca 
Vodja: Gorazd Hren 

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

Svetovni pokal 
– 7 tekem 
balvani 

April-avgust 
 
Meiringen 
Chongqing 
Nanjing 
Tokyo 
Vail 
Mumbai 
Munchen 

članska reprezentanca 
Vodja: Gorazd Hren 

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

Evropsko 
prvenstvo  
težavnost 
 

30.6.-1.7. 
Campitello di 
Fassa 
(ITA) 

članska reprezentanca 
Vodja: Gorazd Hren 

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

Evropsko 
prvenstvo  
balvani 
 

18.-19.8. 
Munchen (GER) 

članska reprezentanca 
Vodja: Gorazd Hren 

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

Svetovne igre 21.-23.7. 
Wroclav (POL) 

Kvalificirani tekmovalci 
reprezentance 
Vodja: Gorazd Hren 

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

Svetovno 30.8. – 10.9. mladinska Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
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mladinsko 
prvenstvo 
(težavnost, 
balvani) 

Innsbruck (AUT) reprezentanca 
Vodja: Anže Štremfelj 

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

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
(težavnost) 

28.9.-10.10. 
Perm (RUS) 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže Štremfelj 

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

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
(balvani) 

15.-16.9. 
Slany (CZE) 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže Štremfelj 

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

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih 
plezalcev za 
leto 2017 

31.1.2018 
Ljubljana 

Vodja: Tomo Česen Promocija šp.plezanja 

Mednarodno 
sodelovanje 
IFSC 
 
Evropska zveza 

11.3.2017 
Quebec City 
(CAN) 
 
27.5.2017 
Innsbruck (AUT) 

Bojan Rotovnik 
 
 
Urban Primožič 

Udeležba na generalni skupščini IFSC 
 
 
 
član IFSC tehnične komisije za dogodke in opremo 

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

Naziv projekta Namen Stanje 

Svetovni pokal Kranj 11.-12. 
november 

Domača tekma svetovnega 
pokala - težavnost 

Zaključeno 

Projekt OSP Celovita promocija in 
pridobivanje sredstev za 
obnavljanje plezališč 

V izvajanju 

 
PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2017) 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Najuspešnejša športna 
plezalka 

Rezultati in glasovanje KŠP Janja Garnbret (Šaleški AO) 

Trener najuspešnejše športne 
plezalke in plezalca 

Sklep KŠP Gorazd Hren (Šaleški AO) 

Najuspešnejši športni plezalec Rezultati in glasovanje KŠP Domen Škofic (ŠPO Radovljica) 

Trener najuspešnejšega 
športnega plezalca 

Sklep KŠP Roman Krajnik (PK Škofja Loka) 

Priznanje za vrhunske dosežke Rezultati in glasovanje KŠP Katja Kadić (PK Škofja Loka) 
Mia Krampl (AO Kranj) 
Jernej Kruder (ŠPO Celje) 
Vita Lukan (ŠPO Radovljica) 
Mina Markovič (ŠPK Plus) 
Anže Peharc (AO Kranj) 

Priznanja za perspektivne 
dosežke 

Rezultati in glasovanje KŠP Dominika Kodra (PK Kamnik) 
Luka Potočar (ŠPO radovljica), Lučka Rakovec (ŠD 
Proteus), Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak 
Maribor) 

           
Aleš Pirc, načelnik KŠP 
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POROČILO KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE ZA LETO 2017 
 
Vsebina posameznega letnega poročila neposrednega porabnika sredstev proračuna  
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
 
       Komisija za gorske športe (KGŠ) pokriva športne zvrsti, ki se odvijajo v gorah, zaenkrat  - tekmovalno turno 
smučanje in  tekmovalno ledno plezanje. IO KGŠ sestavljajo načelnik (Jasna Pečjak) in člani komisije (Iztok Cukjati, 
Milan Šenk,  Žiga Šter in Andrej Pečjak ). Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje registra in članstva 
(tekmovalci, inštruktorji, sodniki, idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih 
tekmovanj , skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih športnikov, sodelovanje z drugimi državnimi in 
mednarodnimi organizacijami in zvezami. V Okviru komisije pod okriljem PZS na največjih tekmovanjih doma in v 
tujini tekmujeta slovenska reprezentanca v  turnem smučanju in reprezentanca v lednem plezanju. Tekmovanja v 
lednem plezanju se zaradi varstva naravnega okolja in izrednega napredka v tehniki  plezanja selijo iz naravnih 
zaledenelih slapov na umetne previsne konstrukcije, kjer je vse manj ledu in vse več umetnih oprimkov za kategorijo 
težavnost , hitrostno plezanje pa ostaja na ledu. 
       Na tekmovanjih v turnem smučanju so poleg klasičnih tekem v gorah, na katerih tekmovalci premagujejo več 
kilometrov dolge proge s tehnično in dolžinsko različno zahtevnimi vzponi in spusti, v zadnjih letih vse bolj 
priljubljene tekme, izpeljane po smučiščih, ki so zaradi lažje dostopnosti privlačne tako za organizatorje kot tudi za 
množično udeležbo vrhunskih in rekreativnih tekmovalcev. Tekmovanja se odvijajo v različnih disciplinah, 
najpogostejše so posamične in tekme v dvojicah na daljših trasah, sledijo jim tekme v vzponih ter v zadnjem času tudi 
atraktivni disciplini šprint in štafete.  
 
Zbor dejavnosti  
Zbor načelnikov, 14.april 2017 v Kamniku, prisotni načelnik in člani IO KGŠ, predsednik PZS Bojan Rotovnik, strokovni 
sodelavec KA Matjaž Šerkezi in načelniki/namestniki 6 klubov/odsekov. Glavne vsebine: poročila 2016, plani za 2017. 
 
Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   
 

Organ vodja in namestnik Člani  

IO komisije  Jasna Pečjak, ŠPO 
Domžale 

Iztok Cukjati, PK Extrem 
Milan Šenk, AO Jezersko 
Žiga Šter, AO Kranj 
Andrej Pečjak, ŠPO Domžale 

 

 
Članska reprezentanca – tekmovalno turno smučanje 
V letošnjem letu se je slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju udeležila vikenda tekmovanj 
svetovnega pokala v Andori in svetovnega prvenstva v Italiji. Poleg omenjenega so se tekmovalci udeležili tudi 
nekaterih drugih mednarodnih tekem z vrhunsko udeležbo ostalih tekmovalcev (Mountain Attack v Avstriji, Sella 
Ronda v Italiji, Pierra Menta v Franciji idr.). 
Sezono nastopanja v svetovnem pokalu ocenjujem kot dobro, vendar pri tem ostaja še naprej nerešeno vprašanje 
financiranja in organiziranosti trenažnega procesa na najvišji ravni. Z zavedanjem, da je prav turno smučanje 
najresnejši kandidat za novo panogo na olimpijskih igrah leta 2022 več različnih reprezentanc zelo sistematično 
pristopa k delu s tekmovalci. Na ta način se pojavljajo vedno večje razlike med reprezentancami, ki delujejo na 
amaterski ravni (kamor sodi tudi slovenska) in ekipami, ki imajo profesionalno podporo (Italija, Francija, Švica, 
Španija, Avstrija).  
Prav slednje – sprememba organiziranosti in financiranja – bo bistveno za nadaljnji razvoj tekmovalnega turnega 
smučanja v Sloveniji. 
Svetovno prvenstvo, 23. februar - 2. Marec, Alpago &Piancavallo (Italija) 
Karmen Klančnik: 10. mesto na tekmi v šprintu in 22. mesto v vzponu 
Nejc Kuhar: 18. mesto na tekmi v vzponu in 23. mesto na posamični tekmi 
Luka Kovačič: 12. mesto na tekmi v vzponu (mlajši člani) in 10. mesto na posamični tekmi (mlajši člani) 
Anže Šenk: 56. mesto na tekmi v vzponu 
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Svetovni pokal, 20.- 21. Januar, Andora 
Karmen Klančnik: 22. mesto v tekmi posamezno in 19. mesto na tekmi v vzponu 
Luka Kovačič: 15. mesto v tekmi posamezno (mlajši člani) in 35. mesto na tekmi v vzponu 
Anže Šenk: 35. mesto v tekmi posamezno in 55. mesto na tekmi v vzponu 
Nejc Kuhar: 15. mesto na tekmi v vzponu 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
in vodja 

Namen 

4 tekme za 
Slovenski 
pokal 

Januar – 
februar 
Jezersko, 
Krvavec, 
Javornik, 
Okrešelj 

Skupno 59 
tekmovalcev 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

Članska reprezentanca – tekmovalno ledno plezanje 
Reprezentanco v tekmovalnem lednem plezanju je v sezoni 2016/2017 sestavljalo pet članov - Janez Svoljšak in Nace 
Grgorinič pri moških in Sara Jaklič, Marija Jeglič in Maja Šuštar pri ženskah. 
Najodmevnejše rezultate je pričakovano osvojil Janez Svoljšak, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala osvojil 
7.mesto. Na najpomembnejši tekmi, svetovnem prvenstvu, pa je s 4. mestom za las zgrešil kolajno. 
Rezultati sezone 2017: 
 
SVETOVNO PRVENSTVO CHAMPAGNY EN VANOISE 
2. - 5.februar 2017 
4.mesto Janez Svoljšak, težavnost (44 tekmovalcev) 
TEKMOVANJA ZA SVETOVNI POKAL UIAA 2016/2017: 
16. - 17. december 2016,Durango, ZDA 
8. mesto Janez Svoljšak,  težavnost (27 tekmovalcev) 
16. mesto Sara Jaklič, težavnost (20 tekmovalk) 
 
7.- 8. januar 2017, Peking, Kitajska 
5. mesto Janez Svoljšak (42 tekmovalcev) 
 
13. - 15. januar 2017,  Cheong song, Koreja 
6. mesto Janez Svoljšak,  težavnost (45 tekmovalcev) 
21. mesto   Marija Jeglič, težavnost (29 tekmovalk) 
 
20. - 21. januar 2017, Saas Fee,Švica 
5. mesto Janez Svoljšak, težavnost (53 tekmovalcev) 
27. - 29. januar  2017, Rabenstein, Italija  
9. mesto Janez Svoljšak, težavnost  (53 tekmovalcev) 
29. mesto Nace Grgorinič 
19. mesto Marija Jeglič in Maja šuštar  (35 tekmovalk) 
33. Sara Jaklič  
Končni vrstni red svetovnega pokala 
Moški: težavnost 
7. mesto Janez Svoljšak (63 tekmovalcev s točkami)   
Ženske: težavnost 
32.mesto Marija Jeglič (51 tekmovalk s točkami) 
37.mesto Sara Jaklič  
42.mesto Maja Šuštar   
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Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in lokacija Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

3 tekme za 
Slovensko 
hrvaški pokal 

November 2016 -  
Zagreb, Ravna 
gora, Češnjica 

Skupno 27 
tekmovalcev 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

Humarjev 
memorial 

8.marec 
Mojstrana 

11 Tradicionalna tekma v lednem plezanju 

 
Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv usposabljanja Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Tečaj za nove sodnike Češnjica 
25.in 26.11 
2016 

2/2 Vodja Andrej Pečjak  
Nejc Šter,Jasna 
Pečjak 

Obnovitveni tečaj za 
slovenske državne in 
medn. Sodnike 

26. 11. 2016 
Češnjica 
 

1/1 vodja: Andrej Pečjak Nejc Šter 

 
PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2017) 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Najuspešnejša 
ledni plezalec 

Rezultati in glasovanje KGŠ Janez Svoljšak, AO Kranj 

Najuspešnejša turni 
smučar 

Rezultati in glasovanje KGŠ Nejc Kuhar, AO Jezersko 

 
 

Jasna Pečjak, načelnica KGŠ PZS 
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POROČILO KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI ZA LETO 2017 

 
(foto: Na Prisank, Videc) 

 
 Komisija za planinske poti je strokovni organ PZS, določen v Statutu PZS, ki usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnosti 
na področju planinskih poti. Deluje po določilih pravilnika o delu KPP, Statuta PZS in Častnega kodeksa slovenskih 
planincev ter ZPlanP.  
Naloge komisije, poleg določenih v omenjenih dokumentih, so: 
usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih poti; 
pripravi predlog načrta dela za svoje področje ter ga pošlje Zboru markacistov in UO PZS, skrbi za smotrno uporabo 
finančnih sredstev; 
skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh; 
skrbi za vzdrževanje planinskih poti v skladu z zakonom o planinskih poteh, splošnimi načeli varstva narave in stališči 
KVGN pri UO PZS; 
sprejema program tehnično zahtevnih delovnih akcij ter jih organizira in vodi; 
skrbi za povezovanje znotraj komisij PZS ter s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu z 
načeli mednarodnega sodelovanja PZS, pripravi program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter ga da v 
potrditev OUP; 
vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj markacistov in inštruktorjev markacistov 
v skladu s svojim programom in dogovorjenim programom OUP; 
vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov ter njim izdanih značk in diplom;  
sklicuje Zbore markacistov, za katere pripravi gradivo, predlog dnevnega reda in predloge sklepov; 
izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; 
med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge; 
vodi kataster planinskih poti; 
vodi seznam obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu: obhodnic); 
izdaja značke in potrdila za prehojene: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko planinsko pot; 
imenuje in razrešuje svoje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna telesa; 
opravlja druge zadeve v skladu z v uvodu navedenimi dokumenti. 
 
KPP ima naslednje stalne strokovne odbore: odbor za usposabljanje, odbor za tehnična vprašanja in odbor za 
dokumentacijo.  
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Sestava KPP 2017: 

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO KPP Igor Mlakar,  
Bogdan Seliger 

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

11. redna seja: 5. 1. 2017 
   8. korespondenčna: 19. 2. 2017 
12. redna seja: 4. 4. 2017 
9. korespondenčna: 7. 4. 2017 
13. redna seja: 21. 4. 2017 
14. redna seja: 22. 5. 2017 
15. redna seja: 28. 9. 2017 
16. razširjena seja: 26. 10. 2017 
17.redna seja: 26. 10.  
zbor markacistov21.4.2017 

 
 

Organ vodja odbora člani seje 

Odbor za tehnična 
vprašanja (OTV) 

Albin Žnidarčič, 
 

Branko Lombar, 
Lojze Pirnat, 
Rajko Lotrič. 

Analizni sestanek, 3. 2. 2017 
Skupni sestanek 19. 6. 2017 
4. seja: 30. 11. 2017 
Analizni sestanek: 22. 12. 2017 

Odbor za 
dokumentacijo in 
kataster planinskih 
poti (ODKP) 

Danilo Sbrizaj, 
 

Andrej Stritar,  
Janko Šeme,  
Mateja Zega Perko. 

6. seja: 31. 8. 2017 
 

Odbor za 
usposabljanje 
(OZU) 

Janko Šeme Bojan Šifrar, 
Zdravko Bodlaj, 
Alja Bradaškja Cizelj. 

1. seja: 28. 3. 2017 
2. sestanek: 18. 5. 2017 
3. sestanek: 19. 6. 2017 
4. sestanek: 31. 8. 2017 
5. sestanek: 6. 12. 2017 

IO KPP se je v letošnjem letu sestal večkrat kot predvideno, povečalo se je število vlog PD za spremembe planinskih 
poti in njihov vnos v kataster, ter novo izobraževanje 
        
V soboto, 1. 7. 2017 je KPP PZS v sodelovanju Z OPP Posočja organizirala 5. Dan slovenskih markacistov. Tokrat se je v 
Logu pod Mangartom zbralo 88 markacistov iz različnih planinskih društev cele Slovenije.  Markacisti so se družili med 
seboj in med delom izmenjali dobre prakse ter tkali nove vezi. Uredili in markirali so poti v skrbništvu PD Bovec. 
 

 
 

 
 



 

19 
 

ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA 

 
Organizira in izvaja akcije za popravilo zahtevnih in zelo zahtevnih poti. Skrbi za sodobno in varno delo, nabavo 
opreme, zaščitnih sredstev ter drugih pripomočkov, ki so potrebni za vzdrževanje planinskih poti.  
Akcije tehnične skupine           
Akcije v letu 2017 so, razen dveh, potekale ob pomoči helikopterjev SV, ki so v 12 urah poletov na določene točke 
prepeljali material in opremo potrebno za izvedbo akcij v visokogorju. Tri hitre akcije so se s pomočjo helikopterjev 
izvedle v enem dnevu, klasično bi potrebovali vsaj tri dni za vsako.   
 
TEHNIČNE AKCIJE V LETU 2017 

Št. Ime poti 
Planinsko 
društvo – 
skrbnik poti 

Termin akcije Tip akcije 

Št. 
mark. 
na 
akciji 

Ure 
dela 

Strošek  
material (€) 

Strošek ostalo 
(€) 

1. 
Hanzova na 
Prisojnik 

Kranjska Gora 
28. do 29. 7. 
2017 

Helik. 
klasik 

4 100 620,47 640,61 

2. Boštjanca 
(Kamniško 
sedlo–Turska 
gora) 

Kamnik 
28. do 29. 7. 
2017 

Helik., 
klasik 

7 234 1.299,14 729,47 

3. 

Studorski 
preval– Konjsko 
sedlo-Snežna 
konta 

PZS,LJ Matica 4. 9. 2017 Hitra helik. 13 163 1.684,03 1.015,05 

4. 
Potočka zijalka– 
Olševa 

Solčava 14. 10. 2017 klasična 9 122 786,47 431,84 

5. Bavški Grintavec Jesenice 
16. in 18. 10. 
2017 

Hitra helik. 
+klasik 

4+2 99 342,50 279,89 

6. Tamar– Ponce PZS 16. 10. 2017 Hitra helik. 5 60 557,83 330,76 

   SKUPAJ   778 5.290,44 3.427,62 
 
 

VGRAJEN MATERIAL NA AKCIJAH 

VRSTA MATERIALA KOLIČINA 

 VGRAJENI KLINI razni 155 kos 

 jeklenica 295 m 
   (Ponca  2017 Igor Mlakar)  

ODBOR ZA DOKUMENTACIJO (ODKP). 

 
Planinske poti so javno dobro in so dobile z Zakonom o planinskih poteh status javne infrastrukture. 



 

20 
 

Planinske poti urejajo in markirajo strokovno usposobljeni markacisti prostovoljci. ODKP vodi seznam markacistov in 
inštruktorjev markacistov, izdanih značk markacist PZS in diplom inštruktor markacist PZS, podeljenih priznanj in 
diplom Alojza Knafelca, kataster planinskih poti, seznam obhodnic, seznam izdanih značk za prehojeno obhodnico 
Slovensko planinsko pot in Razširjeno Slovensko planinsko pot ter zbira letna poročila odsekov za planinske poti, 
odborov za planinske poti in markacistov, ter vodi in vzdržuje kataster planinskih poti. 
 
Dejavnost ODKP je v letu 2017 obsegala: 
vnos in urejanje potekov planinskih poti v geografsko informacijskem sistemu, 
urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti in  
kataster planinskih poti je v fazi preverjanja pravilnosti podatkov in je pripravljen na nadgradnjo.  
 
Za obhodnice skrbita člana IO KPP Stanislav Vidovič in Uroš Vidovič, ki sta poskrbela tudi za  
posodobitev seznama obhodnic, ki ustrezajo pogojem ZPlanP, 
vodenje seznama SPP in RSPP 
 
STANJE PLANINSKIH OBHODNIC V LETU 2017 

Ime Število 

Vse planinske obhodnice 62 

Mednarodne planinske obhodnice 4 

Vezne planinske obhodnice 46 

Točkovne planinske obhodnice 12 
 

SLOVENSKA PLANINSKA POT 
V letu 2017 je bilo potrjenih 123 dnevnikov Slovenske planinske poti. Potrjenih je bilo tudi 42 dnevnikov Razširjene 
slovenske planinske poti. Izdanih je bilo prav toliko znakov za vsako posamezno obhodnico. 
 
KATASTER PLANINSKIH POTI: 

ŠTEVILO ODSEKOV NA PLANINSKIH POTEH 6094 

ŠTEVILO PLANINSKIH POTI 1969 

SKUPNA DOLŽINA ODSEKOV 10.014,60 km 

ŠTEVILO ODSEKOV LAHKIH PL. POTI 5326 (9.883,76 km) 

ŠTEVILO ODSEKOV ZELO ZAHTEVNIH PL. POTI 308 (49,68 km) 

ŠTEVILO ODSEKOV ZAHTEVNIH PL. POTI 460 (81,16 km) 

ŠTEVILO DRUŠTEV SKRBNIKOV 196 
 

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

KPP je v letu 2017 potrdila spremembe planinskih poti podane v 43 vlogah skrbnikov: 

Tip spremembe Število vlog 

Prestavitev poti 8 

Prenos poti 13 
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Sprememba statusa poti (opustitev) 8 

Nova pot 9 

Opustitev obhodnice 3 

Podaljšanje zapore poti 2 

 

ODBOR ZA USPOSABLJANJE (OU KPP) 

Odbor za usposabljanje pripravlja strokovno literaturo ter druge strokovne pripomočke, organizira  tečaje, seminarje, 
predavanja ter druge oblike izobraževanja in usposabljanja potrebne za markaciste.  Na osnovi dejavnosti urejanja 
poti po zahtevnosti so bile uvedene 3 kategorije markacistov. Odbor za usposabljanje KPP je na tej osnovi prenovil 
program usposabljanja za markaciste PZS. V letu 2017 so bili izvedena predvidena usposabljanja po starem programu. 
Po prenovljenem programu je bil izveden prvi, tečaj za markaciste kategorije A. Udeležilo se ga je 47 kandidatov, ki so 
uspešno opravili tečaj.  
Zaradi premalo prijavljenih udeležencev, je žal odpadel predviden tečaj na za varno delo z motorno žago.  

 
(foto: Tečaj A – Dolenja vas pri Čatežu, Bogdan Seliger) 

 
V letu 2017 so bila izvedena naslednja usposabljanja: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. 
udel.  

Vodstvo 

Tečaj za markaciste – Kategorija 
A 

Dolenja vas pri Čatežu - 7. – 9. 
7. 2017 

47 Katarina Kotnik 

Licenčno usposabljanje 1 Paški Kozjak - 22. 4. 2017 29 Maksimiljan Kotnik 

Licenčno usposabljanje 2 Golo Brdo - 3. 6. 2017 13 Igor Mlakar 

Licenčno usposabljanje 3 Ruška koča - 26. 8. 2017 16 Zdravko Bodlaj 

Licenčno usposabljanje 4 Mirna gora - 7. 10. 2017 19 Bogdan Seliger 

Zaključni tečaj za markaciste PZS Čaven - 20. 5. 2017 23 Bogdan Seliger 

Zaključni tečaj za markaciste PZS Koča Velikonočnica - 9. 9. 2017 19 Maksimilijan Kotnik 
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KADER  INŠTRUKTORJEV MARKACISTOV IN MARKACISTOV 

Naziv  Skupno št. 
vseh 
izšolanih 

registriranih Št. pripravnikov Št. registriranih 
pripravnikov 

Markacist INŠTRUKTOR PZS  14 9 4 4 

Markacist PZS 1078 760 44 19 

Markacist – Kategorija A 45 45 / / 

 
ČEZMEJNO SODELOVANJE NA PODROČJU PLANINSKIH POTI 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Udeleženci Namen 

Strokovna 
konferenca za 
skrbnike planinskih 
poti in referente za 
planinske poti 

11. – 13. 5. 
2017, Kaprun 

Katarina Kotnik, 
Bogdan Seliger 

Izpopolnjevanje, izmenjava izkušenj 
in vpogled v prakso usposabljanj v 
DAV, ÖAV. 

 
DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 
Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na vsakoletnih 
srečanjih se zbrani markacisti pogovorijo  o  problemih, ki se pojavljajo na planinskih poteh, si izmenjajo izkušnje ob 
prijetnem druženju. 
 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja Vseh društev 
Št. 
registriranih 
markacistov 

Društva z registriranimi 
markacisti/odseki 

SAVINJSKA / Ivan Šalamon 42 175 39/35 

NOTRANJSKA / Štefka Šebalj Mikše 12 41 8/8 

GORENJSKA / Janko Šeme 21 65 16/14 

PRIMORSKA / Jasmina Pištan 7 26 7/5 

POSOČJE /Ivan  Grčman 12 48 12/9 

POMURJE / Laszlo Ligeti 8 29 8/6 

PODRAVJE/ Marjan Mally 25 86 22/16 

KOROŠKA / Bojan Šipek 14 64 14/9 

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA / Mladen Živkovič 10 78 10/6 

LJUBLJANA / Marjana Jelen 24 41 15/14 

ZASAVJE / Aleš Mohar 13 60 11/12 

KAMNIŠKO – BISTRIŠKI / Alojz Pirnat 8 47 8/5 

 
SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI v letu 2017 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI MDO PD Kraj datum 

Posočja Stjenkova koča na Trstelju 7. 1. 2017  

Savinjske Dramlje 28. 1. 2017  

Koroška Ožbalt 4. 2. 2017 

Zasavje Planinski dom na Kalu 12. 3. 2017 

Notranjske Vrhnika 10. 3. 2017 

Pomurja Lendava 17. 3. 2017 

Primorske Hrpelje 10. 1. 2017 

Kamniško-Bistriški Plan. dom PD Moravče na Uštah 27. 1. 2017 

Podravje Vodole 11. 3. 2017 

Gorenjske 
Jesenice 20. 1. 2017 

Škofja Loka 27. 1. 2017 

Ljubljane Bencak, Medvode 13. 1. 2017 

Dolenjske in Bele krajine Mirna gora 23. 2. 2017 
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Na območju celotne Slovenije, so bile organizirane tudi skupne delovne akcije v okviru Odborov za planinske poti pri 
MDO PD. 
 

STANJE POTI Skrbniki so KPP v letu 2017 posredovali obvestilo o 55 stanjih na svojih planinskih poteh. Od tega je bilo 
48 obvestil o zapori poti. Poleg tega je KPP prejela 74 pripomb na stanje planinskih poti in jih posredovala na 
skrbnike. Odgovor na pripombo je bil prejet za 48 primerov. Zaprte poti se ažurno objavljajo na spletni strani: 
http://stanje-poti.pzs.si/. 
 

DELO NA PLANINSKIH POTEH PO POSAMEZNIH OPP V MDO 
 

OPP MDO 
št. PD 
2017 

Št. oddanih 
poročil: do 
1.12.2017/ 
vsa prejeta 

Št. UR 
DELA 

PRISPEVEK 
donatorjev 
(€) 

PRISPEVEK 
PD (€) 

Št. 
markacistov 
na akcijah 

Vložek PZS (Krkine 

poti, FŠO, PPK ipd.) 
(€) 

DOLENJSKA IN BELA 
KRAJINA 

10 6/10 1.951 3.768,00 4.792,00 71 283,35 € 

GORENJSKA 21 2/13 884 1.400,64 5.755,42 25 2.316,01 € 
KAMNIŠKO-BISTRIŠKI 8 3/7 1.923 3.200,00 7.541,00 28 701,97 € 
KOROŠKA 14 11/13 1.850 297,00 714,48 60 348,41 € 
LJUBLJANA 24 8/12 1.774 138,0 6.131,99 32 1.184,78 € 
NOTRANJSKA 12 9/9 1.844 2.180,00 1.322,87 34 513,84 € 
PODRAVJA 25 5/15 5.071 2.380,00 785,00 53 386,97 € 
POMURJA 8 4/7 332 135,00 305,48 14 48,36 € 
POSOČJA 12 6/10 3.737 2.340,00 997,95 135 4.488,73 € 
PRIMORSKA 7 3/4 3.277 0,00 7.068,00 17 1.113,66 € 
SAVINJSKA 42 27/37 5.076 3.808,00 9.546,20 160 1.989,97 € 
ZASAVJA 13 7/11 1.738 0,00 1.522,09 37 468,90 € 
SKUPAJ 196 91/147 29.456 19.646,64 46.482,48 666 13.844,95 € 

 
NOVE USMERJEVALNE TABLE: 

Razpis 
Male smerne 
table 

Velike smerne 
table 

Pritrdilne 
konzole  

Porabljeno št. 
ur 

število  društev  

Table na SPP 52 11 54 328 13 

Table dostopov na SPP 107 38 88 274 9 

Table RSPP 203 21 184 465 16 

Skupaj sofinanciranje SPP 
in RSPP 

362 70 326 1067 31 

 
PODELJENA PRIZNANJA 

Naziv 
priznanja 

Pogoj za prejem Prejemniki 

Priznanje  
Alojza 
Knafelca 

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

Matej Glažar, PD Matica Murska Sobota; 
Jernej Režonja, PD Matica Murska Sobota; 
Marko Jurkovič, PD Komenda; 
Vid Jerič, PD Dol pri Hrastniku; 
Miro Zorec, PD Dol pri Hrastniku; 
Marjan Gselman, APD Kozjak; 
Edvard Kolar, PD Makole; 
Marjan Mally, PD Poljčane; 
Markacijski odsek PD Makole 
PD Makole 

Diploma  
Alojza 
Knafelca 

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

Florijan Nunčič, PD ZZVS Celje 
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pridobitev tega priznanja je, da je že dobitnik Priznanja 
Alojza Knafelca. 

 

Člani KPP svoje aktivnosti izvajajo  prostovoljno, v svojem prostem času pogosto pa si vzamejo člani še proste dni v 
službi za izpolnjevanje prostovoljnih obveznosti.  
 

 
 
 
 

 
Igor Mlakar, načelnik KPP PZS 
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POROČILO KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE V LETU 2017 
 
 

 
Foto: Uroš Čotar 

 
UVOD 
Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN PZS) usklajuje in pospešuje 
dejavnosti planinske organizacije na področju varovanja gorske narave. 
KVGN PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS. 
 
OSNOVA PREDSTAVITEV 
KVGN je v letu 2017 dela usmerjala v: 
Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko okolje ter informiranje javnosti o nedovoljenih posegih. 
Pripravi strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko naravo in okolje 
nasploh. 
Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih pravnih aktov, katerih izvajanje vpliva na stanje narave 
in okolja v gorskem svetu. 
 
Odsek za varstvo gorske narave ima na dan 31.12.2017 105 planinskih društev od skupaj 287. (37 %). 
 
SESTAVA IN DEJAVNOST KVGN V LETU 2017 
 

Organ Vodja  Člani Seje 

KVGN PZS Irena Mrak, 
PD Križe 
 
 

Marijan Denša, PD Nazarje (namestnik vodje) 
Marta Bašelj, PD Škofja Loka 
Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana 
Tina Leskošek, PD Rašica 
Iztok Trobiš, PD Grmada Celje 
Albin Žnidarčič, PD Sežana 
Kristina Veber, PD Kamnik (od 25.2.2017 dalje) 
Ana Kreft, PD Vrhnika (od 25.2.2017 dalje) 

12. seja (26.1.),  
13. Seja (18.4.), 
14. razširjena seja 
(28.8.), 
15. seja (13.12.)  
 

 
PREGLEDNICA: Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2017) 
 

Naziv  Skupno število Število z licenco Število pripravnikov 

VARUH GORSKE NARAVE 295 158 / 

 
Zbor odsekov za varstvo gorske narave pri MDO 
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Izveden je bil 25.2.2017 v Osnovni šoli Tržič. Prisotnih je bilo 45 delegatov, od skupno 103, kar je pomenilo 43% 
udeležbo. Skupno pa je bilo 67 udeležencev zbora.  
 
Pred zborom je bilo izvedeno licenčno izpopolnjevanje za varuhe gorske narave (VGN) in v okviru tega voden 
strokovni sprehod na Kamnek. Poleg klasičnih točk dnevnega reda je zbor sprejel spremembe Pravilnika o 
organiziranosti in delovanju KVGN.   
 
IZOBRAŽEVANJE VGN 
 
PREGLEDNICA: Izvedena usposabljanja: XV. tečaj za VGN in licenčni tečaj za VGN 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udelež. 

Vodstvo Predavatelji 

Tečaj za VGN  
1. del 

Tončkov dom na 
Lisci, 6.-7.5.2017 

7 Kristina Veber 
Ana Kreft 
Marta Bašelj 

Andreja Vidali 
Dušan Klenovšek 
Marjeta Keršič Svetel 

Tečaj za VGN  
2. del 

Domžalski dom 
na Mali planini,  
27.5.-28.5. 2017 

7 Kristina Veber 
Ana Kreft 
 

Marko Simič 
Borut Peršolja 
Aleš Zdešar 
Bojan Pollak 
Valentina Brečko Grubar 

Tečaj za VGN  
3. del 

Valvazorjev dom 
pod Stolom,    
18.-19. 6. 2017 

8 Kristina Veber 
Irena Mrak 
 

Irena Mrak 
Albin Žnidarčič 
Aleš Poljanec 
Valentin Rezar 
Janez Bizjak 

Zaključek tečaja 
za VGN 

Koča na Loki pod 
Raduho,  
23.-24.9.2017 

14 Kristina Veber 
Janez Podkrižnik 

Žiga Zwitter 
Marijan Denša 

Licenčni 
seminar za VGN 

Tržič,  
26. 02. 2017 

55 Irena Mrak 
 

Boštjan Pokorny 
Jernej Jogan 

 
 
PREGLEDNICA: Druge aktivnosti KVGN v letu 2017 
 

Aktivnost Datum Lokacija Namen 

Seja KONSAR  CAA                                                                             21.-23.4.2017 Bozen/Bolzano 
(Italija) 

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

Srečanje varuhov 
gorske narave in 
gorskih stražarjev v 
Koči na Loki pod 
Raduho 

23.-24.9.2017 Koča na Loki 
pod Raduho 

Letno srečanje varuhov gorske narave skupaj z 
zaključkom tečaja VGN s predstavitvijo 
seminarskih nalog in tematskimi vodenji. Skupna 
udeležba 14 novih in starih varuhov ter gorskih 
stražarjev. 

4. Mednarodna 
konferenci Okolje in 
človekove pravice 

15.9.2017 Ljubljana  Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah. 
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PREGLEDNICA: Pomembnejši projekti v letu 2017 
 

Projekt Namen Stanje 

Opozarjanje na problematiko 
neprimernega kolesarjenja v 
gorskem svetu  

Zagovarjanje določil 
dvonamenske rabe planinskih 
poti in nasprotovanje 
aktivnostim (znotraj PZS in 
širše), ki niso v skladu z 
zakonodajo in dvonamensko 
rabo poti.  

Varuhi gorske narave in gorski stražarji 
opozarjajo na neprimerno rabo planinskih 
poti in kolesarjenje po brezpotju kolesarje 
in pristojne 
 Reakcije pristojnih na opozorila so medle 
ali jih sploh ni. 

Tečaji za gorske stražarje Izobraziti gorske stražarje na 
ravni MDO-jev. 

KVGN je pomagala MDO-jem pri 
organizaciji tečajev za gorske stražarje. 
Tečaj sta organizirala MDO Gorenjske (30 
tečajnikov) in MDO Dolenjske in Bele 
krajine (12 tečajnikov). 

Akcija: Your steps matter / Vaš 
korak je pomemben 

Opozarjati in ozaveščati o hoji 
po markiranih poteh in ne izven 
njih (bližnjice, brezpotja). 

KVGN je finančno in operativno sodelovala 
s TNP pri nadaljevanju izvedbe projekta. 

Predstavitev KVGN na Dnevu 
slovenskih planinskih doživetij 

Planinsko javnost ozavestiti o 
pomenu varovanja gorske 
narave. 

Izvedba tematskega pohoda in 
predstavitve aktivnosti varstva gorske 
narave na dogodku. V sodelovanju z 
odborom VGN MDO Gorenjske. 

Dopolnitev Programa 
izobraževanja/usposabljanja 
planinskih vodnikov na temo 
varstvo gorske narave 

Ozaveščanje vodnikov PZS o 
varstvu narave pri njihovem 
vodniškem delu.   

KVGN je pripravila gradivo za izpolnjevanje 
vodnikov PZS. Velja za obdobje 2018-2020. 

Facebook profil KVGN  Planinsko in širšo javnost 
informirati o temah varstva 
gorske narave. 

Profil je ažuren in dobro obiskan. 

Izdelava športnih majic KVGN 
»V gorah smo samo gostje!« 

Promocija varstva gorske narave 
s pomočjo športnih majic. 

V letu 2017 je bilo prodanih preko 150 
majic. 

Akcija Gremo v hribe s 
Pivovarno Laško 

Promocija varstva gorske narave 
in ogroženih živalskih vrst. 

KVGN je pripravila strokovno besedilo v 
okviru donacije Pivovarne Laško za namen 
usposabljanja varuhov gorske narave. 

Naravovarstveni tabor Mlačca Ozaveščanje mladih o 
naravovarstvenih vsebinah 
preko tabora za mlade 

Odsek VGN pri PD Nova Gorica je izvedel 
tabor, KVGN je finančno in vsebinsko 
sodelovala pri izvedbi. Tabora se je 
udeležilo 20 mladih. 

Pralnice gorskih koles pri 
planinskih kočah  

Opozoriti na pojavljanje pralnic 
za gorska kolesa pri nekaterih 
planinskih kočah. Pralnice 
ogrožajo pitno vodo 

KVGN je pripravila predlog za dopolnitev 
pravilnika o okolju prijaznih planinskih 
kočah. 

 
PREGLEDNICA: Priznanja KVGN v letu 2017 
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Prejemniki 

Diploma dr. Angele 
Piskernik 

Dolgoletno aktivno delo 
na področju varstva 
narave. 

Milan Vodnik, PD Škofja Loka 
Albin Žnidarčič, PD Sežana 
Odsek VGN PD Iskra Kranj 
Odbor VGN pri MDO Dolenjske in Bele krajine 
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ODSTOPANJE IZVEDBE OD PLANA: 
 
Glavni del načrtovanih aktivnosti je bil v letu 2017 izpeljan. Zaradi visoke cene tečaja za varuhe gorske narave bi bil 
tečaj odpovedan zaradi premalo prijav. KVGN je za znižanje cene tečaja in s tem pridobitev dovolj velikega števila 
prijavljenih koristila svoje finančne rezerve.   
 
Komisija se je v letu 2017 z več različnimi aktivnostmi usmerila v splošno ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja 
gorske narave. 
 

Irena Mrak, načelnica KVGN PZS 



 

29 
 

POROČILO GOSPODARSKE KOMISIJE PZS V LETU 2017 
 

 
Udeleženci Seminarja za oskrbnike planinskih koč, Bled 2017 

I. UVOD: 
Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju GK PZS) usklajuje dejavnosti planinske organizacije 
na področju planinskih koč in drugih stavb ter premoženja. 
GK PZS obravnava vprašanja na področjih: 
gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov ter drugega premoženja, 
gradnje, predelave, obnove in vzdrževanja planinskih stavb, 
označevanja planinskih stavb in  
informiranje upravljavcev planinskih koč in izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah. 
GK PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS.  
 
Sestava in dejavnost IO GK  

Organ vodja  člani seje 

IO GK  Janko Rabič, PD 
Jesenice 

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

12. seja (24.1.), 
13. seja (23.5.), 
14. seja (20.10.) 

Strokovni odbor 
za visokogorske 
koče  

Jaka Zupanc Predsedniki planinskih društev: PD 
Ljubljana Matica, PD Srednja vas v 
Bohinju, PD Javornik-Koroška Bela, PD 
Nova Gorica, PD Kamnik in ostali 
predstavniki PD s kočami I. kategorije 

6. seja (9.5.) 

 
Konec leta 2017 je bilo delujočih 84 odsekov za gospodarstvo pri planinskih društvih (skupno pa ima 110 planinskih 
društev v lasti planinsko kočo). 
Zbor gospodarjev je bil izveden 4.2.2017 v Ljubljani v okviru sejma Natour Alpe Adria. Udeležilo se ga je 33 delegatov 
planinskih društev z gospodarskimi odseki ter 15 ostalih udeležencev. Poleg standardnih točk dnevnega reda je bila 
vključena tudi točka o spremembi Pravilnika za planinske koče, bivake in planinska učna središča. 
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II. SVETOVALNA PISARNA 
Svetovalna pisarna deluje v okviru Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije in je bila ustanovljena na podlagi 
sklepa komisije 31. maja 2012.  
V letu 2017 je Svetovalna pisarna delovala na sledečih področjih: 
Svetovanje v zvezi z odpadno vodo: 
Obiski planinskih koč  
Vzorčenje malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah 
Drugi sestanki v zvezi s čiščenjem odpadnih vod 
Organizacija strokovne ekskurzije na planinsko kočo Hoschweissteinhaus v Avstriji 
Svetovanje v zvezi s pitno vodo 
Projekt nabave UV sterilizatorjev za planinske koče 
Svetovanje v zvezi z notranjim nadzorom vodovodnih sistemov planinskih koč 
Svetovanje v zvezi z oskrbo s pitno vodo 
Svetovanje v zvezi z nadzorom nad živili na planinskih kočah 
Svetovanje v zvezi z ravnanjem z odpadki na planinskih kočah 
Svetovanje v zvezi z gradnjo novih koč 
V okviru projekta Okoljsko in energetsko učinkoviti objekti od gora do dolin smo v Svetovalno pisarno PZS vključili 
tudi energetskega svetovalca, ki je v letu 2017 izvedel energetska svetovanja za tri planinske koče. 
Poročilo o delu Svetovalne pisarne v letu 2017 je sestavni del tega poročila. 
 
 III. MEDNARODNO SODELOVANJE: 
Komisija za koče in poti CAA je imela 20.-21. junija 2017 svoj redni letni sestanek v Höllentalangerhütte v Nemčiji. 
Vsebinske teme sestanka so bile: 
izdelava CEN norm za izgradnjo tovornih žičnic, ki bi omogočale tudi transport do 3-4 oseb, 
On-line rezervacijski sistem za planinske koče (priprava pogojev za vstop novih partnerjev) 
Projekt energijske  učinkovitosti koč, 
Planinske koče in poti za ljudi s posebnimi potrebami, 
Gorsko kolesarjenje in stališče do uporabe e-gorskih koles, 
Mnenje komisije glede ustanavljanja Evropske planinske zveze (EUMA), 
Oblikovanje skupne baze podatkov o planinskih kočah. 
Sestanka se je s strani PZS udeležil Miro Eržen, ki je kasneje tudi prevzel vodenje te Komisije. Dosedanjega člana PZS 
v komisiji Draga Dretnika je nadomestil Dušan Prašnikar. 
 
III. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
Z januarjem 2018 poteče veljavnost certifikata kočam, ki so certifikat OPPK prejele januarja 2014.  
Na poziv GK PZS, ki je bil objavljen aprila 2017, sta se za izvedbo novih presoj v letu 2017 prijavili 2 
planinski koči. Hkrati se je za preverjanje pogojev pozvalo koče, ki jim veljavnost poteče z januarjem 
2018.  
Komisija je v večinoma dvo-članski sestavi v letu 2017 obiskala vse objekte in opravila presojo na podlagi sprejetih 
kriterijev. 
                                                                                                                                
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2018 do januar 
2022 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno število neobveznih točk) 
potrdila 2 planinski koči ter dodatno kočo iz prijave v letu 2016, ki je vse pogoje izpolnila v letu 2017. 
 
Prav tako je komisija potrdila podaljšanje veljavnosti certifikata  6 planinskim kočam (vsem, ki so certifikat prejele 
prvič v letu 2014).  
 
IV. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
Na poziv GK PZS se je za izvedbo presoj v letu 2017 prijavilo 6 planinskih koč. Hkrati je PZS 
pozvala k podaljšanju veljavnosti  tiste koče, ki so certifikat prejele januarja 2014. Vlogo za 
podaljšanje je oddalo 11 od 12 planinskih koč.  
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Komisija je večinoma v dvo-članski sestavi v letu 2017 obiskala vse objekte in opravila presojo na podlagi veljavnih 
kriterijev. Enega objekta komisija ni uspela presojati, ena kandidatura pa se je umaknila iz presoje. 
Koče, ki so podaljševale veljavnost certifikata komisija ni obiskala. Te so z izpolnjenim obrazcem zagotovile, da 
izpolnjujejo kriterije. 
 
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2018 do januar 
2022 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno število neobveznih točk) 
potrdila 4 planinske koče, 11 planinskim kočam pa je podaljšala veljavnost certifikata.  
 
V. PRAVILNIK O PLANINSKIH KOČAH, BIVAKIH IN PLANINSKIH UČNIH SREDIŠČIH 
Na Zboru gospodarjev 2017 so bile sprejete dopolnitve Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih 
središčih. Ključna sprememba je bila, da najvišje cene nočitev in osnovne oskrbe niso več določene s strani PZS, 
ampak priporočljive. Dodatno pa so se v Pravilnik vnesle vsebine, ki v večji meri poudarjajo posebnost planinskih koč, 
v primerjavi z ostalimi gostinskimi oz. nastanitvenimi objekti. 
 
VI. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
Akcija Naj planinska koča 2017 
V letu 2017 je PZS v sodelovanju s podjetjem TS media d.o.o. oz. SIOL-om nadaljevala akcijo Naj planinska koča 2017. 
Akcija se je pričela konec junija 2017 in končala 24.9.2017 s podelitvijo in dogodkom na Naj planinski koči 2017 na 
Roblekovem domu na Begunjščici. V prvem delu glasovanja je sodelovalo 72 planinskih koč (ki imajo vsaj enega od 
certifikatov PZS – Družinam ali Okolju prijazna planinska koča oz. imajo čistilno napravo), v finalnem pa 10. 
V dveh mesecih in pol je potekala intenzivna promocijska kampanja, v kateri je bilo na spletnih straneh www.siol.net 
, PZS in ostalih medijih TSmedija objavljenih veliko število člankov in predstavitev planinskih koč. To je medijsko ena 
najodmevnejših akcij povezanih s planinskimi kočami. 
 
Predstavitve planinskih koč na turističnih sejmih 
Na sejmu Alpe Adria Natour (1.-4. februarja 2017) v Ljubljani se je predstavila PZS skupaj v partnerstvu s Planinskim 
muzejem, Gorsko reševalno zvezo Slovenije, Gorskimi vodniki in Geodetsko družbo. Pomemben del skupne 
predstavitve PZS je bila tudi predstavitev planinskih koč. Skupno se je v štirih dneh predstavilo 15 planinskih koč iz 
vse Slovenije. GK je izvedla koordinacijo predstavitve PZS na sejmu. 
PZS se je prijavila tudi za nagrado Jakob s projektom Slovenska turnokolesarska pot, a projekt ni bil nagrajen. 
 
V okviru tromejnega sodelovanja z Avstrijsko in Italijansko planinsko zvezo se je PZS predstavila na sejmu FREIZEIT, 
7.-9. aprila 2017 v Celovcu. Na štantu PZS so se poleg splošne dejavnosti PZS predstavile tudi partnerske organizacije, 
Triglavski narodni park, GIZ pohodništvo in kolesarjenje in destinacija Kamniško-Savinjske Alpe.  GK je izvedla celotno 
koordinacijo PZS predstavitve. 
 
PZS se je predstavila na sejmu NATURO, ki je potekal 23.-25. aprila 2017 v Gornji Radgoni. Poleg splošne promocije 
PZS dejavnosti  in lokalnih PD, se je na sejmu predstavilo tudi pet planinskih koč. GK je izvedla celotno koordinacijo 
PZS predstavitve. 
 
Zgibanka Planinske koče 
Januarja 2017 je bila izdana promocijska zgibanka o planinskih kočah v Sloveniji z osnovno predstavitvijo ponudb v 
kočah in povabilom za njihov obisk. Zloženka je bila izdana v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku in razdeljena 
planinskim društvom ter večjim TIC-em v Sloveniji. 
 
Trganke planinske koče 
V letu 2017 se je nadaljevala izdelava promocijskih trgank s predstavitvijo planinskih koč po posameznih območjih v 
Sloveniji. Za območje Julijskih Alp je bil izdelan ponatis z manjšimi popravki (po 10.000 kosov za slo in 20.000 za ang 
izvedbo). Na novo je bila izdelana trganka za Osrednjo in Južno Slovenijo (po 10.000 kosov za slo oz. ang izvedbo). 
Trganke so bile distribuirane na planinska društva s predstavljenimi kočami, vse pomembnejše turistične 
informacijske centre ter ostale pomembne turistične objekte v Sloveniji.   
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Projekt Kulinarični vodnik po planinskih kočah 
SIOL.net je že v letu 2016 pristopil k PZS s predlogom projekta Kulinarični vodnik po planinskih kočah. Pobudnika sta 
zakonca Valle-Novak, ki bi bila glavna avtorja vodnika in tudi sozaložnika. Januarja 2017 je bila podpisana pogodba o 
sodelovanju. Zaradi zelo slabega odziva s strani PD oz. najemnikov koč je bil projekt v marcu 2017 ustavljen. 
 
Sodelovanje z mediji 
Na novinarski konferenci PZS 13.6.2017 v Ljubljani so bile predstavljene tudi planinske koče. 
Pripravljena in razposlana so bila PZS sporočila za medije: 15.2.2017 (Nove okolju in družinam prijazne planinske 
koče), 6.7.2017 (Uspešne okoljske naložbe na dnevu odprtih vrat planinskih koč), 11.8.2017 (o polletni sezoni v 
planinskih kočah), 14.9.2017 (Naj planinska koča 2017). 
Med letom je bilo s strani medijev prejetih več prošenj za informacije in gradiva vezana na planinske koče. Med 
odmevnejšimi objavami sta bila prispevek v oddaji Tarča (1. Program TV Slovenija), 2.11.2017 in članek Planinske 
koče – namen ne sme biti le goli dobiček, v Dnevniku, 20.9.2017.  
V aprilski številki Planinskega vestnika je bil objavljen članek Miha Kajzelja Aktualni vidiki gradnje bivakov v Sloveniji.  
 
VII. CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO 
PZS ima s Slovensko vojsko (SV) podpisano pogodbo o Civilno-vojaškem sodelovanju, na letni ravni pa podpisan letni 
načrt sodelovanja , s katerim SV omogoča PZS določene koristi. Za GK so najbolj pomembni helikopterski preleti. Za 
PZS je bilo za leto 2017 odobrenih 35 ur, ki je razdeljeno za potrebe GK in potrebe KPP. GK PZS je izvedla Razpis za 
koriščenje helikopterskih prevozov in materiala za ekološke sanacije planinskih koč. Na razpis se je prijavilo 8 
planinskih društev, dodatno pa zaradi nujne sanacije vključili še eno prošnjo. Vsem je bila odobrena kvota v višini 2 
do izjemoma 4 ur. GK PZS je izvajala celotno koordinacijo s SV za izvedbo preletov. Izmed prijavljenih je bilo dejansko 
realiziran helikopterski prevoz za 8 objektov.  
 
PZS je imela podpisan sporazum s Policijo za koriščenje helikopterskih prevozov 10 ur v letu 2017. Zaradi 
nezmožnosti (težav s helikopterji) v letu 2017 ni bil realiziran noben helikopterski prevoz s strani Policije.  
 
VIII. SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH/IZVEDBAH PROJEKTOV 
 
Projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin je bil potrjen na razpisu EKO Sklada za 
sofinanciranje komunikacijskih projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja. Delež sofinanciranja je bil 
95 %.  Potekal je od 8.3. do 15.11. 2017. Cilji razpisa so bili vezani na področje obnovljivih virov energije in okolju 
prijazne tehnologije. Glavni rezultati projekta so bili: Nadgradnja Svetovalne pisarne PZS s področjem energetike 
(skupno je bilo opravljenih 17 svetovanj na področju čiščenja odpadne vode in 3 na področju energetike), izvedba 
strokovne ekskurzije na planinsko kočo Hochweissteinhaus v Avstriji, izvedba dnevov odprtih vrat na treh planinskih 
kočah s predstavitvijo primerov uspešnih okoljskih naložb, izvedba petih tematskih planinskih izletov otrok in mladih 
na koče s predstavitvijo dobrih okoljskih praks, izvedena delavnica z lastniki in upravitelji objektov prostočasnih 
dejavnosti.  Tekom izvajanja je bilo o projektu objavljenih preko 20 člankov v različnih medijih. 
 
Projekt LIFE SUSTAINHUT – Sustainable mountain huts in Europe poteka od junija 2016 do aprila 2020 v okviru 
programa EU LIFE+.  Delež sofinanciranja je 60 %. Glavni partner je Fundacija za razvoj novih vodikovih tehnologij v 
Aragonu, Španija, v projektu pa dodatno sodeluje še 7 partnerjev, med njimi tudi PZS. Ključna aktivnost za PZS je 
postavitev tehnike kot zelenega vira energije (namesto agregatov) na dveh izbranih planinskih kočah. Na podlagi 
interesa PD in meril sta bila izbrana Kocbekov dom na Korošici in Pogačnikov dom na Kriških podih.  
Na Kocbekovem domu na Korošici je bila 12.10.2017 postavljena fotovoltaična sončna elektrarna moči 4,5 kW z 
povsem novimi baterijami in pripadajočo napeljavo. Na žalost je Dom zaradi nepravilnega ravnanja z gorljivimi 
tekočinami v zimski sobi 19.10.2017 pogorel. Tako da ni skoraj nobenih uporabnih podatkov glede delovanja 
elektrarne, kar bi bilo uporabno pri samem izvajanju projekta. 
Investicija v Pogačnikov dom se bo izvedla predvidoma v letu 2018.  
 
Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken – Projekt, ki ga je pripravila Regionalna razvojna agencija BSC Kranj je bil 
potrjen in se je začel izvajati 1.5.2017 in bo potekal do 30.4.2020. Delež sofinanciranja je 85 %. Namen projekta je 
izboljšati ponudbo pohodništva, kolesarjenja in mehkega zimskega turizma v Karavankah kot svoje turistične 
destinacije. PZS sodeluje kot ena od 12 partneric v projektu. Vsebine projektnih aktivnosti, ki se nanašajo tudi na 
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planinske koče v Karavankah so: oprema za ureditev določenih planinskih koč, izboljšanje markiranih planinskih poti 
do določenih planinskih koč, različne vrste promocijskih aktivnosti z vključevanjem planinskih koč, izvedba 
usposabljanja za osebje v planinskih kočah.  
 
Planinska zveza Slovenije je v letu 2017 nadaljevala aktivnosti za vzpostavitev projekta Gorniške vasi 
(Bergsteigerdörfer) v Sloveniji. Udeležili smo se več sestankov tako na lokalnem nivoju s predstavniki dveh 
zainteresiranih občin, Jezersko in Luče, na državnem nivoju pri iskanju možnosti sofinanciranja projekta kot 
mednarodnem nivoju na skupščini omrežja Planinskih vasi in mednarodnem odboru omrežja. V letu 2017 je bila 
občina Jezersko potrjena za vstop v mrežo gorniških vasi, občina Luče pa še ni izvedla načrtovanih aktivnosti. 
Zaenkrat drugih kandidatov iz Slovenije še ni bilo identificiranih.   
 
Projekt Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku. Triglavski narodni park pripravlja prijavo projekta “Izboljšanje 
stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku” v okviru VI. prednostne osi Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Projekt se naj bi pričel izvajati v začetku leta 2018. PZS 
bo v odobrenem projektu sodelovala kot eden od pridruženih partnerjev. Manjši del projektnih aktivnosti se bo 
nanašalo tudi na planinske koče, predvsem kot informacijskih točk za vsebine, obravnavane v projektu.  
 
 
IX. USPOSABLJANJE OSKRBNIKOV PLANINSKIH KOČ 
GK PZS je v letu 2017 drugo leto zapored organizirala seminar za oskrbnike planinskih koč. Program smo pripravili v 
sodelovanju z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled, iz katere so prišli tudi predavatelji. Dvodnevni 12-urni seminar 
je potekal v šolskem hotelu Astoria Bled v dveh terminih, 8.-9.5.2017 in 22.-23.5.2017 s skupno 46 udeleženci. V 
prvem terminu se je del programa udeležilo tudi 7 gospodarjev planinskih koč. Poudarek je bil na gostinskem, 
turističnem in poslovnem delu oskrbnikov planinskih koč. Program ni licenciran, a za udeležbo na seminarju šola izda 
potrdilo o udeležbi. Seminar je bil uspešen in je bil pohvaljen s strani udeležencev.  
 
GK PZS je organizirala izobraževanje iz področja higiene živil in sistema HACCP za osebje v planinskih kočah. 
Izobraževanje je potekalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Kranju 29. maja 2017. 
Izobraževanja se je udeležilo 15 oseb. 
 
X. ANALIZA SEZONE V PLANINSKIH KOČAH 
GK PZS je v letu 2017 dvakrat izvedla analizo sezone obiska in poslovanja v planinskih kočah. Prva analiza je bila 
opravljena v začetku avgusta in se je nanašala na prvi del sezone, druga pa v sredini oktobra in se je nanašala na 
celotno planinsko sezono. Osnovni namen analize je bil dobiti oceno dotedanje stopnje obiskanosti in poslovanja 
planinskih koč, glede na zadnje petletno povprečje. Dodatni namen pa obvestiti medije in širšo publiko glede stanja 
planinskih koč in jih hkrati povabiti k obisku. Pri analizi celoletne sezone smo povprašali še o problemih, s katerimi se 
soočajo lastniki in oskrbniki koč ter načrtovanih investicijah v letu 2018.  
Pri prvi analizi smo dobili odgovore za 25 koč, pri celoletni analizi pa za 40 koč. Odziv s strani PD oz. upravljavcev koč 
za podatke je bil slab. Po pozivu na ravni MDO smo v novembru prejeli podatke o analizi sezone še za 14 planinskih 
koč.  
Sredi poletja je pa analizi kazalo v povprečju na rekordno sezono. Kljub  vremensko zelo slabemu septembru pa je 
ocena sezone v letu 2017, da je ena boljših v zadnjem obdobju s skoraj 10 % nad petletnim povprečjem.    
 
XI. OSTALA DEJAVNOST GK 
Predstavniki GK so sodelovali pri uradnih obiskih planinskih koč s strani Planinske zveze Slovenije. V letu 2017 je bilo 
na novo obiskanih 14 planinskih koč, skupno pa je obiskanih 121 koč. Na podlagi teh obiskov se dopolnjuje register 
planinskih koč, ki vsebuje najrazličnejše podatke o kočah. 
Organizacija 6. Konference o planinskem gospodarstvu, ki je bila 4. 2. 2017 v okviru Sejma Alpe Adria Natour v 
Ljubljani. Konference se je udeležilo 89 predstavnikov planinskih društev s kočami in ostalih udeležencev. Glavne 
teme konference so bile: analiza vzorčenja iztočnih voda MČN v planinskih kočah, predstavitev rezervacijskega 
sistema za planinske koče članic CAA, oskrbništvo v planinskih kočah ter krajše informacije na temo vzdrževanja 
MČN, števci za vodo v kočah, investicije in projekti vezani na koče. V sklepnem delu konference so bili podeljeni tudi 
certifikati za Okolju in Družinam prijazne planinske koče. 
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Na podlagi poziva Fundacije za šport je GK PZS pripravila prioritetni vrstni red vlog na razpis za leto 2017, na katerega 
se je prijavilo osem planinskih društev z devetimi projekti. FŠO je odobrila tri najvišje razvrščene vloge. 
GK je obravnavala predloge za podelitev statusa planinske koče. Vodja svetovalne pisarne si je ogledal objekt PD 
Tromeja Goričko in svetoval glede ureditev objekta za morebitno pridobitev statusa v prihodnje, za objekt Dom na 
planini Goška ravan pa je GK podala negativno odločitev.  
GK PZS je obravnavala pritožbe glede kršenja najvišjih cen v planinskih kočah. Ključne so bile glede zavajajoče 
zapisanih cen na cenikih nekaterih visokogorskih koč, neupoštevanje brezplačnega spanja za otroke do 7. leta 
starosti ter odnosa zaposlenih v kočah do gostov. Vsem, ki so poslali pritožbe je GK PZS odgovorila in od PD so bili 
prejeti tudi odgovori. Pritožb je bilo manj kot v letu 2016.  
Kocbekov dom na Korošici je dne 19.10.2017 zaradi nepravilnega ravnanja z gorljivimi tekočinami v zimski sobi 
pogorel. GK se je takoj po dogodku skupaj z vodstvom PZS aktivno vključila k pomoči PD Celje Matica. Ustanovljena je 
bila delovna skupin PZS za obnovo koče. Društvu je bilo predanih več predlogov za pomoč pri obnovi koče. GK je v 
predlog finančnega načrta GK za leto 2018 v okviru svojih razpoložljivih sredstev znaten del namenila posebej za 
obnovo koče. 
PZS je v dogovoru z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje pristopila k Specializaciji kolesarskih nastanitvenih objektov. Na 
podlagi vloge in strokovne ocene so znak enega kolesarja prejele Dom dr. Klementa Juga v Lepeni, Dom na 
Smrekovcu, Erjavčeva koča na Vršiču, Planinska koča na Uskovnici. GK je aktivno sodelovala pri izvedbi specializacije. 
V času poletne sezone je GK PZS preko strokovnega sodelavca dnevno izvajala svetovanje osebam, ki so načrtovali 
obiske v planinskih kočah, v največji meri tujim osebam. 
 
 

                                  Janko Rabič , načelnik GK PZS 
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POROČILO ODBORA ZA ZALOŽNIŠTVO IN INFORMIRANJE ZA LETO 2017 
 
Odbor za založništvo in informiranje (OZI) je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na 
področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove. 
 
Planinska založba PZS izdaja planinske karte, planinske vodnike, strokovno literaturo, plezalne vodnike, leposlovje ter 
druge edicije, ki so namenjene planinskim društvom, posameznikom, knjigarnam …  
 

organ vodja in namestnik člani seje 

OZI Slavica Tovšak (PD 
Jakoba Aljaža) 

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

10. seja 
(24.1.), 11. 
dopisna seja 
(8.6.), 11. seja 
(7.11.) 

 uredniki po 
področjih: 

Mateja Gruden, urednica Planinske založbe (do 
31. 10. 2017) 
Vladimir Habjan, urednik Planinske založbe (od 1. 
11. 2017 naprej) 
Andrej Stritar, urednik kartografije PZS 
Vladimir Habjan, odgovorni urednik Planinskega 
vestnika 

 

 
 
Izvedeni projekti: 

Naziv projekta Avtor/urednik Izid 

NOVO:   

Planinske karte:   

Krnsko pogorje 1 : 25 000 po RN  26.6.2017 

Ponatisi:   

Bohinj 1 : 25 000 po RN  6.7.2017 

Triglav 1 : 25 000 po RN  6.11.2017 

Vodniki in ostala literatura:   

Vodnik Julijske Alpe: južni del Andraž Poljanec 6.1.2017 

Trden kakor skala P. Mikša, E. Gradnik 15.2.2017 

Dolina Soče – Bovško skupina avtorjev 14.7.2017 

The soča Valley – Bovec Region skupina avtorjev 14.7.2017 

Dnevnik In planinec  19.9.2017 

PONATISI (z dopolnitvami) in OSTALO:   

Vodniški učbenik skupina avtorjev 14.2.2017 

Čez rob Vladimir Habjan 25.8.2017 

Vpisna knjiga za vrhove  2.2.2017 

Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  14.4.2017 

Dnevnik s slovenske planinske poti  1.6.2017 

Planinski dnevnik  14.7.2017 

 
 
 

Slavica Tovšak, vodja OZI PZS 
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POROČILO RAZISKOVALNE SKUPINE PZS ZA LETO 2017 
 
Raziskovalna skupina PZS je tudi v letu 2017 delovala v sestavi Slavica Tovšak (vodja), Herman Berčič, Stojan Burnik, 
Iztok Cukjati, Peter Mikša, Simon Brezovar, Irena Mrak in Petra Zupet. 
Na spletni strani PZS in drugih spletnih straneh, kjer so objavljeni dogodki PZS, je bil objavljen Razpis za najboljšo 
diplomsko oziroma magistrsko nalogo. Prijavljene teme s planinsko tematiko so bile nato predstavljene na skupnih, 
razširjenih sestankih. Ponovni, dopolnilni razpis je bil objavljen skupaj s Slovenskim planinskim muzejem, Vodniško 
komisijo in Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v  Ljubljani. Razpisane so bile teme: 
Ugotavljanje nekaterih osebnostnih potez pri vodnikih PZS 
Ženske v slovenski planinski zgodovini 
Zgodovina varuhov nekoč in danes 
Razvoj planinskih razglednic od začetkov do današnjih modernih sporočil 
Analiza kartografskih podlag za navigacijo v Sloveniji 
Možnosti uporabe topografskih podatkov na pametnih telefonih 
V letu 2017 so člani RS prisluhnili nalogam: 
Primož Gašperič : Razvoj metod prikaza kartografskih elementov na starih zemljevidih Sloveniji (doktorska 
disertacija) 
Petra Udrih: Določanje ogroženosti zaradi snežnih plazov v Kamniško Savinjskih Alpah s pomočjo geografskih 
informacijskih sistemov 
Člani RS PZS so se udeleževali strokovnih znanstvenih srečanj in konferenc kot npr. Svetovnega kongresa športne 
medicine v Ljubljani, konference  Alpskega tedna v Grassau v Nemčiji, delavnice na temo raziskovanje v gora v okviru 
Obzorja 2000. 
V okviru RS PZS smo si prizadevali pridobiti status RS kot samostojne raziskovalne enote v okviru PZS. S pridobitvijo 
statusa bi lahko kandidirali na razpisih za pridobitev sredstev na Agenciji RS za raziskovalno dejavnost. Po predložitvi 
zahtevane dokumentacije smo ugotovili, da si moramo pridobiti status društva v javnem interesu.  
Dne 6.6 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na osnovi Zakona o splošnem upravnem postopku 
izdalo odločbo, da se Planinski zvezi Slovenije podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
raziskovalne dejavnosti. Z odločbo so bila uresničena nekajletna prizadevanja za pridobitev statusa. 
Na RS PZS smo poiskali možnosti sodelovanja z RS Združenja vojaških gornikov. Sprejet je bil predlog, da bi lahko našli 
skupne točke pri temah: 
Simpozij o Tonetu Svetini 
Raziskava o vplivu vojaškega gorništva na razvoj planinstva in alpinizma na Slovenskem 
Raziskava o vojaških pionirjih slovenskega alpinizma in smučanja 
Izdelava katastrskih ostankov in ostalin vojaških objektov 
Evidentiranje mulatier v slovenskih gorah 
Posamezni člani RS PZS so pripravili sestavke za objavo v Planinskem vestniku. Predstavljene naloge, ki so jih 
ocenjevali člani RS PZS, so bile predane v hrambo  Slovenskemu planinskemu muzeju v Mojstrani. 
Slavica Tovšak, Vodja RS PZS 

 

POROČILO ODBORA ZA ČLANSTVO PZS ZA LETO 2017 
 
Odbor za članstvo PZS skrbi za vprašanja v zvezi s članstvom posameznikov v planinski organizaciji, za zavarovanje 
članov in druge ugodnosti članstva. V okviru pododbora za priznanja rešuje vprašanja glede podeljevanja priznanj 
PZS in obravnava predloge za podelitev najvišjih priznanj PZS. 
 
Odbor za članstvo PZS je spremljal pripombe na članarino PZS in zavarovanje. Sodeloval je v procesu priprave novega 
članskega zavarovanja in v naslednjem obdobju in se opredelil do predvidenih sprememb.  
 
Pododbor za priznanja in Odbor za članstvo sta pripravila razpis in obravnavala predloge za najvišja priznanja PZS v 
letu 2017.  
 
 
 



 

37 
 

Sestava in dejavnost Odbora za članstvo v letu 2017 

Organ vodja in namestnik člani seje 

Odbor za članstvo Tone Jesenko (PD 
Brežice) 

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

8. seja (8. 3.),  
9. seja (13. 6.), 
10. seja (20. 9.) 
11. seja (18.10.) 

Pododbor za 
priznanja  

Irena Pečavar Čarman 
(PD Integral Ljubljana) 

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

4. seja (11. 10.) 

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

Tone Jesenko, vodja Odbora za članstvo PZS 
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POROČILO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE PZS ZA LETO 2017 
 
Odbor za pravne zadeve je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih 
aktov in se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno 
službo PZS. 
Odbor za pravne zadeve je deloval predvsem korespondenčno. Po potrebi se je vključeval v pripravo pravilnikov in 
podajal mnenja ter pojasnila na prošnjo društev, članov organov oz. vodstva PZS. Posebne aktivnosti v letu 2017 niso 
bile potrebne 
 
Sestava: 

Organ vodja in namestnik člani seje 

Odbor za pravne 
zadeve 

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

/ 

 
 
Aktivnosti v letu 2017 so bile izpeljane v skladu z načrtom, glede na naravo dela odbora pa se aktivnosti odbora 
prilagajajo potrebam in drugim aktivnostim znotraj PZS. 
 

Borut Vukovič, vodja Odbora za pravne zadeve 
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POROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA V LETU 2017  
122. leto izhajanja, 117. letnik 
 

 

Planinski vestnik (PV) je najstarejša slovenska revija, ki še izhaja. Prva 
številka revije je izšla februarja 1895. PV je bil v vseh obdobjih ogledalo dela 
planinske organizacije, gorniške kulture, odraz splošnih razmer in duševnega 
doživljanja gora Slovencev.  
 
Planinski vestnik udejanja poslanstvo planinske organizacije: planinstvo kot 
način življenja. Bralca informira o planinstvu, alpinizmu, športnem lednem 
plezanju ter tekmovanju, ki poteka v okviru PZS in vseh oblikah dejavnosti v 
gorah doma in v tujini ter poučuje, kulturno bogati in informira o dejavnostih 
Planinske zveze Slovenije, o pomembnejših aktivnostih planinskih društev 
ter sorodnih organizacij. Na ta način spodbuja bralce k aktivnemu 
udejstvovanju v naravi, članstvu v planinski organizaciji in prostovoljnemu 
delu na področju planinstva. Planinski vestnik ohranja vrednote, ki jih je gojil 
skozi več kot stoletno zgodovino in jih bo tudi v prihodnje.  

 
Uredniški odbor Planinskega vestnika je v letu 2017 deloval v sestavi: Vladimir Habjan – odgovorni urednik, Emil 
Pevec – tehnični urednik, Mateja Pate, Marta Krejan Čokl, Irena Mušič Habjan, Dušan Škodič, Tina Leskošek, Mire 
Steinbuch, Zdenka Mihelič – člani in zunanji sodelavec Peter Šilak.  
 
Ciljno občinstvo revije so člani planinskih društev oziroma vsi, ki želijo občasno preživeti del prostega časa v naravi 
ter obenem prebirati revijo Planinske zveze Slovenije. PV je torej revija, ki je namenjena vsem ljubiteljem gorskega 
sveta in narave, obenem pa tudi tekoči informator bogate dejavnosti PZS – posredno seveda želimo s pestro vsebino 
pripomoči k promociji planinstva in čim večjemu članstvu. Veliko vlogo posvečamo tudi planinski kulturi, ki je po 
našem mnenju v primerjavi s športom in rekreacijo podcenjena.  
 
V letu 2017 je izšlo 9 številk na 80 straneh (plus platnice), julijska in novembrska številka pa na 96 (plus platnice). 
Novembrska številka je bila izjemoma obsežnejša zaradi posebne teme meseca, posvečene spominu Frančka Kneza. 
Format revije je od leta 2010 malce manjši od velikosti A4. Večji format pomeni večjo možnost bolj raznovrstnega 
oblikovanja, obenem pa tudi rubriko v sredici – Z nami na pot, kjer s priročnimi opisi, ki jih je možno iztrgati oz. 
izrezati, na izlete doma in v bližnji tujini vabimo najširše množice.  
 
V letu 2017 smo objavili 297 člankov in 185 vesti, za objavo smo zavrnili 7 člankov, 2 vesti in eno pesem.  
 
Vsebino Planinskega vestnika večinoma načrtujemo vnaprej, objavljamo pa tudi priložnostne članke avtorjev, ki jih 
dobimo, pri čemer vabimo mnoge uveljavljene avtorje, posebno pa mlade, da nam pošiljajo svoje prispevke. V ta 
namen občasno razpisujemo tudi literarne natečaje. Uredništvo skrbi za pestro izbiro novinarsko raznovrstnih, 
kvalitetnih, strokovnih, aktualnih, vzgojnih, zgodovinskih in literarno dovršenih prispevkov (reportaže, intervjuji, 
kratke zgodbe, kolumne, izjave idr.).  
 
V enajstih številkah letnika 2017 smo objavili deset tem meseca. Lotevali smo se raznovrstnih gorniških tem: 
planinsko leposlovje, planinstvo za invalide, pionirji turnega smučanja, bivaki, kaninsko podzemlje, podnebne 
spremembe gorskega okolja, s kolesom v hribe, po poteh Alpske konvencije, spomin na Frančka Kneza, reševalni psi, 
pri čemer smo praktično vsako temo meseca obravnavali tudi skozi prizmo dejavnosti PZS.  
 
Skozi vse leto smo redno objavljali članke, novice in informacije o dogajanjih v planinski organizaciji (skupščina PZS, o 
članarini, najvišja priznanja PZS, zgodovina planinskih koč, Roblekov dom, zavetišče Sveti Peter, 60 let koče na 
Slavniku, začetki planinstva na Resevni, državno tekmovanje Mladina in gore, sto let PD Snežnik, obeleževali smo 
pomembne jubileje zaslužnih planincev, pogovora z Manjo Rajh in Hanzejem Lesjakom, srečanje vodstev PZS in HPS, 
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o članarini, Dan planinskih doživetij, 120-letnica ustanovitve Češke podružnice SPD, vzorčni taborni prostor PZS, dom 
slovenskih planincev v Ljubljani, slovenska turnokolesarska pot, zemljevidi PZS, gradivo za Mladina in gore idr.).  
 
Objavili smo test gorskih koles. Nadaljevali smo z novo občasno rubriko oz. vsebinami za najmlajše (Planinčkov 
kotiček). V mnogih rubrikah in člankih smo objavljali vrsto predlogov na izlete in ture, opise alpinističnih vzponov, 
prispevke o varstvu naravne in kulturne dediščine v gorskem svetu, leposlovne članke, recenzije planinskih publikacij, 
trekinge, turne smuke itd. Vodniških prilog v letu 2017 zaradi varčevanja nismo izdali. Precej vsebin je bilo strokovnih 
in izobraževalnih (gore in sladkorna bolezen, astronavtska folija, vsebina potovalne lekarne, o nevihtah, hoja v 
ključih, vertikalna sondaža, priprava in izvedba ture po ferati, GRS idr.) s čimer želimo prispevati k varnejšemu 
obiskovanju gora in posledično povečati varnost v gorah. Želimo si jih še več, vendar žal ne dobimo vedno tudi 
avtorjev. Posebna zvrst pisanja, ki jo skušamo spodbujati, so komentatorski članki (kolumne), s čimer želimo odpirati 
določene teme oz. bralce spodbuditi k razmišljanju.  
 
V novičarskem delu revije redno objavljamo domače alpinistične novice in iz tujine, športnoplezalne vesti, recenzije 
novih publikacij (tudi tiskanih društvenih glasil), vesti iz PZS, PD in Slovenskega planinskega muzeja (SPM) ter iz TNP. 
Redno objavljamo tudi stanje zaprtih planinskih poti.  
 
Fotografija ima v reviji pomembno mesto, za kar imajo zasluge mnogi sodelavci fotografi. Objavili smo fotografski 
natečaj, rezultate pa predstavili decembra v SPM, kjer smo na literarnem večeru sodelovali trije člani uredništva (I. 
Mušič Habjan, D. Škodič in V. Habjan).  
 
Februarja 2018 bomo na spletni strani objavili letno kazalo letnika 2017.  
 
Z letom 2017 smo uvedli oblikovno prenovo revije, ki bo veljala tudi v letu 2018.  
 
V začetku leta 2012 smo zaključili desetletni projekt skeniranja vseh letnikov revije, ki so dosegljivi na spletni strani 
http://www.planinskivestnik.com/. Stran je obiskana in zelo uporabna. Ker je bila nujna bila modernizacija 
programske opreme spletnega kazala, smo naročili posodobitev, ki je v fazi testiranja, prav tako spletna stran. 
Predvidoma bomo januarja 2018 podpisali pogodbo za povezavo uredniške aplikacije s honorarji in spletno bazo 
podatkov.  
 
Število naročnikov revije v zadnjih letih je sledeče:  
 

Leto Naročniki Prosta prodaja 

2014 5095 5378 

2015 3969 3710 

2016 4044 / 

2017   

 
Med naročniki je bilo v letu 2016 2159 članov PZS (54,4 %). 
 
PV se financira iz sredstev naročnin, proste prodaje, subvencij in dotacij ter članarine (25-odstotni popust pri 
naročnini za člane).  
 
Ves čas se trudimo za čim boljšo promocijo revije. Tako vsak izid Vestnika predstavimo v več medijih: na radiu 
Ognjišče, radiu Univox (Kočevje), radiu Kranj, radiu Primorski val in Odmev (Tolmin, Cerkno), predvajanje telopov na 
kabelski Gorenjski TV ter na več spletnih portalih (Gore-ljudje, Rekreacija ...). Aktivni smo tudi na Facebook profilu 
PV. 
 
V letu 2017 je odgovorni urednik sodeloval na sejah Odbora za založništvo in informiranje, sodelujemo tudi s 
Planinsko založbo. V letu 2016 smo pripravili programske zasnove za obdobje 2016–2018, ki sta jih potrdila OZI in UO 
PZS. Na tej podlagi smo pripravili še izvedbeni načrt PV. V letu 2016 smo člani uredništva obiskali osem MDO PD po 
vsej Sloveniji, preostale štiri pa v letu 2017. Sestanki so bili zaradi izmenjave informacij koristni za obe strani. V letni 
anketi med PD je bil PV najvišje ocenjen od organov PZS. 
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Izzivi za leto 2018 so sledeči:  
ohraniti število strani (80),  
nadaljnje sofinanciranje PZS (25 %), 
ohraniti raznovrstnost tem meseca,  
občasne nove vsebine (kotiček za najmlajše, Mladina in gore – jeseni bomo spet objavili del tekstov, ki jih bodo 
tekmovalci morali obvezno obdelati, poljudne teme usposabljanja vodnikov PZS), 
ohranjanje oz. povečanje števila naročnikov in proste prodaje,  
redno objavljanje na FB-profilu, promocija PV in pridobivanje bralcev/naročnikov, 
organizacija vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva PV,  
še boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija, 
tesna povezava s Planinsko založbo in kartografijo, 
objava prenovljene spletne strani z nadgradnjo elektronskega kazala PV, 
povezava programskih rešitev (uredniška aplikacija, spletno kazalo, obračun honorarjev).  
 

Vladimir Habjan, odgovorni urednik PV 
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POROČILO MDO PD PRIMORSKE ZA LETO 2017 
  

1. Zemljevid območja, ki ga pokriva MDO  
V MDO PD Primorske je bilo vključenih 13 društev in klubov: PD Brkini, Piran, Podnanos, Postojna, Sežana, Slavnik 
Hrpelje, Snežnik Ilirska Bistrica, Vipava, Slovensko PD  Trst, Obalno PD Koper, Obalni alpinistični klub, Športno 
društvo Proteus in Športno-plezalni klub Plus;  zadnji dve društvi nista sodelovali, prav tako tudi PD Brkini, ki za leto 
2017 niso prevzeli članskih znamkic.  

 
 

V MDO PD Primorske  je vključeno zamejsko Slovensko planinsko društvo Trst, ki zajema območje mesta Trst in 
njegovo širše zaledje (Tržaški Kras) do Tržiča, Planinska skupina Slovenskega KPD Bazovica je formalno vključena  PD 
Snežnik, deluje na področju Reke.   
 
2. Osnovni statistični podatki MDO in primerjava 2016/2017 
 

podatki 2016 2017 

število vključenih društev in klubov 12 12 

število članov 2.415   2.457 (101%) 

število koč in drugih objektov  8  8 

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

Pojasnilo: V  primerjavi z letom 2016 ni bilo bistvenih odstopanj, glede na leto 2015 pa so vključena v MDO 3 društva 
manj (PD Brkini je konec leta  izbrisano iz  evidence,  2 športno plezalni društvi pa sta se odločili za nesodelovanje. 
Navkljub temu se je članstvo za 1% povečalo.  
 
3. Ključne aktivnosti MDO v letu 2017 

Vodstvo Predsednica, namestnica predsednice, vodje odborov: VO, 
OMO, OVGN, OPP.  

Seje MDO 
Koordinacija, Posveti PZS, Skupščina PZS 
Občni zbori PD, druge aktivnosti po PD 

5 in 1 dopisna; vse sklepčne 
Udeležba  dobra. 
Udeležba predsednice oz. namestnice na večina OZ in ostalih 
pomembnejših prireditvah PD.  

Dan planinskih doživetij Dom pod Storžičem , 18. 
junij; pohodniki&kolesarji 

Skupno: OPD, SPDT, Sežana, Postojna, PS Bazovica; skupaj  60 
udeležencev, 5 praporščakov.  

Pomembne obletnice in svečanosti PD 
 
110 letnica PD Snežnik in 15 letnica PS Bazovica: 
pohoda Sviščaki-Snežnik in  Gomanci- Snežnik 
(Pot prijateljstva Snežnik – Snježnik) ter druženje 
na Sviščakih; 14. maj  

 
 
 
Obe prireditvi sta lepo uspeli, bili sta dobro promovirani, 
udeležba zadovoljiva oz. zelo dobra, prisotnih večina PD, na 
Sviščakih je bilo vsakoletno srečanje vodstev PZS in HPS, na 
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60 letnica Tumove koče na Slavniku, 1. oktober  

Slavniku pa je aktivno sodeloval podpredsednik PZS  Tone 
Jesenko.   

Kulturni dogodki 
Predstavitev razstave MDO  
Reka, PS Bazovica – ob 15 letnici delovanja,  
21. januar; 
 
PD Podnanos, 5. marec, ob pohodu Po Vojkovih 
poteh; 
Knjižnica Vipava – dodatno, na njihovo pobudo. 
 
Izdaja Vodnika Slov. Istra, Čičarija, Brkini in Kras 
avtorja Milana Vinčeca  
 
Premiera filma o razvoju alpinistične dejavnosti v 
SPD Trst, 15. september 
 
Mednarodni dan gora, 11. december, 
počastitev spomina na Vladimirja Mirota 
Dougana – slovensko italijanskega alpinista. 

 
 
Otvoritev je bila začetna aktivnost ob 70 letnici SKPD Bazovica 
Reka in njene PS.  
 
 
Svojo pot bo razstava sklenila v Ilirski Bistrici januarja 2018. 
 
Uspešna predstavitev v Kopru, v Knjigarni Libris.  
 
 
Zelo odmevna prireditev v okviru SLOFEST-a v Trstu 
 
Trst, Gledališče Il Miella je SPD Trst  v skupni organizaciji z 
italijanskimi društvi CAI Alpina. 
 delle Giulie, CAI XXX Ottobre in Monte Analogo. 
 

Sodelovanje z zamejskimi PD in regijskimi 
planinskimi društvi v sosednjih državah: 
 
Odprta meja Beka – Glinščica; PD Slavnik, SPD 
Trst, 19. marec; 
12. Prijateljsko srečanje brez meje: PD Snežnik, 
SPD Trst, PS Bazovica, SK Devin (organizator SPD 
Trst), 2. april; 
Odprta meja SLO – HR; Golac PD Slavnik, 2. 
september 
37. tradicionalni spominski pohod Bazoviških;  
junakov; soorganizacija SPDT in PD Sežana, 10. 
september; 
Srečanje istrskih planincev, organizator Istarski 
planinarski savez, Pula, 15. oktober 

 
 
 
Zelo dobro pripravljene prireditve z zadovoljivo udeležbo 
članstva PD, navkljub slabemu  vremenu.   

Projekt »Obhodnica MDO PN PD« 
 
 

Obhodnica je bila na pobudo sklepa 13. seje MDO PD 
Primorske  ukinjena in izbrisana s seznama obhodnic PZS.  

ODBORI DEJAVNOSTI 

Odbor za planinske poti (OPP): vodja Jasmina 
Pištan 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zbor markacistov MDO, 10. januar, izvolitev vodje OPP; 
Skupna delovna akcija markacistov MDO, 10. junij, 
organizacija PD Sežana, 7 udeležencev (PD Sežana, OPD), 
urejali poti Sežana-Lokev;  
Udeležba na Dnevu slovenskih markacistov, 1. julij, Log pod 
Mangartom, 8 udeležencev (OPD, PD Postojna); 
Področno srečanje markacistov MDO, 12. december, 12 
udeležencev; 
Udeležba na razširjenem sestanku KPP PZS –prisotna 
namestnica vodje. 

Vodniški odbor (VO): vodja Barbara Raičić 
 

Srečanje in izlet vodnikov PZS in mentorjev vseh PD,  
organizacija PD Postojna, 4. februar, 13 udeležencev (PD 
Postojna, OPD Koper, PD Slavnik); 
Udeležba na zboru vodnikov PZS, načelniki VO PD (Postojna, 
Slavnik, Sežana, OPD, PD Snežnik, nekateri so manjkali);  
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Razširjena seja VK PZS, udeležila vodja VO MDO; 
Licenčno usposabljanje za vodnike PZS na Nanosu, po 
seznamu. 

Odbor za varstvo gorske narave (OVGN): vodja 
Vesna Pečar  
 
 

Skupni naravovarstveni izlet, Radensko polje, nekatera PD so 
ga vključila v svoj redni program; 27. maj, 16 udeležencev; 
Predavanja: uresničen je bil cilj: najmanj eno s poudarkom na 
naravovarstveni tematiki; Udeležba na Zboru KVGN PZS; 
udeležila vodja; 
Pridobiti nove varuhe gorske narave oz.  gorske stražarje; 3 
člani pridobili naziv varuha (OPD Koper);  
Spodbujanje gradnje čistilnih naprav v kočah; PD Postojna 
pripravila načrt za Vojkovo kočo.  

Odbor mladinskih odsekov (OMO), vodja  Matej 
Trobec  
 

42. srečanje mladih planincev MDO PD Primorske, v 
organizaciji PD Piran,13. maj, po slovenski Istri, 230 
udeležencev;  
Tekmovanja v planinski orientaciji v ligi Primorske: v 
organizacijah: PD Snežnik, 4. marec, OPD Koper, 18. marec; PD 
Sežana, 25. november; udeležba zadovoljiva;   
SPOT-a so se udeležile zmagovalne ekipe; Srečanje načelnikov 
in predstavnikov MO PD, Sežana, 15. september,    
Priprava načrta aktivnosti  za šolsko leto 2017/2018; 
Regijsko tekmovanje Mladi in gore (cela Primorska), 11. 
november, v Pivki,  le 11 ekip, iz MDO Primorske le 2 društvi ( 
PD Postojna 5 ekip in PD Podnanos 2 ekipi), rezultati so bili 
dobri: 6 ekip se je udeležilo državnega tekmovanja. 

Objave v lokalnih in planinskih medijih  
 

Lokalni mediji (Primorske novice, Primorski dnevnik, Radio 
Koper, Televizija Koper in  občinski mediji) so bili naklonjeni, 
predstavili in pisali so(smo) o najpomembnejših dogodkih vseh 
PD oz. sprotno objavljali vabila na aktivnosti, večina PD ima 
svoje portale, ki so bolj ali manj ažurni; 
Na 1 seji prisostvovala člana uredniškega odbora PV,  
objavljeni štirje članki naših piscev . 

Ostalo: sodelovanje, statut, ankete…  
 
 

Sodelovanje vseh PD in OAK  je vzorno,  2 plezalna kluba sta se 
tudi formalno odpovedala sodelovanju, 2 pa niti tega nista 
storili, PD Brkini ni sodelovalo in se ni odzivalo na naše 
pobude.  

 
4 .Povzetek  
Ocenjujem, da je bilo delovanje  MDO v letu 2017 zelo dobro, saj so bile uresničene vse načrtovane naloge, nekaj je 
bilo še dodatnih. Udeležba na dogodkih je bila zelo dobra, tako po številu društev kot številu udeležencev. 
Povezovanje, sodelovanje in medsebojna pomoč  med društvi smatram za temelje delovanja. Ocenjujem, da je 
zgledno, bilo pa bi lahko  še boljše. 
Pohvalno je delovanje Odbora mladinskih odsekov, ki so s pomočjo PD nadaljevala pri pripravah in izvedbah 
planinskih orientacijskih tekmovanj za Primorsko ligo, udeležba in rezultati so bili zadovoljivi. Pohvalno je tudi  
izjemno veliko število udeležencev na 42. srečanju mladih planincev MDO PD Primorske, v organizaciji PD Piran. 
Veliko manj pa je bila uspešna udeležba na Regijskem tekmovanju Mladi in gore v Pivki. Problematika, ki ji je 
potrebno posvetiti več pozornosti, kar je povezano tudi z obsegom številčnosti in aktivnosti mladinskih odsekov in 
njihovih mentorjev.   
V tem letu je bila ukinjena obhodnica MDO primorsko-notranjskih PD in sprejet sklep, da jo nadomestimo z 
morebitno zbirko vrhov Primorske. Odprta so ostala nekatera vprašanja glede skrbništva posameznih odsekov poti.    
 

Maruška Lenarčič, predsednica MDO PD Primorske 
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POROČILO MDO PD GORENJSKE ZA LETO 2017 
 

1. Območja, ki jih pokriva MDO PD Gorenjske so napisana v Pravilih MDO PD Gorenjske. 
2. Osnovni statistični podatki 
Pregled članstva MDO PD Gorenjske v letu 2017 na dan 31. 12. 2017 

Zap. Ime društva Skupaj Skupaj Indeks 

št.   2016 2017 17/16 

1 Alpski gorniški klub 23 25 109 

2 Bled 315 339 108 

3 Bohinjska Bistrica 286 319 112 

4 Celovec 70 62 89 

5 Plezalno društvo CEMPIN 41 41 100 

6 Dovje-Mojstrana 503 497 99 

7 Gorenja vas 257 268 104 

8 Gorje 226 226 100 

9 Gorniško športno društvo BRICALP 95 119 125 

10 Gozd Martuljk 242 241 100 

11 Iskra Kranj 164 179 109 

12 Javornik-Koroška Bela 285 273 96 

13 Jesenice 374 379 101 

14 Jezersko 127 133 105 

15 Kranj 1141 1264 111 

16 Kranjska Gora 111 120 108 

17 Križe 403 407 101 

18 Plezalni klub Škofja Loka 33 25 76 

19 Preddvor 170 162 95 

20 Radovljica 866 898 104 

21 Rateče-Planica 13 15 115 

22 Sovodenj 122 91 75 

23 Srednja vas v Bohinju 368 399 108 

24 Škofja Loka 862 911 106 

25 Tržič 428 491 115 

26 Turno smučarski klub OLIMPIK 14 4 29 

27 Za Selško dolino Železniki 466 485 104 

28 Žiri 166 186 112 

29 Žirovnica 418 373 89 

MDO skupaj 8.589 8.932 104 

Stanje celotne PZS 55.150 57.148 104 

 
V MDO PD Gorenjske delujejo še GRS Bohinj, GRS Radovljica in GRS  Kranj. 
Število koč in drugih objektov s katerimi upravljajo planinska društva 
Planinska društva v MDO PD Gorenjske upravljajo z 42 kočami, 3 zavetišči in 8 bivaki. 
Skupna dolžina poti s katerimi upravlja PD na območju MDO 
PD na območju MDO PD Gorenjske upravlja s 1316 km planinskih poti.  
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Predsedstvo MDO PD Gorenjske 

Zap.št. Ime in priimek Funkcija Naslov 

1. France Benedik  predsednik PD za Selško dolino Železniki 

2. Jože Stanonik podpredsednik PD Škofja Loka 

3.  načelnica Odbora mladinskih odsekov  

4. Matej Ražen načelnik Odbora vodnikov PD Bled 

5. Janko Šeme  načelnik odbora za planinske poti PD Jesenice 

6. Marica Okršlar načelnica odbora za gospodarstvo PD Gorje 

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

8. Jože Varl član PD Radovljica 

 
Aktivnosti  MDO PD Gorenjske v letu  2017 
Meddruštveni odbor PD, ki ga sestavljajo predsedniki PD, se je v letu 2017 sestal  na štirih sejah. Meddruštveni odbor 
je obravnaval vso problematiko, ki je bila na dnevnem redu skupščine PZS, kot tudi problematiko, ki jo je obravnaval 
UO PZS. Predsedstvo MDO PD Gorenjske se je sestalo dvakrat. 
11. 6. 2017 je bilo v Vratih srečanje obmejnih planinskih društev. Srečanje je organiziralo Planinsko društvo Jesenice 
v sodelovanju s Planinskim društvom Dovje – Mojstrana. 
17. 6. 2017 - Dan slovenskih  planinskih doživetij 2017 in Dan Gorenjskih planincev je bil v Domu pod Storžičem, 
soorganizator PD Tržič. 
25. 8. 2017 so planinska društva Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Bistrica in Gorje organizirala spominsko slovesnost 
ob 237-letnici prvega pristopa na vrh Triglava. 
30. 9. in 1. 10. 2017 je bilo 53. srečanja planincev treh dežel v Fragenter Hütte na Koroškem. 30. 9. 2017 je bilo 
srečanje delovne skupine. 1. 10. 2017 pa je bil pohod vseh udeležencev na Grosser Sadnig (2745 m) ali Makerni – 
Spitze (2644 m). Srečanje se je zaključilo s skupnim kosilom na povabilo OAV Koroška. Srečanja so se udeležili 
predstavniki MDO Gorenjske, Koroške, Posočja in Primorsko Notranjske.  
Najvišja priznanja PZS so v letu 2017 prejeli: 
spominsko plaketo PZS so prejeli: 
za  65 let Zvone Tavčar iz PD Javornik Koroška Bela, 
za 70 let Olga Rener iz PD Križe,  
za 80 let Matevž Pogačnik iz PD Radovljica. 
svečano listino PZS je prejel: 
Janez Brojan iz PD Dovje - Mojstrana 
Aktivnosti  odborov v letu 2017  
 
Odbor mladinskih odsekov 
V letu 2017 nam ni uspelo dobiti načelnice mladinskih odsekov. Odseki v večini planinskih društev dobro delajo, saj je 
v skupini P + O na Gorenjskem vključenih 2131 članov. 
 
Odbor vodnikov 
V tem letu je imel odbor dve redni seji. Prvo 7.4.2017 v Zavetišču v Gozdu in drugo 23.11.2017 v okrepčevalnici 
Košanc v Sovodnju. Program za leto 2017 je bil v celoti izpolnjen. 
Izobraževanje vodnikov PZS 
V letu 2017 sta bili v okviru organizacije MDO PD Gorenjske  licenčni usposabljanji za zimske in kopne razmere. 
Snežno izpopolnjevanje je potekalo od 17.2.-19.2.2017 v Erjavčevi koči na Vršiču, kopno izpopolnjevanje pa od 7.4.-
9.4.2017 na Valvasorjevem domu pod Stolom. Obe akciji sta imeli po dve izmeni. Vodja obeh je bil Boris Madon. 
Tečaj za B kategorijo je bil izveden na Valvasorjevem domu pod Stolom od 11.-14.5.2017. Tečaj je vodil Boris Madon. 
Srečanje gorenjskih vodnikov in mentorjev  
Srečanje vodnikov in mentorjev MDO Gorenjske 13.4.2017 je organiziralo PD Gozd Martuljk. 
Zbrali smo se v gostišču Pri Jožici v Gozd Martuljku. Pod strokovnim vodstvom smo si ogledali gozdno učno pot Rute. 
Ogled je vodil Alojz Mertelj. Planinski del je bila tura na ob reki Savi Dolinki do Čičar. Sledil je vzpon čez Konjsko smrt 
v Robe, od koder  je čudovit pogled na Julijce. Pot smo nadaljevali proti Srednjemu Vrhu, kjer nas je pozdravil 
predsednik PD Gozd Martuljk in nas pospremil v dolino kjer smo imeli kosilo in druženje. Srečanje je uspelo, udeležba 
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je bila zadovoljiva, tudi udeleženci srečanja so bili z organizacijo srečanja zadovoljni. Program je pripravila Majda 
Papler. 
Matej Ražen, načelnik odbora vodnikov 
Odbor za planinske poti 
Vse opravljene aktivnosti OPP MDO PD Gorenjske so bile načrtovane v Planu dela OPP MDO PD Gorenjske v letu 
2017. 
V mesecu januarju in februarju (Škofja Loka 27.01.2017, Jesenice 24.02.2017), sta bili sklicani dve seji razširjenega 
sestava načelnikov OPP PD, kjer se je razpravljalo o problematiki markacijskega dela na območju MDO Gorenjske in 
sprejelo ustrezne zaveze glede revitalizacije dela na področju urejanja planinskih poti, pridobitvi novih markacistov in 
aktivnem vključevanju markacistov s področja Gorenjske v strukture PZS in Komisije za planinska pota. 
Markacijski odseki v planinskih društvih so v okviru svojih planov dela opravili večino načrtovanih akcij (poročila o 
delu so društva posredovala na KPP PZS neposredno).  
Ob sodelovanju tehnična skupine KPP PZS sta bili opravljeni tehnični akciji: 
Hanzova pot na Prisojnik – PD Kranjska Gora 
Bavški Grintavec –PD Jesenice. 
Člani markacijskih odsekov našega MDO so sodelovali tudi na drugih tehničnih akcijah na našem področju: 
Vodnikov dom - Konjsko sedlo – Kredarica 
Tamar – Ponce. 
Naši markacisti so tvorno sodelovali v organih PZS (IO KPP PZS, TS KPP, Odbor za kataster in dokumentacijo KPP). 
Aktivno smo sodelovali pri prenovi usposabljanja za markaciste PZS, kjer sta v sestavi Odbora za usposabljanje KPP 
dva naša člana.  
Udeležili smo se tečaja za markaciste kategorije A v Dolenji vasi pri Čatežu in usposobili 5 novih markacistov (PD 
Kranjska Gora – 2 markacista, PD Križe, Žirovnica in Bohinjska Bistrica – 1 markacist). 
Udeležili smo se Dneva slovenskih markacistov na območju PD Bovec, OPP Posočje, z izhodiščem v Logu pod 
Mangartom. 
Janko Šeme, načelnik odbora za planinske poti 
 
Odbor za gospodarstvo 
Pred pričetkom glavne sezone smo morali zagotoviti nadomestni vzletno pristajalni prostor za potrebe prenosa 
materiala, ker za Rudno Polje do 15. junija velja popolna prepoved letenja. To nadomestno mesto je bilo na pašniku 
nad Staro Fužino. 
Ob pričetku sezone smo s prevoznikom pripravili plan prenosov, saj za Rudno Polje določene omejitve veljajo vse do 
15. julija. Prav tako smo za prenose v sezoni pripravili okvirne termine s količino tovora. Vzdrževali smo prostor na 
Rudnem Polju in si društva med seboj tudi pomagala. 
Na jesenske posvetu Planinske zveze Slovenije in Planinskih društev smo dobili informacijo o novosti na področju 
vodenja knjige gostov, ki naj bi poenostavila poročanja. 
V začetku meseca decembra smo na sestanku obravnavali program dela odbora za leto 2018. 
Želja vseh pa je, da bi Planinska zveza Slovenije izvedla odmevno akcijo, naj se planinci, ki obiščejo planinske koče, 
tudi vpisujejo v knjige gostov. 
Marica Okršlar: načelnica odbora za gospodarjenje 
 
Odbor za varstvo gorske narave 
V letu 2017 je odsek VGN PD Gorenjske imel v planu:  
Tečaj za GS v Škofji Loki in na Lubniku. 
Akcijo čiščenja v Pokljuški soteski. 
Akcijo VGN in GS na Golici. 
Udeležba na letni skupščini KVGN. 
Udeležba na tečaju za VGN na Valvazorju. 
V mesecu marcu in aprilu je bil izveden tečaj za GS, katerega se je udeležilo 31 kandidatov iz Gorenjskih PD društev. 
Prvi del tečaja je bil teoretični del, ki je potekal prostorih PD Škofja Loka, kjer so predavali Aleš  Zdešar, Borut Pršolja 
in Dušan Klenovšek. Drugi del tečaja pa je bil praktične vsebine. Zbor tečajnikov je bil v Škofji Loki od koder smo šli 
pod vodstvom planinskega vodnika Slavka Bašlja skozi samo Loko mimo loškega gradu na Lobnik, kjer so morali 
tečajniki opraviti nekaj nalog na temo varovanja okolja. 
Akcija čiščenja Pokljuške soteske skupaj z nadzornikom iz TNP-ja je odpadla. 
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Ravno tako je odpadla akcija na Golici zaradi nesporazuma med vodjem odseka VGN in GS MDO PD Gorenjske in 
načelnico KVGN. 
Nekaj članov odseka se je udeležilo letne konference KVGN v Tržiču. 
Vodja odseka pa je predaval na tečaju VGN na Valvazorju na temo »OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA POSTOJANKA«. 
Valentin Rezar, načelnik odbora za varstvo gorske narave 
 
5. Povzetek 
Naloge, ki smo jih načrtovali v letu 2017, smo realizirali.  
Izboljšati bo treba delovanje odbora mladinskih odsekov.  
 

France Benedik, predsednik MDO PD Gorenjske 
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POROČILO SAVINJSKEGA MDO PD ZA LETO 2017 
 
1.  Osnovni statistični podatki MDO in primerjava preteklo leto/leto poročanja 
- število vključenih  56 društev in klubov (v statistiko ni vključena GRS) iz 31 občin:   
 
2. Opis bistvenih aktivnosti MDO: 
 
V MDO delujejo: 
- Odbor Mladinskih odsekov – Vodja   Jure Marko od septembra, prej Barbara Fidler 
- Odbor Vodniških odsekov:  Vodja Andrej Šalamon  
- Odbor za pota: Vodja Ivan Šalamon  
- Odbor za varstvo gorske narave: Vodja Marijan Denša 
 
V letu 2017  je bila ena plenarna seja. Število udeležencev je bilo 26, kar je glede na skupno število društev (56) lepa 
udeležba. Pri tem je potrebno upoštevati, da je 7 (sedem) športno plezalnih, alpinističnih klubov neaktivnih v 
meddruštvenem delu, prav tako so neaktivna manjša (družinska) planinska društva. PD Prevorje v letu 2017 ni kupilo 
članskih znamkic, kar pomeni, da bo črtano iz članstva PZS. Redkeje se sestankov udeležujejo društva, ki so bolj 
oddaljena od našega tradicionalnega mesta za sestanke (OŠ Žalec). Zaradi obsežnega terena našega MDO  poteka 
medsebojna komunikacija  preko elektronske pošte tako, da so vsa društva tekoče obveščena o vsem aktualnem. 
Prav tako na ta način prejemam predloge in pobude vodstev društev. 
Pomembnejše aktivnosti: 
tradicionalno srečanje planincev S MDO 27. 5. 2017:  pohod po planinski poti XIV. divizije Sojek - Socka v 
soorganizaciji PD Vojnik. Udeležilo se ga je več kot 100 planincev iz 13 društev;  
na predlog društev podprli podelitev štirih najvišjih priznanj PZS (ene Svečane listine: Antonu Marko  in treh 
Jubilejnih listin: Mariji Lesjak, Danici Padjan in Petru Orešniku); 
seznanjanje z gradivom za odločanje na Upravnem odbor PZS, 
zastopanje interesov v Planinski zvezi (udeležba na sejah UO ter posvetih) 
strokovna pomoč  pri društvenem delu na vseh področjih delovanja, 
spodbujanje povezovanja in sodelovanja med društvi na vseh področjih, 
udeležba na občnih  zborih (15x) in praznovanjih društev  (4x), srečanju markacistov in varuhov GN ter GS 
 
Pomembnejše aktivnosti posameznih Odborov: 
Odbor Mladinskih odsekov: 
03. junija izvedeno 2. srečanja dijakov in študentov. Pohod na Ledinski vrh, 7 udeležencev 
34. planinski tabor na Jezerskem med 24. junijem in 19. avgustom; udeleženih 452 osnovnošolcev, 168 članov 
vodstva iz 17 društev; 
20. srečanje OŠ planincev 8. oktobra  z 215 udeleženci iz 7 planinskih društev; 
udeležba na Zboru MO na Igu 
Odbor Vodniških odsekov: 
Odbor VO v letu 2017 ni izvedel nobenih aktivnosti razen enega sestanka v jesenskem času; 
 
Odbor za pota: 
28.01.2017 množično srečanje markacistov S MDO  v Dramljah v soorganizaciji  PD Dramlje. Prisotnih 90 markacistov. 
udeležba na zboru slovenskih markacistov na Igu;  
udeležba  na Dnevu slovenskih markacistov v Logu pod Mangartom; 
nadaljevanje obnove planinske poti XIV. divizije do Pake pri Velenju; obnovo je v organizaciji OPP izvajalo 8 
planinskih društev; v letu 2017 je bilo na tej poti opravljeno 553 ur 
izvedeno izobraževanje za obnovo licence markacistov na Paškem Kozjaku. 
izvedena nabava 110 majic Markacist OPP SMDO PD 
 
-   Odbor za varstvo gorske narave 
Tudi v letu 2017 Odbor nadaljuje s kvalitetnim  in poglobljenim delom ter množično udeležbo na akcijah: 
zaključek usposabljanja za gorske stražarje 
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naravovarstveni izlet  »Po nagelj na goro Oljko«: 39 udeležencev iz 14 društev; 
naravovarstveni izlet na Donačko goro z ogledom muzeja na prostem v Rogatcu, prazgodovinskih grobišč,: 19 
udeležencev iz 8 društev; 
spoznavanje flore in favne na Dleskovškovi planini: 12 udeležencev iz 9 društev; 
letno srečanje v planinskem domu pod Reško planino  z naravovarstvenim izletom, predstavitvijo treh seminarskih 
nalog: 48 udeležencev iz 20 društev; 
invazivne tujerodne vrste,  
čiščenje pohorskih planj, … 
 
Povzetek: 
Savinjski MDO PD je glede na načrte delo zelo uspešno zaključil. Več aktivnosti smo pričakovali na področju Odbora 
vodniških odsekov.  
Stalna naloga je spodbujanje društev za meddruštveno  povezovanje za vseh področjih, saj se nekatera društva 
preveč zapirajo, kar pa pri sedanji ureditvi (veliko malih občin) ni dobro za izvedbo pestre društvene dejavnosti. 
 

Manja Rajh, predsednica S MDO PD 
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POROČILO MDO  PD NOTRANJSKE ZA LETO 2017 
 
1. Občine: Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Logatec, Log – Dragomer, Loška dolina, 
in Vrhnika. V občini Bloke deluje Turistično društvo, ki izvaja lokalne pohode. 
  
2. Osnovni statistični podatki MDO in primerjava preteklo leto/leto poročanja: 
Število vključenih društev in klubov;  PD Avtomontaža, PD Blagajana – Polhov Gradec, PD Borovnica, PD Cerknica, PD 
Horjul, PD Logatec, PD Podpeč – Preserje, PD Rega Log, PD Rovte, PD Snežnik v Loški dolini, PD Sveti Vid, PD Šentjošt, 
PD Vrhnika, Plezalni klub Ekstrem, Plezalno društvo Grif Brezovica in Športnoplezalno društvo Korenjak. PD 
Panorama je izbrisano iz registra PZS. Klubi in manjša PD se ne udeležujejo sej MDO, pri teh število članov občutno 
vpada, razen v Športnoplezalnem društvu Korenjak, ki več kot podvojilo članstvo.   
Število članov: V letu 2017 je število članov višje za 3%, kot v preteklem letu, ali 2.372 članov. Kljub povečanju, ki ga 
izkazuje osem PD je  pri treh PD občutni padec števila članov. Največji padec izkazuje PD, ki ni aktivno pri izvajanju 
temeljnega poslanstva, ravno tako ni dejavno pri MDO. 
Število koč : na območju MDO Planinska društva  upravljajo štiri koče in sicer: PD Podpeč – Preserje,   PD Vrhnika, ki 
pa je v letos pristopila k temeljni prenovi koče na Planini, PD  Rovte in PD Blagajana – Polhov Gradec.  
3. Vodstvo MDO: V letu 2017 smo v MDO PD Notranjske imeli štiri seje, na katerih smo obravnavali gradivo UO PZS in 
skupščinsko gradivo, ter programe PD in odborov. Predsednik in podpredsednik sta se udeležila na občnih zborih 
večine PD. Udeležili smo se posvetov, katere je organizirala PZS. 
Odbor vodnikov:  
PD so bila obveščena o načrtovanih izletih z možnostjo širše udeležbe, oziroma skupnih izletov, tudi v tuja gorstva.  
Odbor za gospodarstvo: deluje povezovalno z nasveti in smernicami GK PZS pri PD, ki imajo koče oz. domove. 
Odbor za varstvo gorske narave: v MDO PD je 6 odsekov varstva narave. PD so izvedla čistilne akcije planinskih poti in 
ob planinskih kočah. V maju je organiziran izlet po Ljubljanskem barju z udeležbo članov  VGN MDO PD  Posočja.  
Odbor mladinskih odsekov: na ravni MDO ni bilo skupne akcije. Več  PD je organiziralo večdnevne mladinske in 
skupne tabore  (PD Vrhnika, PD Podpeč-Preserje, PD Horjul, PD Blagajana, PD Šentjošt).  
Odbor za planinske poti: Skupna dolžina planinskih poti s katerimi upravljajo PD na območju MDO: 765 km, katero 
vzdržuje 12 Planinskih društev. Občni zbor markacistov je bil 10. 3. 2017 na Vrhniki, skupne akcije so bile 3 - 8. 4. (3 
udeleženci) in 17. 6. 2017 (5 udeležencev), obnova E7 od Črnega vrha (Prosen) do Suhega dola, ter dne 23. 9. 2017 
Lintvern - Stari maln (25 udeležencev). Letos smo obnovili v celoti E6 do vrha Velikega Snežnika, spomladi 18. 3. smo 
v PD Cerknica imeli čistilno akcijo, 10 udeležencev, osvojili 3. mesto na natečaju Moja reka.si 2017 oz. kot prvo 
planinsko društvo v tem projektu. Udeležili smo se razpisa za sofinanciranje smernih tabel in pridobili sredstva za 
postavitev tabel. Pomagali smo Jamarskemu društvu Karlovica očistiti vhod v Anžetovo ali Coprniško jamo. 
Markiranje smo predstavili tudi učencem OŠ Postojna pri šoli v naravi. 17. 12. 2017 smo pregledali in delno očistili 
planinsko pot na Slivnico po vetrolomu, v celoti so jo očistili lastniki v nadaljnjih treh dneh.  Od 12 društev je bilo 9 
aktivnih, v ostalih treh ni markacistov. Tudi v ostalih društvih so obnavljali poti, 
Dan slovenskih markacistov: Akcija je bila 1. julija 2017, pet udeležencev iz OPP Notranjske so bili v skupini, ki je 
urejala poti na področju Loga pod Mangartom. 

  
Večina udeležencev čistilne akcije ob podelitvi priznanja za 3. 
mesto na državni ravni. 
 
Drugi dogodki: 
PD Rega Log je uspešno organiziralo in izpeljalo tradicionalno 
srečanje planincev MDO PD Notranjske, ki je bilo letos maja v 
Dragomeru in okolici, okvirno 250 – 300 udeležencev. 
PD Logatec je postavilo streho nad razglednikom pod 
Srnjakom in postavilo smerne table.  
PD Borovnica, je po obnovi poti v Peklu uspelo uvrstiti to točko 
u »RAZŠIRJENO SLOVENSKO PLANINSKO POT«. PD Borovnica 
že nekaj let dosega visoka mesta v tekmovanju SPOT, v letu 
2017 –  med prve tri uvrščene ekipe v posameznih kategorijah: 
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Kategorija A: 1. PD Dobrovlje Braslovče, 2. PD Borovnica, 3. PD Slivnica pri Celju. 
Kategorija Č: 1. PD Vransko, 2. PD Borovnica, 3. PD Dobrovlje Braslovče. 
Kategorija E: 1. PD Ruše, 2. PD Polzela, 3. PD Borovnica. 
Kategorija G1: 1. PD Krka Novo mesto, 2. OŠ Petrovče - Zbogom, 3. PD Borovnica. 
Kategorija H: 1. PD Domžale, 2. PD Borovnica. 
 
PD Logatec je uspešno organiziral tradicionalni pohoda iz Logatca na Triglav, letos jubilejni trideseti, in PD Vrhnika iz 
Vrhnike na Triglav pa že 43. pohod. 

 
Miro Mlinar, predsednik MDO PD Notranjske 
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POROČILO MDO  PD LJUBLJANE ZA LETO 2017 
 

1.  
 
2. V MDO PD Ljubljane deluje 41 društev, od tega 34 planinskih društev in 7 plezalnih klubov ali športnih 
društev. V vseh 41 društvih je včlanjenih skupaj 8387 članov. Struktura članov je: 686 članov z A članarino, 5535 
odraslih članov z B članarino, 544 srednješolci in študentje, 1620 predšolskih in osnovnošolskih otrok in 2 oseba s 
posebnimi potrebami. Samo na območju Mestne občine Ljubljana deluje 24 planinskih društev in 6 plezalnih klubov 
ali športnih društev.  
 13 PD v MDO upravlja 16 planinskih postojank, 1 zavetišče in 1 bivak. V 8 objektih je oskrbniška ekipa, 6 
objektov je danih v najem, v 3 dežurajo člani PD. 
 23 PD v MDO vzdržuje 632 odsekov planinskih poti v skupni dolžini 815,63 km. 
 
3. V letu 2017 so bile sklicane 3 plenarne seje (vabljena vsa PD v MDO) in 3 redne seje predsedstva (vabljeni 
predsednik, namestnik, tajnica in vodje odborov). Za hitrejši pretok informacij in odločanje smo veliko komunicirali 
po e.pošti. Razpravljali in usklajevali smo stališča do gradiv za skupščino in seje UO PZS, pripravili smo Bilten, glasilo 
MDO, reševali smo kadrovske probleme MDO, z nasveti smo pomagali nekaterim PD pri izobraževanju planinskih 
kadrov in izobraževanju planinskih delavcev, zastopali smo PZS na občnih zborih in prireditvah PD po predhodnem 
pooblastilu, spremljali, usklajevali in pospeševali smo delo tistih PD, ki so izrazila željo po takem sodelovanju. 
 V letu 2017 smo dokumentarno razstavo z naslovom "50 let MDO PD Ljubljane", ki je bila pripravljena in 
razstavljena v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani konec leta 2016, razstavili še v Mestni hiši Ljubljana, na 
skupščini PZS v Ajdovščini, na 47. Taboru ljubljanskih planincev na Gradišču nad Stično in na OŠ Škofljica. 
 V soorganizaciji MDO in PD Polž je bil  4. 3. 2017 organiziran 24. Jurčičev pohod z 6700 udeleženci, v 
soorganizaciji MDO in PD Šentvid pri Stični je bil 27. 5. 2017 organiziran tradicionalni 47. Tabor ljubljanskih planincev 
na Gradišču nad Stično s preko100 udeleženci. 
 V okviru MDO delujejo vodniški odbor, odbor za planinska pota, odbor za varstvo gorske narave, gospodarski 
odbor, odbor za informiranje in propagando ter nadzorni odbor. 
 Vodniški odbor je v dneh 31. 3. - 2. 4. 2017 v Domu v Kamniški Bistrici izvedel izpopolnjevanje VPZS v kopnih 
razmerah po programu Vodniške komisije pri PZS za dve skupini po 25 vodnikov. Poleg rednega programa so 
razpravljali tudi o zakonih, ki zadevajo vodniško dejavnost. V le 26 PD je delovalo 140 registriranih vodnikov. 
 Odbor za planinska pota je sklical področni zbor markacistov. 7 markacistov je sodelovalo na Dnevu 
slovenskih markacistov na Bovškem. V 22 PD deluje 40 registriranih markacistov z licenco in 6 markacistov-
pripravnikov. 
 Odbor za varstvo gorske narave je skupaj s posameznimi PD organiziral več strokovnih ekskurzij in predavanj. 
V 15 PD deluje 36 varuhov gorske narave in v 8 PD 32 gorskih stražarjev. 
 Gospodarski odbor je sodeloval s posameznimi PD z nasveti. 
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 Odbor za informiranje in propagando je skrbel za prepoznavnost akcij MDO in PD preko Biltena in spletne 
strani www.mdo-ljubljana.net. Bilten je izšel tokrat v 250 izvodih na 68 straneh, saj prinaša tudi pregled celotne 
razstave "50 let MDO PD Ljubljane". 
 Nadzorni odbor je s svojo prisotnostjo na plenarnih sejah in sejah predsedstva nadzoroval vsebinski in 
finančni del delovanja organov MDO. 
 Vsi odbori so izpolnili zadane naloge.  
 Število članov je v 27 PD naraslo, v 14 PD pa upadlo. V MDO PD Ljubljane se je povečalo število članov za 
celih 6,0%. 
 
4. Predsedstvo MDO ocenjuje, da je bilo delo organov MDO uspešno. Posamezni člani predsedstva so opravili 
veliko nalog, a odziv s strani posameznih PD je bil včasih slab. Zato so bili rezultati kljub velikemu trudu slabši.  
 Od PD je treba pohvaliti zlasti tista, ki so uspela povečati število članov za več kot 20 %. To so v letu 2017 bila: 
PD Abanka, PD Medvode, PD Polje, PD Polž in PK Ribnica. 
 
 

Marinka Koželj Stepic, predsednica MDO PD Ljubljane 
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POROČILO MDO  PD PODRAVJA  ZA LETO 2017 
  

 
Srečanje vodnikov MDO PD Podravja – Jurgovo Foto: Marjan Mally 

 
MDO PD Podravja (v nadaljevanju: MDO) je organ v sestavi Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS). 
MDO je oblika dela planinske organizacije na regionalnem nivoju in forum za izmenjavo mnenj med PZS in 
društvi. MDO je deloval v letu 2017 v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD Podravja ter v 
okviru finančnega načrta.  
MDO je sestavljalo 35 PD in 2 alpinistično-plezalna kluba in sicer: AK Slovenska Bistrica, APD Kozjak, PD 
Brezje Maribor, PD Cirkulane, PD Donačka gora-Stoperce, PD Drava Maribor, PD Fram, PD Haloze, KPD Hej, 
gremo naprej, PD Jakoba Aljaža, PD Lovrenc na Pohorju, PD Majšperk, PD Maks Meško Ormož, PD Makole, 
PD Maribor Matica, PD Mariborski tisk, PD Miklavž, PD Naveza, PD Občine Kidričevo, PD Oplotnica, PD 
Paloma Sladki vrh, PD Piramida Maribor-Ptuj, PD Planika Maribor, Plezalni klub 6b Ptuj, PD Pohorje, PD 
Poljčane, PD Pošte in telekoma, PD Ptuj, PD Ruše, PD Skalca Hoče-Slivnica, Alpsko društvo Stratus, PD 
Slovenska Bistrica, PD TAM Maribor, PD Tisa Maribor, PD Večer Maribor, PD Žetale in Železničar Maribor. 
 
MDO je vodilo predsedstvo v sestavi:  
- Predsednik: Igor Oprešnik  
- Namestnica: dr. Slavica Tovšak  
- Tajnica: Petra Hladin  
- Načelnica Odbora za vodništvo: Stanka Čoh  
- Načelnik Odbora za pl. poti: Marjan Mally  
- Načelnik Odbora za varstvo gorske narave: Rastko Vrečko  
- Načelnik Odbora mladinskih odsekov: brez načelnika  
- Načelnik Odbora za pl. veterane: Franc Kocbek  
- Načelnik Odbora za pl. orientacijo: Jože Dajnko  
- Načelnik Odbora za gospodarstvo: Zoran Kos  
 
MDO je v letu 2017 izvedel 5 rednih sej in eno dopisno sejo MDO-ja ter kar nekaj dopisnih sej predsedstva 
MDO-ja, na katerih se je obravnavala aktualna tematika: 
 

 

datum seje  

 

 

kraj seje  

 

 

št. prisotnih  

 

 

glavne vsebine  
16.1.2017  
Redna seja  

Ormož  19  - Mustrova pot  
- finančno stanje MDO-ja ob koncu 2016  
- volitve za člane volilne komisije PZS  
- problematika KPP PZS  
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- občni zbori MDO-ja  
- obravnava grdaiva PZS  
- sprejetih je bilo 6 sklepov  

14.3.2017  
Redna seja  

Miklavž na Drav. 
polju  

25  - predstavitev ponudbe podjatja Diafit  
- poročanje članov predsedstva MDO-ja z  
občnih zborov  
- obravnava gradiva PZS  
- sprejeti so bili 4 sklepi  

3.4.-7.4.2017  
Dopisna seja  

Preko e-pošte  28  - novi poslovni prostori PZS  
- spomladanska anketa 2017  
- obravnava gradiva PZS  

6.6.2017  
Redna seja  

Fram  19  - priprave na Srečanje planincev Podravja  
- aktivnosti odborov v prvih 5 mesecih  
- najvišja priznanja PZS 2017  
- skupščina PZS 2017  
- Dan slovenskih pl. doživetij 2017  
- obravnava gradiva PZS  
- sprejetih je bilo 5 sklepov  

19.9.2017  
Redna seja  

Maribor  22  - obravnava predlogov za najvišja  
priznanja PZS 2017  
- priprava vsebinskega in finančnega  
poročila za leto 2018  
- obravnava gradiva PZS  
- sprejeti so bili 4 sklepi  

14.11.2017  Slovenska Bistrica  20  - razprava »Alternativni viri financiranja  
društvene dejavnosti  
- razprava »Usposabljanja za posameznike  

Redna seja  v PD  
- priprave na volitva PZS 2018  
- jesenski posvet v Mariboru  
- planinski kažipot 2018  
- obravnava gradiva PZS  
- sprejetih je bilo 7 sklepov  

  

Predsednik MDO je aktivno sodeloval z vsemi načelniki in predstavniki društev ter sproti reševal nejasnosti in z 
njimi vodil korekten dialog. Redno se je udeleževal sej UO PZS, se aktivno vključeval v debate in zastopal 
interese MDO-ja. Namestnica predsednika se je redno udeleževala sej MDO PD Podravja, sodelovala na 
koordinaciji presednikov MDO-jev z vodstvom PZS, se udeleževala raznih sej odborov v okviru PZS, kjer je 
konstruktivno sodelovala in zastopala interese MDO-ja.  
MDO je v letu 2017 spet zelo skrbno ravnal s sredstvi, skupaj s posameznimi odbori in kljub izvedenim akcijam, 
smo prihranili kar nekaj sredstev, ki nam bodo v letu 2018 v veliko pomoč, pri nemotenem delovanju MDO-ja, 
odborov in izvedbo raznih delavnic, tečajev v okviru le teh, in za izvedbo Srečanja planincev Podravja.  
Odbori MDO so bili v letu 2017 kar aktivni in izvedli v okviru svojih aktivnosti veliko akcij in najbolj odmevna 
so prikazana v tabelah: 
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MDO je v letu 2017 realiziral skoraj vse alineje plana dela, ki si jih je zadal v letu 2016. Na svojih sejah se je 
opredeljeval do vseh pomembnih vprašanj, ki se navezujejo tako na delo posameznih društev v okviru MDO-ja, 
kakor na delo celotne planinske organizacije.  
V letu 2017 je bila še vedno velika vrzel na področju Odbora za mlade, namreč predsednik je sklical dvakrat 
člane mladinskih odsekov MDO-ja, na katerem bi naj izvolili novega načelnika mladinskih odsekov MDO-ja, a 
so se na prvi sklic odzvali samo trije predstavniki od 17 mladinskih odsekov, drugič pa samo dva. Predsednik bo 
poskušal to vrzel izpopolniti v začetku leta 2018, saj je že navezal stike z morebitnim novim načelnikom MO 
MDO PD Podravja, kar bo najverjetneje pomenilo večjo udeležbo na sestankih mladinskih odsekov, ki bodo 
sledili.  
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Pred nami je še veliko odprtih zadev, kot so: odnos društev do MDO-ja, še večja odzivnost društev na sejah 
MDO-ja, pridobiti več mladih v planinske vrste, planince navdušiti, da se bodo v večjem številu udeležili 
Srečanja planincev Slovenije, starejšim planincem se zahvaliti za njihovo nesebično delo, skozi vsa leta 
njihovega delovanja na področju planinstva, z raznimi priznanji.  
 

Igor Oprešnik, predsednik MDO PD Podravja  
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POROČILO MDO PD POSOČJA  ZA LETO 2017 
 
 
Imeli smo štiri seje MDO PD POSOČJA - pred vsako sejo UO PZS-in smo bili prisotni na vseh sejah 
 
Bili smo organizatorji SKUPŠČINE PZS ZA LETO 2017 
 
Zbor markacistov MDO PD POSOČJA 
 
Delovna akcija markacistov na Vojskarski planoti -varuhi gorske narave so taborili na Mlačci/se izobraževali/ -v Logu 
pod Mangartom je bilo delovno srečanje slovenskih markacistov -na Črni prsti smo organizirali akcijo SLOVENIJA 
PLANINARI -prav tako na Črni prsti smo se zbrali planinci MDO PD POSOČJA na srečanju naših planincev -na Razor 
planini s pohodom iz Tolminskih raven je bil zbor planinskih vodnikov -varuhi narave so izvedli čiščenje Krnskega 
pogorja -bili smo na izbirnem tekmovanju MIG 
 
Udeležili smo se podelitve najvišjih priznanj PZS za leto 2017 v Mislinji 
 

Gregor Rupnik, predsednik MDO PD Posočja 
 



 
20. seja UO PZS, k točki 3e 

 
 
 

 
OKVIRNI PROGRAM DELA  

PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
ZA LETO 2019 

marec 2018 
 
 

- delno -  
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OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ALPINIZEM ZA LETO 2019 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 
 
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO 
KA sestavljajo načelnik (Miha Habjan) in člani komisije (Blaž Gladek, Boštjan Štor, Jasna Pečjak, Nejc Pozvek, 
Peter Bajec ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj.  Glavne naloge KA so izvajanje sklepov zbora 
načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu in 
razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, 
pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih 
usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa 
vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s 
področja alpinistične dejavnosti.  
 
Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu 
 
Komisija za alpinizem (KA) v 2019 načrtuje 5 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni 
zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, 
klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo 
najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v 
domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično 
reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za mlade 
perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje,  usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti in 
seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki 
so posredno ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje predsedstvom in službami PZS, s 
posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo.  
 
Načrtovana usposabljanja  
 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za alpiniste Maj – September, Vršič, Vipava,  
Dolžanova soteska, slovenske Alpe 

30 

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

10 

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje September 40 

 
Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor načelnikov Maj 40  

Zbor alpinistov November 150   Neformalno srečanje in druženje 
alpinistov 

Zbor alpinistov veteranov Oktober 30 - 40 Srečanje alpinistov veteranov 

Plezalni vikend januar 25 Plezanje in druženje mladih 
perspektivnih alpinistov skupaj s 
člani SMAR 

Poletni alpinistični tabor v 
slovenskih stenah 

Avgust 16 Plezanje v kopni skali  (mladi 
perspektivni alpinisti) 

Poletni alpinistični tabor v 
slovenskih stenah  

Junij  16 Plezanje v kopni skali (mlade 
perspektivne alpinistke) 

Zimski alpinistični tabor v 
slovenskih stenah  

Februar  16 Plezanje v zimskih stenah (mlade 
perspektivne alpinistke in alpinisti) 
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Načrtovane  aktivnosti v tujini-mladinci 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 
udeležencev 

Namen 

Zimski tabor tujina Oktober, Alpe 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v 
gorah nad Chamonix-jem. 

Poletni tabor - Alpe Julij - Alpe 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v 
velikih alpskih stenah. 

Srečanje plezalcev 
tujina 

Junij 15  

Srečanje plezalcev 
tujina 

September 15  

 
Načrtovane  aktivnosti v tujini-člani  
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 
udeležencev 

Namen 

Mednarodno srečanje 
v Angliji 

Maj 1 Spoznavanje angleških sten in angleškega 
načina plezanja. 

Mednarodno srečanje 
v Angliji za ženske 

Junij 2 Spoznavanje angleških sten in angleškega 
načina plezanja. 

 
Pomembnejši projekti 
 

Naziv projekta Namen Stanje 

Priročnik Alpinistična 
šola 

Posodabljanje in dopolnjevanje alpinističnih 
vsebin v spletnem priročniku (»alpiročnik«).  

V teku 

Izmenjava s tujimi 
alpinisti 

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti Dogovarjanje  v okviru SMAR 

Zbornik slovenski 
alpinizem 2018 

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  
alpinistično aktivnost v omenjenem 
obdobju, doma in v tujini 

Konec leta 2019 

Izbor najuspešnejših 
alpinistov v 2018 

Promocija in ovrednotenje alpinističnih 
dosežkov v preteklem letu 

Izvedeno v februarju 2019 

 
Aktivnosti AR – slovenske članske alpinistične reprezentance 
 

Naziv projekta Namen Stanje 

Alp. odprava 1 Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance  

Alp. odprava 2 Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance  

Alp. odprava 3 Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance  

Alp. odprava 4 Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance  

Alp. odprava 5 Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance  

 
Zaključek  
 
Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih 
alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija slovenskega vrhunskega 
alpinizma, predvsem pa skrb za ohranitev sedanje finančne podpore alpinistom za izvajanje njihovih akcij v 
tujih gorstvih ter drugih alpinističnih akcij.  
 

Miha Habjan, načelnik KA PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA GOSPODARSKE KOMISIJE ZA LETO 2019 
 
Gospodarska komisija (GK) obravnava vprašanja s področja gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov. 
Usklajuje normative za gradnjo, predelavo, obnovo, vzdrževanje in označevanje planinskih zgradb, obvešča 
upravljavce planinskih koč in koordinira izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah.  
Sestava in dejavnost IO GK  

Organ vodja  Člani (sestava do 3.2.2018) seje 

IO GK  Valentin Rezar, PD 
Radovljica 

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 
Ivan Rupnik, PD Cerkno 

4-5 sej 

 
PREGLEDNICA: najpomembnejši načrtovani projekti 

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Okolju prijazna planinska koča« 

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Družinam prijazna planinska koča« 

Izvedba letne konference o planinskem gospodarstvu 

Izvedba Zbora gospodarjev 

Izvedba usposabljanja za oskrbnike planinskih koč 

Izvedba usposabljanja za gospodarje planinskih koč 

Izvedba ekskurzije za oskrbnike/gospodarje planinskih koč  

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

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

Analiza delovanja malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah v Sloveniji od 2013-2018 (prilagodi letnico) 

Iskanje sredstev za izvajanje projekta Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi vodami na planinskih kočah v RS. 

Delovanje strokovnega odbora za visokogorske koče in priprava izhodišč za izdelavo strategije upravljanja in delovanja 
visokogorskih koč. 

 
PREGLEDNICA: Preostale aktivnosti GK 

Vzdrževanje registra planinskih koč 

Različne aktivnosti promocije in trženja planinskih koč; Izdelava promocijskega gradiva za planinske koče  

Sodelovanje s SIOL-om v projektu za izbor »Naj planinska koča« 

Predstavitev planinskih koč na sejmih  

Povezovanje s turističnim gospodarstvom 

Delo na rezervacijskem sistemu v planinskih kočah 

Skrb in kontrola nad posegi planinskih koč v gorski prostor 

Sodelovanje z državnimi inštitucijami / soglasodajalci pri prenovah planinskih objektov  

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

Sodelovanje predstavnika GK PZS v Komisiji za koče in poti CAA 

Izvedba analize sezone na planinskih kočah 

Obveščanje širše planinske javnosti o planinskem gospodarjenju 

Sodelovanje in priprava projektov z vključenostjo planinskih koč 

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

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

Izvajanje projekta Bergsteigerdorfer v Sloveniji 
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OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE  ZA LETO 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREGLEDNICA: Sestava in dejavnost IO KVGN  

Organ vodja  Člani (sestava do 10.3.2018) seje 

IO KVGN  Irena Mrak, PD Križe  
(do 10.3.2018) 
 

Marijan Denša, PD Nazarje (namestnik vodje) 
Marta Bašelj, PD Škofja Loka 
Albin Žnidarčič, PD Sežana 
Iztok Trobiš, PD Grmada Celje 
Tina Leskošek, PD Rašica 
Janez Bizjak, PD Dovje-Mojstrana 
Ana Kreft, PD Vrhnika 
Katarina Veber, PD Kamnik 

4/5 sej 

 
Celoletne aktivnosti: 

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

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

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

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

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

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

Delo z mladimi na področju varstvo gorske narave. 

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

 
Posamezne akcije: 

Organizacija in izvedba 16. tečaja za varuhe gorske narave (VGN). 

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

Zbor odsekov za varstvo gorske narave. 

Strokovna ekskurzija KVGN v zavarovano območje v Sloveniji.  

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

 
Irena Mrak, načelnica KVGN PZS 
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PODROBNI PROGRAM KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO ZA LETO 2019 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo 
 
Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih poteh, z 
željo po doživljanju naravnega okolja in s športnimi motivi. 
Komisija za turno kolesarstvo PZS (KTK) skrbi za razvoj turnega kolesarstva v okvirih PZS, z dvema osnovnima 
nalogama:  

• usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev (TK) v PD s poudarkom na varstvu narave in  

• izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.   
V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina: 

• v turnokolesarskih odsekih ali 

• v okviru dejavnosti drugih odsekov. 
Kolesarji se odločijo za tisto obliko organiziranosti, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu. 
 
KTK je komisija z zborom, na čelu KTK je Izvršni odbor, poleg tega pa ima tudi Strokovni odbor in projektne 
skupine.  
Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2019 
KTK v letu 2019 načrtuje 5 rednih sej in zbor turnih kolesarjev. 
Načrtovana usposabljanja KTK 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

TKV I  Junij 25 

Licenčno izpopolnjevanje  
TKV I in TKV II 

September 15 

Usposabljanje za inštruktorje turnega 
kolesarstva PZS 

čas trajanja, termin in lokacija še ni 
določena 

6 

 
Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor turnih kolesarjev Marec 30 srečanje načelnikov TKO in TKV 

Spomladanska tura KTK April  20 srečanje TK iz vse Slovenije 

Urejanje STKP dela na več lokacijah, ob 
različnih terminih  

50 skupne delovne akcije 
markacistov in TK na planinskih 
poteh 

TK tabor Avgust 20 kolesarske ture, druženje in 
izobraževanje 

Jesenska tura KTK September. 20 srečanje TK iz vse Slovenije 

 
Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo 
Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

domača stran KTK promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

zgibanka: Aktivnosti KTK PZS promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

zgibanka STKP: v slov, angl. in 
nemščini  KTK 

promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

spletni vodnik STKP Promocija poti trajna dejavnost 

 
Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Posodobitev učbenika za 
turnokolesarsko šolo 

usposabljanje TK dvoletni projekt 2018 - 2019 
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Zaključek  
V letu 2019 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge: 

• nadaljevanje in zaključek učbenika za turnokolesarsko šolo 

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

• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov in inštruktorjev, 

• organizaciji turnokolesarskih taborov in skupnih tur, 

• krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS, 

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

• razširitvi oblik sodelovanja z Mladinsko komisijo PZS 

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

• markiranju STKP 

• komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za sooblikovanje takšne okoljske 
zakonodaje, ki bo vzpostavila jasen in razumno omejevalen sistem pravil gibanja kolesarjev po poteh v 
naravnem okolju in 

• komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za utrditev povezav z drugimi športnimi 
organizacijami, ki gojijo turno kolesarstvo, s turističnim gospodarstvom in s tujino. 

 
 

Jože Rovan, načelnik KTK PZS 
 

  



9 
 

OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI ZA LETO 2019 
 

Naloge komisije določajo Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Predsedstva UO PZS in predvsem Pravilnik KPP in 
ZPlanP ter okvirno zajemajo naslednje: 
2. pospešuje dejavnosti na področju planinskih poti, s tem, da zagotavlja vsebinske in druge pogoje za 

delovanje; 
3. skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu Z z zakonom o planinskih poteh in splošnimi načeli varstva 

narave;  
4. skrbi za usposabljanje markacistov; 
5. skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh; 
6. se povezuje in sodeluje glede na interes z drugimi komisijami in odbori znotraj PZS ter sorodnimi 

organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu z načeli mednarodnega sodelovanja PZS; 
7. sklicuje Zbore markacistov in zanje določa predlog dnevnega reda, predloge sklepov ter pripravi gradivo; 
8. izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; 
9. med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge; 
10. vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov, seznam izdanih značk markacist PZS in diplom ter 

oznak inštruktor markacist; 
11. vodi seznam prejemnikov Knafelčevih priznanj in Knafelčevih diplom; 
12. vodi seznam planinskih obhodnic; 
13. izdaja značke in potrdila za prehojeno Slovensko planinsko pot ter Razširjeno slovensko planinsko pot; 
14. pripravi predlog načrta  dela za svoje področje; 
15. predlaga program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter posameznih specializiranih kadrov 

tehničnih ekip; 
16. sprejema program tehničnih delovnih akcij ter jih organizira, vodi. Pomaga pri izvedbi akcij OPP MDO PD.; 
17. vodi in organizira tečaje, izpopolnjevanja, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj markacistov 

v skladu s programom komisije in OUP; 
18. opravlja druge zadeve v skladu s pravilnikom KPP, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, Skupščine PZS 

in UO PZS. 

 
Stalni odbori KPP so:  

 Odbor za tehnična vprašanja  
 Odbor za usposabljanje  
 Odbor za dokumentacijo.  

 
 
ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA  
 
Akcije tehnične skupine:  
Izvedlo se bo določeno število načrtovanih akcij in intervencij  tehničnih ekip v visokogorju in sredogorju. V 
večini primerov gre za zamenjavo, vzdrževanje in posodobitev različnih varoval (jeklenice, klini, skobe, ograje, 
stopnice, lestve) ne glede na kategorijo poti.  

Za potrebe prevoza materiala, orodja ter ekip, se predvideva pomoč vojaških in policijskih helikopterjev. 
 
Usmerjevalne table ter ostali projekti:  
S pomočjo predvidenih sredstev FŠO se bo izvedel javni razpis za usmerjevalne table ter materiala za njihovo 
postavitev (konzole, drogovi, hobby beton).  
 
Nadaljevali se bodo različni projekti za vzdrževanje planinskih poti (»Panoramska pot Karavanke Svinjška 
planina,« »Krkine poti, « ...). v kolikor bo mogoče bomo poizkusili pridobiti tudi nove sofinancerje za 
vzdrževanje poti.  
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Tehnična in varnostna oprema:  
Predvideno je redno vzdrževanje in tudi servis strojev ter nabava novih orodij, materialov za vgradnjo na 
planinske poti ter zaščitnih sredstev in opreme ter raznega drobnega pribora tehnične ter interventne skupine 
KPP.  
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO  
Dejavnost v letu 2019:  
� sledenje in evidentiranje sprememb planinskih poti na terenu,  
� vzdrževanje spletnega registra planinskih poti,  
� urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti,  
� urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti, kot so smerne table in varovalna oprema ,  
� podporne aktivnosti,  
� enotni pristopi za vzdrževanje, oživitev in popularizacijo obhodnic.  

 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE  
Odbor za usposabljanje organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge usposabljanja za markaciste. 
Pripravlja strokovno literaturo ter ostale pripomočke s področja planinskih poti.  
 
Pregled usposabljanj: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za markaciste Kategorije 
A (2 tečaja)  

naknadno  25 na posamezen termin  

Tečaj za markaciste Kategorije 
B (1 tečaj) 

naknadno 25 

Licenčno izpopolnjevanje  
(6 izpopolnjevanj) 

naknadno  20 na posamezen termin  
 

Tečaj za markaciste kategorije C naknadno  15  

Usklajevalni seminar  naknadno  vsi inštruktorji  

 
 
 
 
ČEZMEJNO SODELOVANJE NA PODROČJU PLANINSKIH POTI 
Še naprej bomo sodelovali z organizacijami iz sosednjih in drugih držav na področju planinskih poti. Nekaj 
projektov je že v teku, nekateri projekti so v fazi dogovorov in priprav, odzvali pa se bomo tudi na morebitne 
nove pozive, jih preučili in ustrezno vnesli v program dela. 
 
 
DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 
Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na 
vsakoletnih zborih se zbrani markacisti seznanijo s problematiko stanja poti, ki se pojavljajo pri vzdrževanju 
planinskih poti in si izmenjajo izkušnje. 
Po potrebi bodo sklicane tudi razširjene seje IO KPP, kjer se bo obravnavala tudi aktualna tematika, ki se tiče 
dela ter sodelovanja na ravni KPP – OPP oz. OPP – OPP,KPP-OPP-PD 
Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO 
Vsak OPP v MDO bo predvidoma organiziral 1-2 skupni akciji dela na poteh. Zaželeno tudi sodelovanje z 
drugimi OPP-ji. IO KPP in TS KPP bosta podprla le dobro usklajene, vodene ter sodelujoče ekipe. 
 
PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

Naziv projekta, aktivnosti  Namen  

Zbor markacistov  Poročanje o delu KPP delegatom markacistom 

Dan Slovenskih markacistov  skupno markiranje planinskih poti in druženja 
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vseh markacistov PZS  

Predstavitve na sejmih  Predstavitev dela markacistov  

Promocija dela markacistov: kaj dela in kako 
varuje naravo  

Seznanjanje javnosti z vrsto, načinom in tehniko 
dela markacistov. Poudarek na urejanju in 
sanaciji planinskih poti z vidika varovanja narave 
(sanacija bližnjic, ozelenitev problematičnih 
odsekov, ...).  

 

Za primer pritožb ipd. je v skladu s pravilnikom KPP predviden izredni pregled planinskih poti določenega 
območja, ki ga izvede inštruktor markacist, markacist C ali vodja OPP,če je za to usposobljen in o tem odda 
ustrezno poročilo o ogledu 
Poudarek bo na povečanem sodelovanju z markacisti in med markacisti z namenom dobro urejenih planinskih 
poti. 
 Leto 2018 je volilno leto,  podrobni plan dela 2019  bo pripravila nova sestava KPP in se zato lahko delno  
razlikuje od predlaganega. 

 
Igor Mlakar, načelnik KPP PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE ZA LETO 2019  
 

Turno smučanje    

 
Tekmovalno ledno plezanje     

Plan in opis dela termin 

Organizacija 
-registracija klubov 
-urejanje spletne strani 
-sodelovanje FŠ in MŠŠ 
-sodelovanje mednarodna zveza UIAA 
-priprava razpisov za vse dejavnosti 
-kategorizacija 

Celo leto 
 

Državno prvenstvo republike Slovenije za člane 
-izdaja tekmovalnih licenc 
-izvedba tekem po programu  

Jesen-zima 

Organizacija oprtega BMU pokala Jesen-zima 

Članska reprezentanca 
- nastopi na svetovnem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Mladinska reprezentanca 
- nastopi na evropskem mladinskem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Članska reprezentanca 
-evropski- kontinentalni pokal  

 
2019 

Plan in opis dela termin 

Organizacija 
- registracija klubov 
- urejanje spletne strani 
- sodelovanje FŠ in MŠŠ 
- sodelovanje mednarodna zveza ISMF 
- priprava razpisov za vse dejavnosti 
- kategorizacija 

Celo leto 
 

Državno prvenstvo republike Slovenije za člane 
-izdaja tekmovalnih licenc 
-izvedba tekem po programu  

Zima 

Članska reprezentanca 
- nastopi na svetovnem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Mladinska reprezentanca 
- nastopi v svetovnem pokalu in mednarodnih tekmah 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Članska reprezentanca 
- svetovno prvenstvo 
 

 
2019 

 

Mladinska reprezentanca 
-svetovno prvenstvo 

 
2018 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2018 Januar 2019 
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Mladinska reprezentanca 
-svetovno prvenstvo  

Januar 2019 

Svetovno prvenstvo 2019 

Urejanje in opremljanje slovenskih  dry tooling plezališč 
Klubi samostojno 

Celo leto 
 

Strokovno izobraževanje 
- licenčni seminar za državne sodnike 

Pred začetkom 
državnega prvenstva 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2018 Januar  2019 

 
Jasna Pečjak, načelnica KGŠ PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE  LETO 2019 
 
1. Vsebina posameznega letnega programa neposrednega porabnika sredstev proračuna  

 
Komisija za športno plezanje je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v Sloveniji. IO KŠP 
sestavljajo načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije (Jure Golob, Janez Hafner, Lorin Moscha, Jernej Peterlin in 
Urban Primožič). Zastopa interese in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo športno plezanje. 
Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje registra ŠPO in članstva (tekmovalci, inštruktorji, trenerji, 
sodniki, postavljalci smeri idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih 
tekmovanj v športnem plezanju, skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih športnikov, skrb za 
urejanje plezališč, skrb za varstvo narave, sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami in 
zvezami. 
Podatki o številu vključenih odsekov 
Okoli 52 
 
osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe  

Plan in opis dela termin 

Organizacija 
- objava razpisa za organizacijo tekmovanj DP 
- objava razpisa za registracijo klubov 
- ažurno urejanje spletne strani 
- sodelovanje s Fundacijo šport in z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport 
- sodelovanje z mednarodno športno plezalno zvezo IFSC 
- sodelovanje z evropsko športno plezalno zvezo 
- sodelovanje s Fakulteto za šport  
- priprava razpisov za vse dejavnosti 
- kategorizacija 
- sklenitev pogodb s tekmovalci članske reprezentance 
- Zbor KŠP 
- sodelovanje in organiziranje skupnih aktivnosti z Nacionalnim panožnim 
centrom  

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

 

 
 
Celo leto 
 

 

Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije 
- izdelava in objava koledarja tekmovanj DP 
- izdaja tekmovalnih licenc 
- izvedba tekem po programu ( zavarovanja:  licenca DP in B licenca) 
 

 
maj – november 

Članska in mladinska reprezentanca 
- nastopi obeh ekip po programu 
- treningi obeh ekip po programu 
 

 
Celo leto 

Šolska športna tekmovanja 
- prvenstvo srednjih šol 
- prvenstvo osnovnih šol 

 
 

Januar 2019 
April 2019 

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč 
- razpis za opremo 
- nabava in razdelitev opreme 
- Izvajanje opremljanja, koordinacija in nadzor izvajanja opremljanja 

 
Celo leto 
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- Spremljanje in sodelovanje pri projekt OSP 
- Sodelovanje z lokalno skupnostjo Osp – Črni kal – Zadruga Bržanija ter 

občino Koper ( parkirišče v Ospu ) 
 

Strokovno usposabljanje 
- Izpiti za športne plezalce 1  
- licenčni seminar za vaditelje in inštruktorje šp. plezanja 1  
- licenčni seminar za sodnike   
- licenčni seminar za postavljavce  

 

 
Celo leto v skladu z 

razpisi 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 201 Januar 2019 

Svetovni pokal  Kranj: težavnost November 2019 

Varstvo narave Celo leto 

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

 
 

Celo leto 
 

Umetne plezalne stene 
 
- vodenje katastra umetnih plezalnih sten in plezališč v Sloveniji 
- spremljanje in svetovanje pri projektih postavitve novih plezalnih centrov v 
Sloveniji 

 
 
Celo leto 

Parareprezentanca  
- občasni skupni treningi   
- najpomembnejša mednarodna tekmovanja 

 

 
Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za športne plezalce februar, Kranj, Ljubljana 100 

Licenčni seminar za vaditelje in 
inštruktorje 

april, Ljubljana 60 

Licenčni seminar za sodnike Marec, Ljubljana 25 

Licenčni seminar za postavljalce April, Ljubljana 25 

 
 
Načrtovane  aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Izvedba DP v 
težavnosti in 
balvanih 

maj-
november 
2019 
Po Sloveniji 

Tekmovanja v 3 
kategorijah 
Vodja: Tomo Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 
 

Prvenstvo 
srednjih šol 

Januar 2019 
Ljubljana-
Šentvid 

200 
Vodja: Andrej Kokalj 

Promocija športnega plezanja v srednjih 
šolah 

Prvenstvo 
Osnovnih šol 

April 2019 
Vojnik 

300 
Vodja: Karli Pintarič 

Promocija športnega plezanja v Osnovnih 
šolah 

Svetovni pokal 
težavnost in 

Datumi in 
kraji še niso 

Članska 
reprezentanca 

Udeležba na tekmah svetovnega pokala 
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balvani določeni  
Vodja: Gorazd Hren 

Evropsko 
prvenstvo 
težavnost, 
balvani 

Datum in 
kraj še nista 
določena 

Članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd Hren 

Udeležba na svetovnem prvenstvu 

Svetovno 
mladinsko 
prvenstvo 

Datum in 
kraj še nista 
določena 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže Štremfelj 

Udeležba na svetovnem mladinskem 
prvenstvu: 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo -  
Težavnost 

Datum in 
kraj še nista 
določena 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo -  
balvani 

Datum in 
kraj še nista 
določena 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
 

Evropski 
mladinski 
pokal 
težavnost, 
balvani 

Datumi in 
kraji še niso 
določeni 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže Štremfelj 

Udeležba na evropskem pokalu 
 

Svetovno 
prvenstvo 
paraplezanje 
težavnost 

Datum in 
kraj še nista 
določena 

Paraplezalna 
reprezentanca 
Vodja: Jurij Ravnij 

Udeležba na svetovnem paraplezalnem 
prvenstvu 

The Rock – 
mednarodno 
balvansko 
master 
tekmovanje 

Maj 2019 
Ljubljana 

Obe reprezentanci Udeležba na mednarodnem balvanskem 
master tekmovanju 

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih 
plezalcev za 
leto 2018 

Januar 2019 
Ljubljana 

Vodja: Tomo Česen Promocija športnega plezanja 

 
 
Pomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Projekt opremljanja 
slovenskih plezališč 

Opremljanje novih smeri in preopremljanje starih 
v vseh slovenskih plezališčih 

Projekt teče že vse od leta 
2000  

Svetovni pokal  
Kranj – težavnost 

Domača tekma svetovnega pokala – 24.obletnica November 2019 

Zaključek državnega 
prvenstva Kranj 

Zaključek v vseh disciplinah za vse kategorije November 2019 

 

          Aleš Pirc, načelnik KŠP PZS 
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OKVIRNI PROGRAM ODBORA ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO ZA LETO 
2019 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Odbora za usposabljanje in preventivo 
Odbor za usposabljanje in preventivo (OUP) je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije in skrbi za 
enotno doktrino Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel 
usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva ter za razvojne, svetovalne in strokovne 
naloge s tega področja. Je nosilec vseh programov usposabljanj znotraj Planinske zveze Slovenije. 

 
Osnovna predstavitev delovanja OUP v letu 2019 
Načrtovana dejavnost OUP v letu 2019: 

• Sodelovanje pri pripravi strokovnega posveta Odbora gore in varnost. 

• Priprava in izdaja zloženk z vzgojno-izobraževalno vsebino. 
• Sodelovanje s Fakultete za šport. 

• Spremljanje novosti na področju opreme in materialov za alpinizem in gorništvo, ter o ugotovitvah 
seznaniti vse nosilce usposabljanj na PZS naletnih usklajevanjih inštruktorjev PZS. 

• Sodelovanje pri pripravi programov usposabljanj komisij PZS in potrditvi na Akreditacijski komisiji 
 

Načrtovana usposabljanja OUP 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Skupni seminar za inštruktorje PZS Januar, oktober 25 

Usklajevalni seminar za inštruktorje PZS September 25 

 
Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Seminar BMU Datum se določi 
naknadno 

5 Izmenjava znanj s strokovnimi 
kadri tujih planinskih zvez. 

 
Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo 
 
Zaključek  
Odbor za usposabljanje in preventivo si bo prizadeval za dobro in strokovno sodelovanje s komisijami PZS in 
različnimi zunanjimi inštitucijami. Velik pomen in teža pa bosta na preventivni dejavnosti in vzgojno-
izobraževalni.  
 

 
Franc Kadiš, vodja OUP PZS 

  



18 
 

OKVIRNI PROGRAM DELA RAZISKOVALNE SKUPINE PZS ZA LETO 2019 
 
RS PZS, ki ima osnovo za delovanje v Statutu PZS, bo delovala  v skladu s sprejetim Pravilnikom o delu RS PZS. 
Z ozirom na številna področja dela, ki si jih je zastavila, bo po potrebi kadrovsko dopolnila krog članov. 
Povezovala se bo s posameznimi mentorji na fakultetah in jih z ozirom na potrebe PZS animirala za 
mentorstvo pri diplomskih nalogah. 
Področja dela, ki bodo predstavljala temelj raziskav: 

- Mladi in izobraževanje 
- Psihologija in gorništvo 
- Medicina in športni trening 
- Varstvo narave 
- Varnost in oprema 
- Planinske koče in poti 
- Evidentiranje arhivskega gradiva povezanega z gorništvom 
- Prostovoljno vodništvo in izobraževalni programi 
- Sodne prakse in nesreče v gorah 
- Družinsko gorništvo 
- Mreženje planinskih koč 
- Planinstvo, gorništvo in alpinizem kot sestavine športno turistične ponudbe 
- Zgodovina planinstva in alpinizma 

 
Izbrane naloge z dobrimi rezultati bo RS posredovala javnosti, medijem in komisijam PZS. V ta namen bo po 
potrebi izpopolnila merila za ocenjevanje in vrednotenje diplomskih in drugih raziskovalnih del.  Organizirala 
bo okrogle mize in predstavila rezultate določenih raziskav. 
V primeru uspešne registracije pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS, se bo prijavljala na razpisane 
projekte, ki bodo usmerjeni na gorniške raziskave: 
RS PZS se bo povezovala s komisijami PZS, jim predstavila posamezne raziskovalne naloge in na njihovo 
pobudo sodelovala pri iskanju študentov in mentorjev za določeno raziskavo z gorniško tematiko. 
Člani RS PZS se bodo udeleževali mednarodnih konferenc, kjer bodo obravnavane teme, povezane s 
programom dela in teme, ki bodo nadgradile znanje in vedenje o vsebini raziskovalnega dela v slovenskem 
prostoru. 
 

Slavica Tovšak, Vodja RS PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA ODBORA ZA ZALOŽNIŠTVO IN INFORMIRANJE PZS 
ZA LETO 2019 
 
Odbor za založništvo in informiranje je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na 
področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove. 
 
Predviden plan izdaj za leto 2019: 

- Planinski zemljevidi, dve do tri nove izdaje po RN 
- Vodnik Slovenske turnokolesarske poti 
- Najlepši grebeni naših Alp 
- Humoreske iz planinskega sveta 
- Družinski vodniki 
- Planinske koče 
- Mladinska literatura 
- Z vlakom in avtobusom v hribe 
 

Slavica Tovšak, Vodja OZI PZS 
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OKVIRNI PROGRAM DELA PLANINSKEGA VESTNIKA ZA LETO 2019 
 

Leto 2019 bo 124. let, odkar izhaja Planinski vestnik, obenem pa 119. letnik izhajanja revije.  
 
Poslanstvo, vizija in vsebinska zasnova PV bodo tudi v letu 2019 skladni s sodobnimi trendi evropskih oziroma 
svetovnih planinsko-gorniško-alpinističnih revij. Ciljna publika revije so člani planinskih društev oziroma vsi 
ljubitelji narave, ki želijo občasno preživeti del prostega časa v gorah ali jih zanima gorski svet. Vsebina bo 
zasnovana tako, da bodo bralci, naročniki v reviji našli vse tisto, kar v gorah tudi potrebujejo, od nasvetov, 
zanimivih pogovorov, zabavnega branja, do predlogov in opisov poti. Na ta način Planinski vestnik tudi 
promovira delovanje Planinske zveze Slovenije in posameznih planinskih društev. 
 
Tako kot do zdaj bomo skušali predstaviti čim več planinskih aktualnih tem (tem meseca) in objaviti čim več 
pogovorov z zanimivimi planinskimi osebnostmi. Bralcem bomo predstavljali pomembne dejavnosti PZS. V čim 
večji meri  bomo upoštevali želje bralcev ankete iz leta 2012 in iz dveh anket PZS izvedenih v letu 2015 ter 
vseh nadaljnjih anket.  
 
Uredništvo si z malimi koraki prizadeva, da bi Vestnik postal bolj znan tudi v tujini. To želimo doseči z intervjuji 
tujih alpinistov in objavo fotografij znanih tujih fotografov. To delamo zato, ker smo prepričani, da po 
kakovosti naša revija ne zaostaja za primerljivimi tujimi, pač pa je zadaj zaradi nizke naklade, ki je posledica 
premajhnega odziva članov planinske organizacije in planinskih društev ter slovenskih kupcev nasploh. 
 
V letu 2019 bo Planinski vestnik predvidoma izšel vsak mesec z izjemo avgusta (julija dvojna številka) v 
sedanjem formatu (A4), vezan z žico, na 80 straneh (julija 100). Vsak mesec bomo izdali prilogo Z nami na pot, 
ki jo sestavljajo ena do dve reportaži in štiri do osem opisov s priročnimi zemljevidi. Če bodo finančna sredstva 
ugodna, bi lahko izdali tudi kak krajši vodnik.  
 
Uredniška politika: 

- Imeti vsak mesec temo meseca. 
- Objavljati kolumne. 
- Vsak mesec objavljati informacije in predstavitve gorskih skupin, gora, tur, vzponov (4-8 opisov v 

rubriki Z nami na pot). 
- Objavljati prispevke o testih opreme.  
- Objavljati strokovne vsebine s poudarkom na varnosti v gorah in varovanju gorske narave.  
- Objavljati prispevke s področja zgodovine planinstva in raziskovalne dejavnosti.  
- Predstavljati ljudi, ki v planinstvu in alpinizmu izstopajo. 
- Približati revijo mlajšim planincem. 
- Doseči ravnovesje vsebin (literarni članki, usposabljanje, zgodovina, alpinizem, naravovarstvo, …). 
- Poročati z vseh pomembnejših planinskih, gorniških, alpinističnih dogodkov v okviru PZS. 

 
Splošni cilji: 

- Ohraniti oziroma še povečati prisotnost v radijskih in TV medijih, kjer predstavljamo PV, ohraniti oz. 
povečati prisotnost v drugih medijih in spletnih straneh.  

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

- Promocija delovanja Planinske zveze Slovenije in planinskih društev. 

- Izvajanje programskih izhodišč Planinskega vestnika za leto 2019. 

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

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

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

- Ohraniti število strani (80). 

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

- Organizacija vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva PV.  

- Povečanje števila naročnikov in proste prodaje.  

- Boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija. 

- Promocija in predstavitve planinskih edicij Planinske založbe. 

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

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

- Povezava programskih rešitev (uredniška aplikacija idr). 

- Nadgradnja elektronskega kazala PV. 

- Prenos obračuna honorarjev na PZS.  

- Aktivno delo na FB profilu Planinskega vestnika. 
 
 

Uredništvo Planinskega vestnika 
Vladimir Habjan, odgovorni urednik  
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OKVIRNI PROGRAM DELA ODBORA ZA ČLANSTVO PZS ZA LETO 2019 
 
Odbor za članstvo PZS skrbi za vprašanja v zvezi s članstvom posameznikov v planinski organizaciji, za 
zavarovanje članov in druge ugodnosti članstva. V okviru pododbora za priznanja rešuje vprašanja glede 
podeljevanja priznanj PZS in obravnava predloge za podelitev najvišjih priznanj PZS. 

 
Sestava Odbora za članstvo (do 21. 4. 2018): Tone Jesenko - vodja (PD Brežice), Aldo Zubin (OPD Koper), 
Slavica Tovšak (PD Jakob Aljaž MB), Irena Pečavar Čarman (PD Integral Ljubljana), Bojan Brezovar (PD Polet 
Šentrupert) in Uroš Kuzman (PD Velenje)  
 
Sestava Pododbora za priznanja PZS (do 21. 4. 2018): Irena Pečavar Čarman - vodja (PD Integral 
Ljubljana),Bojan Gorjup (PD Trbovlje) in Katarina Filipič (PD Cerkno) 
 
Odbora za članstvo bo v letu 20198 obravnaval izkušnje z aktualnim članskim zavarovanjem in članarino ter na 
podlagi ugotovitev pripravil predlog za izboljšave.  
 
Reševal bo probleme članstva in odgovarjal na postavljena vprašanja. Spremljal bo delovanje informacijskega 
sistema Naveza in podajal morebitne pripombe. 
Pododbor za priznanja bo obravnaval predloge za najvišja priznanja PZS ter predlagal prejemnike teh priznanj. 
Odbor bo reševal druga članska vprašanja in skrbel za sodelovanje z društvi. 
 

 
Tone Jesenko, vodja OČ PZS 
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OKVIRNI PROGRAMA DELA ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE PZS V LETU 2019 
 
 
Odbor za pravne zadeve je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi 
pravnih aktov in se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in 
strokovno službo PZS. 
 
Odbor sestavljajo (do 21. 4. 2018):  
Borut Vukovič, vodja, 
Jože Melanšek, član 
Darko Bukovinski, član 
 
 
Odbor za pravne zadeve bo sodeloval pri pripravi raznih pravnih aktov PZS, pripravljal vzorce raznih aktov za 
potrebe PZS iz društev in se bo z mnenji, pojasnili ter priporočili odzival na potrebe društev, organov in 
strokovne službe PZS. 

 
Borut Vukovič, vodja OPZ PZS 
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OKVIRNI PROGRAM MEDDRUŠTVENIH ODBOROV PLANINSKIH DRUŠTEV 
2019 
 
Na podlagi razprave na seji UO PZS, koordinacijskem sestanku predsednic in predsednikov MDO PD in javne 
razprave v okviru meddruštvenih odborov planinskih društev v letu 2015, je oblikovana vsebina okvirnega 
programa dela meddruštvenih odborov planinskih društev, ki bo izhodišče za pripravo konkretnih programov 
dela za posamezen MDO PD za to obdobje. Slednjega, na osnovi teh izhodišč, s konkretnimi podatki, datumi in 
nosilci, sprejme vsak MDO PD samostojno, pred veljavnostjo pa mora podati soglasje UO PZS.  
 
Okvirni programi dela MDO-jev za leto 2019 temelji na določilih 20. člena Statuta PZS in vsebuje naslednje 
aktivnosti: 

• izvedba sestankov MDO-ja vsaj 4 x letno, 

• izvedba sej predsedstva MDO PD, če je predsedstvo del organiziranosti posameznega MDO PD, 

• organizacija srečanja planincev MDO PD-ja, spodbujanje društev k obisku dneva slovenskih planincev 2019 
– tudi skupen prevoz, 

• udeležba predsednika ali namestnika MDO PD na sejah UO PZS in ostalih sestankih v okviru planinske 
organizacije; tudi na seji Skupščine PZS, 

• udeležba predsednika ali namestnika MDO PD na zborih članov in pomembnejših prireditvah društev ter  

• finančna pomoč oz. donacija društvom pri razvitju novega prapora, izdaji zbornika ob jubileju ali drugem 
pomembnem dogodku za napredek in razvoj planinstva, 

• izvajanje aktivnosti pokrajinskega odbora mladinskih odsekov (planinska šola, srečanje mladih planincev 
MDO PD, predavanja, skupni izleti in tabori, pl. orientacijska tekmovanja, srečanja mentorjev planinskih 
skupin ...), 

• izvajanje aktivnosti odbora za varstvo gorske narave (letna srečanje varuhov gorske narave in gorskih 
stražarjev MDO PD, usposabljanja za gorske stražarje, naravovarstveni izleti, predavanja, koordinacija in 
izvedba projektov Alpske konvencije …),  

• izvajanje aktivnosti odbora za planinske poti (letno srečanje markacistov PZS MDO PD, tečaji, predavanja – 
varnost pri delu, načrtovanje večjih skupne akcij obnove poti – odpravljanje posledic naravnih ujm, …), 

• izvajanje aktivnosti odbora vodnikov PZS (letna srečanje vodnikov PZS iz MDO, licenčna usposabljanja 
vodnikov, razna specialna dodatna usposabljanja oz. predavanja …), 

• izvajanje aktivnosti odbora za planinske koče (letna srečanje gospodarjev MDO PD, svetovanja – primeri 
dobre prakse drugih PD, predavanja …) , 

• sodelovanje z zamejskimi PD ali PD/regijskimi planinskimi organizacijami v sosednjih državah, 

• za MDO PD, katerih področje sega do državne meje, spodbujanje društev za obmejno sodelovanje z 
društvi sosednjih držav ter povezovanje MDO PD z obmejnimi regijskimi planinskimi organizacijami 
sosednjih držav,  

• priprava biltena o delu MDO PD ter vključenih društev in/ali koordiniranje ter spodbujanje priprave 
člankov za objavo v lokalnih in planinskih medijih, 

• prevzem aplikacije NAVEZA in drugih elektronskih orodij tudi v delo MDO PD-jev, 

• svetovanje in pomoč društvom ter opozarjanje pri izpolnjevanju obveznosti poročanja PZS in MDO PD (42. 
člen Statuta PZS ) - tudi ankete, enotni  obrazci, podatki za »Planinski kažipot« itd., 

• spremljanje o usklajenosti novih, spremenjenih ali dopolnjenih temeljnih aktov društev s Statutom PZS 
(41. člen), 

• koordiniranje programa uvajanja, svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS, 

• redno posodabljanje podatkov na spletnih straneh PZS, kjer je predstavljen posamezen MDO PD, 

• v okviru možnosti in po predhodnem dogovoru z generalnim sekretarjem PZS, se trudi pridobiti dodatna 
sponzorska ali donatorska sredstva za izvajanje programov dela MDO PD, 

• druge naloge po sklepu UO PZS in Skupščine PZS. 
 

Bojan Rotovnik, predsednik PZS 

 



 
Poročilo Volilne komisije o kandidaturah  

za člane UO PZS, predsednika in člane NO PZS ter predsednike MDO PD 

 

1. Kandidati za voljene člane UO PZS 

 Kandidati za člane UO PZS 

1.  Aldo  Zubin OPD Koper 

2.  Jožef Bobovnik PD Fram 

3.  Anton Progar PD Krka Novo mesto 

4.  Peter Šilak OPD Koper 

5.  Danilo Škerbinek APD Kozjak 

6.  Jože Kocjanc PD Srednja vas v Bohinju 

7.  Uroš Kuzman PD Velenje 

8.  Bojan Rotovnik PD Šoštanj 

9.  Danilo Kete PD Mislinja 

10.  Miha Pavšek PD Onger Trzin 

11.  Brigita Čeh PD Ljutomer 

12.  Jurček Nowakk PD Moravče 

Na skupščini PZS se voli 7 članov. 

 

2. Kandidati za člane in predsednika NO PZS 

Funkcija v NO PZS Kandidati za člane NO PZS 

član Vlado Sedej PD Idrija 

član Milan Kirbiš PD Miklavž 

predsednik Franc Ekar PD Preddvor 

Na skupščini PZS se voli predsednika in 4 člane NO PZS. Kandidacijski postopek za manjkajoče kandidate za člane NO 

PZS je podaljšan do ponedeljka, 12. 3. 2018. 

 

3. Kandidati za predsednike MDO PD 

MDO PD Kandidati za člane MDO PD 

MDO PD Koroške Mirko Tovšak PD Mislinja 

MDO PD Gorenjske France Benedik PD za Selško dolino Železniki 

MDO PD Notranjske Miro Mlinar PD Cerknica 

MDO PD Dolenjske in Bele krajine Rudolf Ervin Skobe PD Krka Novo mesto 

MDO PD Podravja Igor Oprešnik KPD Hej, gremo naprej 

MDO PD Primorske Marija Kuhar PD Postojna 

MDO PD Kamniško Bistriškega območja Miran Jereb PD Kamnik 

MDO PD Kamniško Bistriškega območja Jurček Nowakk PD Moravče 

MDO PD Zasavja Jože Prah PD Sevnica 

MDO PD Pomurja Štefan Kozak PD Lendava 

MDO PD Posočja Dušan Plesničar PD Križna gora 

Savinjski MDO PD Manja Rajh PD Vinska gora 

MDO PD Ljubljane Marinka Koželj Stepic PD LPP 

Na sejah MDO PD se voli po en predsednik posameznega MDO PD. 

 

Damjan Omerzu,        Antonija Valenčič,  

strokovni sodelavec PZS        predsednica Volilne komisije PZS 
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1 UVODNA POJASNILA 
 

Analiza je nastala na podlagi naročila 
Planinske zveze Slovenije, in sicer z 
namenom pridobiti neodvisno 
analizo izvajanja in učinkovitosti 
Zakona o planinskih poteh (Uradni 
list RS, št. 61/07).  

 

V dogovoru z naročnikom dokument 
zajema: 

 

 analizo zakonskega besedila in 
podzakonskih aktov, sprejetih na 
njegovi podlagi, 

 analizo izvajanja zakona, 

 analizo učinkovitosti zakona in  

 predloge zakonskih sprememb glede na zgornje ugotovitve. 

 

IV. poglavje analize zajema povzetek celotne analize in splošne ugotovitve glede izvajanja in 
učinkovitosti zakona ter ključne predloge njegovih sprememb. 

 

V V. poglavju podrobneje pojasnjujemo metodologijo analize. Ta temelji na metodologiji mednarodne 
organizacije INTRAC (International Training and Research organisation), razvite na podlagi dolgoletnih 
izkušenj z evalvacijami različnih tipov (zakonov, programov, organizacij, projektov ipd.). 

 

V VI. poglavju je podrobneje predstavljena analiza zakona, ki je razdeljena na posamezna podpoglavja. 
Pri tem vsako podpoglavje pokriva določen cilj, ki naj bi ga zakon dosegel in analizo izvedbe ukrepov, 
ki jih je zakonu uvedel za dosego tega cilja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir podatkov za Slovenske planinske poti v številkah: 

- prva, druga, tretja in peta alineja: Planinska zveza Slovenije (2017), 

- četrta alineja: Pori M., Sila B. 2010. S katerimi športnorekreativnimi dejavnostmi se Slovenci najraje ukvarjamo? 

Revija Šport. Številka 1 in 2 (2010), str. 89. 
  

SLOVENSKE PLANINSKE POTI V ŠTEVILKAH: 

 število planinskih poti: 1.965 

 skupna dolžina planinskih poti: 10.015 km 

 čas, potreben, da bi prehodili vse planinske poti: 213 dni, 

5 ur, 32 min 

 delež odraslih Slovencev, ki hodi v hribe: 14,6 % 

 število planinskih društev, ki skrbi za planinske poti: 199 

 število planinskih društev, ki ima status skrbnika po 

Zakonu o planinskih poteh: 0 

 število planinskih poti, vpisanih v evidenci planinskih 

poti: 0 
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3 SEZNAM KRATIC 
 

DZ   Državni zbor Republike Slovenije 

GURS  Geodetska uprava Republike Slovenije 

IOP  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor 

PD  Planinsko društvo 

PIS Prostorskih informacijski sistem po Uredbi o vsebini evidence o planinskih poteh in o 
načinu njene vzpostavitve in vodenja (Uradni list RS št. 16/2008) 

PZS  Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9, 1000 Ljubljana; matična številka:  
  5145368000 

MIZŠ  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 

ZPlanP  Zakon o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07).  
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4 POVZETEK 

 
Zakon o planinskih poteh je bil sprejet leta 2007. Ob izdelavi te analize velja že nekaj več kot deset let, 

kar je zadostno obdobje za izvedbo analize njegovega izvajanja in učinkovitosti. Postopek njegovega 

sprejemanja je bil dokaj specifičen, saj je bil kar trikrat vložen v zakonodajni postopek na predlog 

poslancev (t.i. poslanski zakon). V prvih dveh primerih ga matično telo državnega zbora na podlagi 

negativnega mnenja vlade ni podprlo, v tretje pa se je vlada z ustanovitvijo posebne medresorske 

delovne skupine v zakonodajni postopek aktivno vključila in pripravila obsežen sklop amandmajev, ki 

so prvotni zakon praktično v celoti napisali na novo.  Zakon tako ni nastajal na običajni način, to je, da 

ga pripravijo strokovne službe pristojnega ministrstva ter ga vlada nato predlaga v sprejem Državnemu 

zboru, pač pa se je vlada v njegovo pripravo vključila šele naknadno. Po sprejetju zakona so pristojna 

ministrstva sicer sprejela tudi vse ključne podzakonske akte in tako zagotovila normativni okvir za 

njegovo izvajanje. 

 

Analiza je pokazala dokaj neustrezen pristop zakonodajalca pri pripravi in sprejemanju ZPlanP, saj ta ni 

sledil načelom priprave dobrih predpisov. To je lahko sicer tudi posledica specifičnosti njegove 

priprave. Pred sprejemom zakona zakonodajalec ni izvedel analize stanja in si ni jasno zastavil merljivih 

ciljev, ki jih s sprejemom zakona sploh želi doseči. Analizo učinkovitosti zakona smo tako izdelali na 

način, da smo iz ukrepov, ki jih zakon vsebuje, upoštevajoč tudi vso spremljajočo dokumentacijo 

(zapisniki sej delovnih sestankov, korespondenca med državnimi organi ...), sklepali na specifične cilje 

zakonodajalca in preverili, ali so ti doseženi. Analiza je pokazala, da ukrepi zakona niso bili ustrezno 

izbrani, saj se ti še desetletje po sprejemu zakona v večini sploh ne izvajajo ali pa se izvajajo zgolj v 

manjšem delu in posledično niti ne morajo prispevati k želenim ciljem ZPlanP. Kratek pregled ukrepov 

zakona, njihovo izvajanje in učinkovitost pri doseganju cilja so razvidni iz Tabele 1: 

Cilj/Ukrep za 
dosego cilja 

 Doseganje cilja/ Izvajanje 
ukrepa 

Specifični cilj 1 Redno vzdrževati in opremljati obstoječe 
planinske poti 
 

Ukrepi so ta cilj dosegli v 
manjšem obsegu 

Ukrep 1.1.  
 

Omogočiti nemoteno uporabo planinskih 
poti. 

Ukrep se ne izvaja 

Ukrep 1.2.  
 

Osvestiti uporabnike planinskih poti o 
uporabi poti na lastno odgovornost. 

Ukrep se izvaja v manjšem 
delu 

Ukrep 1.3.  
 

Opremiti planinske poti z ustreznimi znaki 
in opremo. 

Ukrep se izvaja v manjšem 
delu 

Ukrep 1.4.  
 

Zagotoviti normalno prehodnost planinskih 
poti. 

Ukrep se izvaja v večjem delu 

Ukrep 1.5.  
 

Zapreti planinske poti, kadar so te nevarne. Ukrep se izvaja v večjem delu 

Ukrep 1.6.  
 

Vzpostaviti in voditi evidenco planinskih 
poti in evidentirati dejansko rabo zemljišč, 
preko katerih potekajo planinskih poti.   

Ukrep se ne izvaja 

   

Specifični cilj 2 Urediti skrbništvo nad planinskimi potmi Ukrepi tega cilja niso dosegli 
 

Ukrep 2.1.  
 

Izbrati skrbnike planinskih poti. Ukrep se izvaja v manjšem 
delu 
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Ukrep 2.2.  
 

Skleniti skrbniške pogodbe s skrbniki 
planinskih poti. 

Ukrep se ne izvaja 

Ukrep 2.3.  
 

Financirati skrbnike planinskih poti. Ukrep se izvaja v manjšem 
delu 

Ukrep 2.4.  
 

Redno poročanje skrbnikov o stanju 
planinskih poti. 

Ukrep se izvaja v večjem delu 

   

Specifični cilj 3 Ohraniti gorsko naravo Ukrepi so ta cilj dosegli v 
manjšem obsegu 

Ukrep 3.1.  
 

Prepovedati gradnjo novih planinskih poti, 
razen v izjemnih primerih. 

Ukrep se izvaja v večjem delu 

Ukrep 3.2.  
 

Redno sanirati bližnjice, ki nastanejo ob 
planinskih poteh 

Ukrep se izvaja v manjšem 
delu 

Ukrep 3.3.  
 

Osvestiti uporabnike planinskih poti o 
škodljivosti bližnjic. 

Ukrep se izvaja v manjšem 
delu 

Ukrep 3.4.  
 

Omejiti vožnjo z gorskimi kolesi po 
planinskih poteh, razen v izjemnih 
primerih. 

Ukrep se ne izvaja 

Tabela 1: Pregled ukrepov ZPlanP, njihovega izvajanja in učinkovitosti pri doseganju ciljev zakona. 

 

Pri tem ne gre spregledati ocene vlade v Državni zbor vloženega predloga ZPlanP, ki sicer kasneje ni bil 

sprejet (EPA 451-IV), da z rešitvami tega zakona ne bo mogoče doseči ciljev in namenov zakona1, kar 

jasno kaže, da je takšen razmislek bil opravljen. Ta zakon sicer nato ni bil sprejet, je pa vlada aktivno 

sodelovala pri oblikovanju sedaj veljavnega zakona in tako imela vse možnosti, da rešitve zakona 

ustrezno spremeni, da bodo te učinkovite. Na splošno lahko ocenimo, da bi ukrepi, ki jih je ZPlanP 

predvidel, lahko prispevali k želenim ciljem (in so kot taki lahko ustrezni za dosego zakonskih ciljev), a 

se ob sprejemu zakona niso ustrezno presojali tudi z vidika izvedljivosti. Zakonodajalec je očitno 

predvideval, da v kolikor bo ukrepe zakonsko opredelil, se bodo ti avtomatično tudi izvajali in pri tem 

ni predvidel morebitnih težav pri izvajanju  v sami praksi. Praksa je namreč pokazala ravno to – da se 

ukrepi ne izvajajo, saj za to ni ustreznih pogojev. 

 

Eden od ciljev zakona je bil imeti redno vzdrževane in opremljene planinske poti. Za dosego tega cilja 

je bil sprejet precej podroben normativni okvir, ki je natančno uredil, kakšne vse morajo biti planinske 

poti. Zataknilo pa se je pri njegovem izvajanju. Država je namreč PD kot skrbnikom planinskih poti 

naložila, kako morajo planinske poti vzdrževati in kaj vse ob tem početi (osveščati planince itd.), PZS 

pa mora to njihovo dejavnost financirati, in sicer kriti materialne stroške vzdrževanja. Pri tem 

zakonodajalec z nobenimi drugimi ukrep ni poskrbel, da bi slednji te obveznosti v resnici lahko izvedli. 

PD in PZS kot osebe zasebnega prava, ki niso proračunski uporabniki, sami zadostnih potrebnih 

sredstev niso uspeli zagotoviti, prav tako pa namenskih proračunskih sredstev za dosego tega cilja niso 

zagotovila niti pristojna ministrstva (MIZŠ, MOP). Pristop zakonodajalca v delu, kjer je pričakoval, da 

bodo osebe zasebnega prava same financirale in izvajale tako obsežne zakonske ukrepe, sistemsko ni 

ustrezen, pač pa bi tovrstne pogoje moral zagotoviti sam.  

 

                                                           
1 Gradivo za pripravo mnenja Vlade Republike Slovenije o (novem) predlogu Zakona o planinskih poteh; opr- št. 
0071-52/2005/TMJ z dne 25. 10. 2005. 
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Obveznosti PD glede označevanja, opremljanja in vzdrževanja planinskih poti so po svoji vsebini 

podobne javnim službam vzdrževanja javne infrastrukture ali javnim službam upravljanja s prostorom. 

V teh primerih je zato ustrezen pristop zakonodajalca, da istočasno z naložitvijo neke obveznosti 

poskrbi tudi za to, da je te obveznosti možno v realnosti izvesti (to je, da ima izvajalec, ki jih je dolžan 

izvesti, za to ustrezne kapacitete in vire). Kot je navedeno, ZPlanP temu ni sledil, pač pa je izvajalcem 

prepustil, da se znajdejo sami in si sredstva zagotovijo, kakor pač zmorejo. Neustreznost takšnega 

pristopa je desetletno obdobje od sprejema zakona še dodatno potrdilo, saj cilj ni bil dosežen. 

 

Na tej točki je tako potreben razmislek pristojnih ministrstev, kakšno naj bo normativno urejanje 

planinskih poti v prihodnje. Sistem se lahko približa sistemu javnih služb, po katerem država predpiše 

določene standarde ali obveznosti izvajanja neke dejavnosti ali stanja v naravi, ki so v javnem interesu, 

a mora za njihovo izvajanje izvajalcem zagotoviti tudi ustrezna sredstva. Nasprotje tega je umik države 

iz regulacije tega področja, če ugotovi, da to ni v javnem interesu ali da regulacija ni (več) potrebna. 

 

Kljub neustreznemu pristopu k skrbništvu planinskih poti v delu, ki se tiče zagotavljanja opremljenosti 

in označenosti, so PD uspešnejša pri zagotavljanju njihove prehodnosti (to je, da vsaj ohranjajo 

obstoječe stanje in se poti lahko uporablja) in njihovem zaprtju, ko je to potrebno. V tem delu je 

zakonodajalec z ukrepi zastavljene cilje vsaj delno dosegel. 

 

Povsem neuspešen pa je bil zakonodajalec pri vzpostavitvi evidence planinskih poti in pri njihovem 

evidentiranju v zemljiškem katastru. Po desetih letih od sprejema zakona ni namreč v evidenci niti ene 

same planinske poti. Razlog je v preveč zapletenem in predragem postopku vpisa, ki ga PZS v tem času 

ni uspela izvesti, kot je to zmotno pričakoval zakonodajalec. Glede na zakonske zahteve to očitno ni 

bilo možno za vse planinske poti, vprašanje pa je, ali bi PZS to morda lahko izvedla vsaj za določene 

planinske poti (npr. kot pilotne vpise, za bolj obiskane poti ali za problematične poti, kjer bi vpis 

pomagal pri izvajanju skrbništva). 

 

Posledice tega, da planinske poti niso vpisane v evidenco so precejšnje. Nobena planinska pot v 

Sloveniji zato nima statusa planinske poti v smislu ZPlanP, kar praktično gledano pomeni, da večina 

določb zakona zanjo ne velja (ni omejitev lastnikov zemljišč, da morajo dopustiti njeno uporabo, ni 

obveznosti skrbnikov, da pot vzdržujejo, ni obveznosti založnikov, da poti ustrezno označujejo v 

zemljevidih in planinskih vodičih itd.). Zaradi neizvedbe tega dela zakona, je ohromljeno izvajanje 

skoraj vseh drugih delov zakona, zato bi pričakovali več aktivnosti v smeri izvajanja s strani ministrstev 

(npr. zagotovitev sredstev vsaj preko javnih razpisov, kar bi vsaj delno prispevalo k izvajanju zakona), 

glede na morebitne možne finančne vire pa vsaj delno tudi s strani PZS (npr. vsaj delni vpisi). 

 

Glede na navedeno, bi bilo smiselno, da pristojna ministrstva ponovno preučijo cilj vzpostavitve 

evidence planinskih poti in skušajo ta cilj doseči s kakšnimi manj zapletenimi in finančno manj 

obremenjujočimi ukrepi. 

 

Cilj zakona je bil tudi urediti skrbništvo nad planinskimi potmi, ki je bil dosežen v manjšem delu. Deset 

let po uveljavitvi zakona nobena planinska pot v Sloveniji nima skrbnika v smislu, kot ga zahteva ZPlanP. 

Zakonodajalec je glede tega naložil PZS, da izbere skrbnike planinskih poti in z njimi sklene skrbniške 

pogodbe, v katerih določi njihove pravice in obveznosti. Po uveljaviti zakona je veljalo, da so skrbniki 

tista PD, ki dejansko skrbijo za planinske poti, a poseben postopek izbora ali potrditve ni bil potreben. 
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Ker pa PZS s temi PD pogodb ni sklenila do določenega roka (1. 9. 2008), je to zakonsko pravilo 

prenehalo veljati in je zaradi tega potrebno vse postopke izpeljati na novo in od začetka. Zakonodajalec 

in ministrstva pri pripravi podzakonskih aktov so tako napačno predvidevala (ni bilo ustrezne analize 

stanja), da bo PZS to zmogla izvesti. Kot namreč navaja sama, za to ni imela ustreznih evidenc o 

planinskih poteh. Enako kot pri vpisu v evidenco, bi morda PZS lahko skrbniški odnos uredila vsaj z 

določenimi PD, kjer so bili podatki na voljo ali kjer je neurejen status skrbnika povzročal največje 

težave. Istočasno pa tudi ne gre zanemariti posledic takšnega urejenega skrbništva za PZS, saj to 

vzpostavlja tudi finančne obveznosti zanjo brez ustreznih sistemskih sredstev, zato je njena zadržanost 

vseeno pričakovana.  

 

Razlogi za neučinkovitost so v tem delu podobni kot pri prejšnjem cilju. Desetletno obdobje je 

pokazalo, da skrbništva, kot ga zahteva ZPlanP, z izbranimi ukrepi očitno ni mogoče urediti, zato je na 

strani države, da sprejme še določene dodatne ukrepe za dosego tega cilja (npr. nameni sredstva za 

financiranje vzdrževanja planinskih poti, kar je eden od razlogov za neurejenost skrbništva, sama 

prevzame sklepanja pogodb s skrbniki itd.) ali pa obstoječe zakonske obveznosti glede skrbništva 

enostavno črta, saj te obveznosti zgolj same po sebi k cilju ne prispevajo, če jih nihče ne zmore izvajati. 

 

Tretji cilj zakona je bil ohraniti gorsko naravo, saj uporaba in vzdrževanje planinskih poti že samo po 

sebi pomenita njeno ogrožanje. Zakon ta cilj dosega zgolj delno, in sicer je bil dokaj uspešen pri 

zamejitvi nastanka novih planinskih poti, saj se je pridobitev vseh za to potrebnih soglasij izkazala za 

precej zapleteno in se PD zato redko odločajo za to možnost. Po drugi strani pa zakonodajalčevi ukrepi 

za redno sanacijo bližnjic planinskih poti in za omejitev vožnje s kolesi po planinskih poteh niso bili 

uspešni. Bližnjice namreč nastajajo, četudi so sanirane, PD pa ne uspejo zamejiti vožnje s kolesi po 

planinskih poteh. Za dosego tega bi zakonodajalec moral sprejeti dodatne podporne ukrepe, ki bi 

prispevali k izvedbi prvotno načrtovanih ukrepov (npr. zagotoviti več ozaveščevalnih akcij ali 

informiranja o škodljivosti bližnjic za naravo) ali pa v praksi učinkovitejše poskrbeti za spoštovanje 

zakonskih pravil glede prepovedi vožnje po planinskih poteh (npr. preko inšpekcijskih ali prekrškovnih 

postopkov). 

 

Ob upoštevanju vsega napisanega zaključujemo, da zakonodajalčev pristop k urejanju planinskih poti 

ni bil ustrezen predvsem zato, ker ni temeljil na jasnih in merljivih ciljih, ki jih sploh želi doseči (izvirni 

predlagatelji zakona so imeli svoje rešitve, vlada je s svojo vključitvijo v zakonodajni postopek vnesla 

druge). Nadalje – ukrepi, ki jih je izbral zakonodajalec za svoje (splošno določene) cilje, očitno niso bili 

ustrezni, saj po desetih letih niso prinesli želenega učinka.  

 

5 METODOLOGIJA 
 
Analiza zajema pregled ZPlanP in podzakonskih aktov, sprejetih na njegovi podlagi, in pojasni pravno 

ureditev ter pravne posledice, ki so jih ti akti vnesli v slovenski pravni red. Analiza upošteva tudi vso 

spremljajoče gradivo, ki smo ga pridobili za potrebe te analize, in sicer vso dokumentarno gradivo, ki 

se nanaša na sprejem ZplanP in ki smo ga pridobili od DZ, MOP, MIZS in PZS. Omenjeno gradivo zajema 

poleg samega zakona (skupaj z uvodom in obrazložitvijo) tudi vso medsebojno komunikacijo med 

državnim organi, zapisnike delovnih skupin in sestankov, zaznamke javnih uslužbencev in vse različice 

zakonskega besedila. Poleg omenjenega gradiva, ki se nanaša na ZPlanP, smo za potrebe analize 
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pregledali tudi vso gradivo, povezano z še dvema predhodnima predlogoma Zakona o planinskih poteh 

(EVA 55- IV in EVA 451 - IV), ki sicer nista bila sprejeta, razkrijeta pa delno ozadje način nastanka sedaj 

veljavnega ZPlanP. 

 
Analiza izvajanja temelji na podatkih vseh ključnih deležnikov zakona: MIZŠ, MOP, GURS, IOP, IKGLR, 

PZS, ki smo jih pridobivali na različne načine, in sicer: 

 Na MIZŠ, MOP, GURS, IOP in IKGLR smo naslovili individualne vprašalnike, v katerih smo preverjali, 

kako se zakon izvaja – to je, kako se izvajajo ukrepi, ki jih je predvidel zakon; in v kolikor se ne, zakaj 

ne. Del teh informacij smo pridobili od pristojnih uslužbencev osebno. 

 Od PZS smo podatke tehničnega značaja (število planinskih poti, število PD itd.) dobili na podlagi 

lastnih zahtev, podatke vsebinskega značaja pa na posebnem srečanju s predstavniki PZS, ki so v 

obliki intervjuja odgovarjali na naša vprašanja. PZS je predstavnike, ki so odgovarjali na vnaprej 

poslana vprašanja, izbrala sama. 

 Od PD kot skrbnikov planinskih poti smo podatke dobili preko spletne ankete, izvedene maja 2016. 

Anketo je na podlagi naših vprašanj tehnično izvedla PZS.  

V anketi je sodelovalo 53,26 % skrbnikov planinskih poti (106 od 199), ki skupaj vzdržujejo 55,14 % 

vseh slovenskih planinskih poti (1.105 od 2.004). Udeleženci v anketi skrbijo za 55 % kilometrov 

vseh planinskih poti (5.524 km od 9.990 km).  

Glede na geografsko pokritost v anketi sodelujočih PD, so sodelovala PD iz celotnega območja 

Slovenije. To območje PZS deli na 12 delov (t.i. območja meddruštvenih odborov), v katerih je 

povsod sodelovala, z izjemo treh, več kot polovica PD. Pri teh je bila udeležba dvakrat približno 40 

% in enkrat približno 30 %.  

Ker je v anketi sodelovala več kot polovica skrbnikov planinskih pot, ki pokrivajo celotno Slovenijo 

in ki ima neposreden vpogled v stanje na terenu, lahko rezultate ankete štejemo kot relevantne, 

ker dajejo precej natančno sliko o stanju planinskih poti v Sloveniji. V zadevah, kjer skrbniki 

planinskih poti ne razpolagajo s točnimi podatki o planinskih poteh, so bili v anketi zaprošeni za 

podajo svojega mnenja ali ocene. Na tem mestu opozarjamo, da PD kot skrbniki planinskih poti 

skrbijo za različno število različno dolgih planinskih poti, zato podatka o odstotku PD, ki so podala 

določen podatek ali mnenje, ne gre enačiti z odstotkom planinskih poti (če npr. 85 % PD ocenilo, 

da imajo vse planinske poti ustrezne markacije, to ne pomeni, da je 85 % planinskih poti označenih 

z markacijo).  

 

Analiza učinkovitosti ZPlanP je bila pripravljena po metodologiji mednarodne organizacija INTRAC (ang: 

International Training and Research organisation), ki jo je ta razvila na podlagi svojih dolgoletnih 

izkušenj z evalvacijami različnih tipov (zakonov, programov, organizacij, projektov ipd.)2. Analiza se 

izvede na način, da se sprva definira cilje, ki jih je zakonodajalec imel ob sprejemu zakona (splošne in 

specifične), pregleda ukrepe, ki jih je zakonodajalec izbral za dosego teh ciljev, temu pa sledi analiza, 

ki potrjuje, ali so ukrepi (če so se izvajali) dosegli želene učinke. Če želeni učinki niso doseženi, se lahko 

preveri tudi, zakaj – ali so bili morda izbrani ukrepi neprimerni za dosego cilja ali pa obstajajo neke 

zunanje objektivne okoliščine, ki so preprečile, da bi zakon dosegel svoj cilj. 

 

                                                           
2 Več primerov uporabe na: https://www.intrac.org/what-we-do/monitoring-evaluation-learning/ [obiskano 
26. 9. 2017] 

https://www.intrac.org/what-we-do/monitoring-evaluation-learning/
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Na tej točki je potrebno izpostaviti, da opisane metodologije ni bilo možno v celoti slediti zaradi 

pomanjkljivega in neustreznega pristopa zakonodajalca (pripravljalca) ZPlanP. Ta namreč ob sprejemu 

zakona ni izvedel ustrezne analize stanja in posledično ni imel jasnega cilja, kaj želi z ZPlanP sploh doseči 

(to je, ni si jasno zastavil specifičnih in merljivih ciljev in torej jasno definiranega in konkretnega 

želenega stanja, ki ga z zakonom sploh želi doseči). O ciljih zakona smo zato sklepali sami in jih določili 

po opravljeni analizi zakona in pregledu celotne z njim povezane dokumentacije. Zaradi odsotnosti 

celovite analize stanja ob sprejemu zakona smo na stanje ob njegovem sprejemu sklepali na podlagi 

mnenj in stališč ključnih deležnikov zakona in strokovnjakov s področja njegovega urejanja. 
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6 ANALIZA 
 

Glede na uporabljeno metodologijo smo kot edini splošni cilj ZPlanP definirali:  

»Imeti opremljene in vzdrževane planinske poti z urejenim skrbništvom in hkrati obvarovati gorsko 
naravo.« 

 

Ta splošni cilj smo razdelili na tri specifične cilje zakona, ki vsi skupaj prispevajo k doseganju splošnega 
cilja in so v primerjavi s splošnim ciljev tudi merljivi. Za vsak specifični cilj je zakon predvidel več 
ukrepov, s katerimi ga je želel doseči. Ti specifični cilji in ukrepi so: 

 

 Specifični cilj 1: Redno vzdrževati in opremljati obstoječe planinske poti 

o Ukrep 1.1: Omogočiti nemoteno uporabo planinskih poti 

o Ukrep 1.2: Osvestiti uporabnike planinskih poti o uporabi poti na lastno odgovornost 

o Ukrep 1.3: Opremiti planinske poti z ustreznimi znaki in opremo 

o Ukrep 1.4: Zagotoviti normalno prehodnost planinskih poti 

o Ukrep 1.5: Zapreti planinske poti, kadar so te nevarne 

o Ukrep 1.6: Vzpostaviti in voditi evidenco planinskih poti in evidentirati dejansko rabo 
zemljišč, preko katerih potekajo planinskih poti   

 

 Specifični cilj 2: Urediti skrbništvo nad planinskimi potmi 

o Ukrep 2.1: Izbrati skrbnike planinskih poti 

o Ukrep 2.2: Skleniti skrbniške pogodbe s skrbniki planinskih poti  

o Ukrep 2.3: Financirati skrbnike planinskih poti 

o Ukrep 2.4: Redno poročanje skrbnikov o stanju planinskih poti 

 

 Specifični cilj 3: Ohraniti gorsko naravo 

o Ukrep 3.1: Prepovedati gradnjo novih planinskih poti, razen v izjemnih primerih 

o Ukrep 3.2: Redno sanirati bližnjice, ki nastanejo ob planinskih poteh 

o Ukrep 3.3: Osvestiti uporabnike planinskih poti o škodljivosti bližnjic 

o Ukrep 3.4: Omejiti vožnjo z gorskimi kolesi po planinskih poteh, razen v izjemnih primerih 

 

Analiza je v nadaljevanju razdeljena na tri sklope, in sicer vsak obravnava en specifični cilje in ukrepe 
za njegovo dosego. Pri vsakem ukrepu podajamo oceno njegovega izvajanja, nato pa na nivoju 
specifičnega cilja podamo še oceno doseganja cilja in s tem njegov prispevek k učinkovitosti zakona. 
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6.1 Doseganje specifičnega cilja 1: Redno vzdrževati in opremljati obstoječe 
planinske poti 

 

Ukrep 1.1. Omogočiti nemoteno uporabo in vzdrževanje planinskih poti 

Za zagotovitev nemotene uporabe, vzdrževanja in opremljanja planinskih poti je ZPlanP omejil 
lastninsko pravico lastnikov zemljiških parcel, po katerih potekajo planinske poti. Ti morajo tako 
dopustiti uporabnikom, da po takšnih poteh hodijo, skrbnikom planinskih poti pa, da jih vzdržujejo, 
ustrezno označujejo in opremljajo.3  

 

Rešitev, da se lastninsko pravico lastnikov zemljiških parcel, po katerih potekajo planinske poti, omeji 
že na ravni zakona, ocenjujemo kot primerno, saj omejitev te pravice s podzakonskim aktom ni 
dopustna. Alternativa bi sicer bila, da se takšne omejitve uredijo zgolj na pogodbeni ravni med 
lastnikom zemljišča in skrbnikom planinske poti, a bi bila takšna rešitev v praski verjetno pogosto 
neizvedljiva. Potrebna bi bila namreč soglasja vseh lastnikov vsake nepremičnine, po katerih poteka 
ena planinska pot, kar hitro pomeni nujnost pridobitev soglasja večjega števila lastnikov, ki se lahko 
spreminjajo, ali tudi nujnost pridobitve soglasja več solastnikov iste parcele itd. Navsezadnje lastnik po 
svobodni volji soglasja niti ne bi bil dolžan dati, zato je zakonska omejitev vsekakor smotrnejši ukrep.  

 

Po drugi strani pa takšna zakonska določba pomeni poseg v ustavno varovano pravico do lastnine, saj 
lastnik zemljišča slednjega ne more uporabljati, kot bi sam želel, in mora uporabo dopustiti drugim. 
ZPlanP sicer daje podlago, da iz tega naslova lastnik plača manjši katastrski dohodek, ne ureja pa 
nikakršne oblike primerne odškodnine.4 

 

V anketi, izvedeni med PD, jih je večina (62,26 %) navedla, da težav z lastniki zemljišč glede uporabe ali 
vzdrževanja planinskih poti v zadnjih 15 letih niso imeli (torej niti pred sprejetjem zakona niti po njem). 
Zgolj 12,26 % PD je poročalo, da se je po uveljavitvi zakona število takšnih primerov zmanjšalo, med 
tem ko jih je zgolj nekoliko več (17,92 %) poročalo, da se v obdobju po sprejetju zakona število primerov 
omejevanja lastnikov celo povečalo. Preostali PD (7,55 %) ocenjujejo, da se število teh primerov ob 
uveljavitvi ZPlanP ni spremenilo. 

 

Glede na navedene podatke, da večina PD pozitivnega trenda ni zaznala in je celo več tistih, ki so 
zaznala negativen trend, ocenjujemo, da se ta ukrep ne izvaja. 

 

 

Ukrep 1.2. Osvestiti uporabnike planinskih poti o uporabi na lastno odgovornost 

Z namenom, da bi se zagotovila varna uporaba planinskih poti, je ZPlaP predvidel splošno obveznost, 
da se v informacijskih gradivih o planinskih poteh, v planinskih vodnikih ter na turističnih tablah in 
zemljevidih, kjer so označene planinske poti, navaja opozorilo, da se planinske poti uporabljajo na 
lastno odgovornost.5 

 

Anketa med PD je razkrila, da jih 42,45 % ocenjuje, da takšnih informacijskih gradiv (zgibanke, 
prospekti) za planinske poti, za katere skrbijo, ni. Znotraj tistih PD, ki skrbijo za planinske poti, kjer 
takšna gradiva obstajajo (bodisi so njihova, bodisi jih je izdelal kdo drug), jih 34,42 % ocenjuje, da večina 

                                                           
3 Prvi in drugi odst. 3. člena ZPlanP. 
4 To je bil sicer tudi eden od razlogov, da DZ ni sprejel v nadaljnjo obravnavo enega od prejšnjih verzij 
Zakona o planinskih poteh, ki tega prav tako ni uredil (Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k 
predlogu  Zakona o planinskih poteh – druga obravnava; EPA 451-IV). 
5 Tretji odst. 5. člena ZPlanP. 
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gradiv opozoril o uporabi na lastno odgovornost nima. Delež tistih, ki menijo ravno obratno – da v 
večini prevladujejo gradiva, ki opozorila imajo – je zgolj 19,67 %. Več kot tretjina PD (37,71 %) je 
ocenila, da takšnega opozorila nima nobeno gradivo. 

  

Glede informacijskih turističnih tabel je po mnenju PD označenost z opozorilom o uporabi na lastno 
odgovornost še slabša. Kar polovica PD (50,94 %) meni, da nobena tabla nima takšnih opozoril, 13,21 
% PD pa ocenjuje, da so takšna opozorila zgolj na manjšem delu tabel. 

 

Graf 1. prikazuje delež PD, ki ocenjuje, da informacijska gradiva o planinskih poteh, za katere skrbijo, 
nimajo opozoril o uporabi na lastno odgovornost, in delež PD, ki ocenjuje, da so ta opozorila zgolj v 
manjšini (in da je torej več gradiv oziroma tabel, ki opozoril nima, kot tistih, ki jih imajo). 

 

 
Graf 1: Delež PD, ki ocenjuje označenost gradiv in tabel z opozorilom o uporabi planinske poti na lastno 
odgovornost. 

 

Na podlagi ZPlanP je bil sprejet tudi Pravilnik o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti6, ki je 
določil, da mora biti na informacijski turistični tabli opozorilo o uporabi planinskih poti na lastno 
odgovornost v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku, če gre za območje, kjer je 
uradni jezik (tudi) madžarski jezik, pa tudi v madžarskem jeziku. Pravilnik je v tem delu sledil tretjemu 
odst. 5. člena ZPlanP, ki te jezike določa. Z vidika doseganja enotnih prevodov bi bilo smiselno, da bi 
pravilnik sam določil tudi besedilo opozorila v teh jezikih, tako kot je to storil Pravilnik o označevanju 
in opremljanju planinskih poti7 za opozorilo o zaprtju planinske poti, ki je te prevode določil kar sam. 

 

Glede opozoril na tablah v tujih jezikih je kar 68,42 % PD ocenilo, da le-teh ni in da so torej opozorila 
samo v slovenskem jeziku. Po drugi strani je 10,53 % PD ocenilo, da pri njih vse table vsebujejo 
opozorilo tudi v tujih jezikih, 21,05 % PD pa, da je stanje zgolj delno urejeno – da ponekod opozorila v 
tujem jeziku so, drugje pa ne.  

 

Splošno gledano, so PD v anketi večinsko (91,58 %) izrazila stališče, da se od uveljavitve ZPlanP število 
tovrstnih opozoril (v slovenskem ali tujih jezikih) ni povečalo oziroma da je ostalo približno enako. PD, 
ki so opazila povečanje teh opozori (8,42 %), kot glavni razlog za to ne navajajo sprejetja ZPlanP, temveč 
v glavnem lastno zavarovanje pred morebitnimi odškodninskimi tožbami uporabnikov planinskih poti. 

 

                                                           
6 Uradni list RS, št. 80/08.  
7 Uradni list RS, št. 80/08. 
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Kljub temu da se število opozoril o uporabi planinskih poti na lastno odgovornost ne povečuje, pa PD 
zaznavajo določen premik v zavedanju uporabnikov planinskih poti, da te uporabljajo na lastno 
odgovornost. 39,62 % PD je namreč ocenilo, da se je delež planincev, ki se tega zavedajo, od uveljavitve 
ZPlanP povečal. Več kot polovica PD (54,72 %) je menilo nasprotno – da do te spremembe v zavedanju 
ni prišlo. Podobno kot prva skupina PD, je tudi PZS ocenila, da se delež planincev, ki se zaveda uporabe 
poti na lastno odgovornost, povečuje, a predvsem med članovi PD, med ostalimi uporabniki planinskih 
poti pa nekoliko manj. Tudi PZS za povečanje osveščenih uporabnikov planinskih poti ne navaja 
sprejetja ZPlanP, temveč svoje osveščevalne akcije in ukrepe PD, ki so posledica strahu pred morebitno 
odgovornostjo za nesreče na planinskih poteh. 

 

Glede vodnikov in zemljevidov je PZS pojasnila, da v tovrstna informacijska gradiva, ki jih izdaja sama, 
opozorilo vedno vključijo, informacij o opozorilih na gradivih drugih izdajateljev pa nimajo. V ta namen 
smo naključno preverili stanje v eni od večjih knjigarn8 in ugotovili, da teh pojasnil ni v vseh gradivih 
PZS9, nismo pa jih videli v nobenem gradivu drugih izdajateljev10,11. Slednja gradiva sicer praviloma 
imajo pravno pojasnilo izdajatelja, da ta ne odgovarja za škodo, ki bi planincu nastala zaradi uporabi 
vodnika, kar pa ne ustreza zahtevam ZPlanP. 

 

Ker zahtevana opozorila na gradivih, tablah in vodnikih pogosto manjkajo, so pa vseeno ponekod 
prisotna, ocenjujemo, da se ta ukrep izvaja zgolj v manjšem delu. 

 

 

Ukrep 1.3: Opremiti planinske poti z ustreznimi znaki in opremo 

 

Označevanje planinskih poti (Knafelčeve markacije in oznake zahtevnosti) 

Z namenom varne uporabe planinskih poti ZPlanP ureja njihovo označevanje in opremljanje. Planinske 
poti morajo tako biti označene s t.i. Knafelčevemi markacijami in usmerjevalnimi tablami, ki 
informirajo uporabnike o planinski poti, o njeni zahtevnosti in ki olajšujejo orientacijo.12  

 

ZPlanP pozna tri različne kategorije zahtevnosti planinskih poti, in sicer: enostavne, zahtevne in zelo 
zahtevne. V zvezi s tem je ZPlanP ministru, pristojnemu za šport, naložil, da v devetih mesecih od 
njegove uveljavitve sprejeme podzakonski akt, v katerem določi način kategorizacije planinskih poti po 
zahtevnosti.13 Minister je to obveznost izpolnil s približno trimesečno zamudo, in sicer je 24. 7. 2008 

                                                           
8 Dne 28. 9. 2017 smo obiskali knjigarno podjetja Mladinska knjiga d.d. na Slovenski cesti 29 v Ljubljani (»Knjigarna 
Konzorcij«) in preverili prisotnost opozoril v naključnih publikacij v oddelku planinskih vodnikov, ki opisujejo 
uporabo planinskih poti in ki so bili izdani po letu 2009. Pri tem smo ločevali med vodniki PZS in vodniki drugih 
založnikov. Po oceni PZS slednja pokriva cca. 1/3 trga tovrstnih publikacij. 
9 V okviru zgoraj opisanega obiska smo vpogledali v sledeče publikacije ZPS: 
- A. Polajanec, M Arnejšek-Prle. 2012. Slovenska planinska pot. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije: nima 

opozorila. 
- J. Klemen. 2010. Karavanke, planinski vodnik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije: ima opozorilo. 
- J. Drab in drugi. 2015. Julijske Alpe: skupini Mangarta in Jalovca. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije: ima 

opozorilo. 
10 V okviru zgoraj opisanega obiska smo vpogledali v sledeče publikacije drugih založnikov: 
- M. Stritar in drugi. 2009. Bled in Bohinj: pustolovski vodnik. Ljubljana: Kibuba: nima opozorila. 
- A. Mašera. 2015. Zahodne Julijske Alpe: izbirni vodnik. Ljubljana: Sidarta: nima opozorila. 
- F. Brglez. 2011. Kekčeva potepanja: 100 družinskih izletov čez breg in dol. Ljubljana: Mladinska knjiga: nima 

opozorila. 
11 Gre zgolj za naključni pregled nekaj gradiv in teh ugotovitev zato ne gre posploševati. Za ugotovitev dejanskega 
stanja bi bil potreben pregled trga planinskih vodnikov, kar pa presega domet te analize. 
12 Prvi in drugi odst. 6. člena ZPlanP. 
13 Tretji odst. 8. člena in tretji odst. 27. člena ZPlanP. 
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sprejel Pravilnik o kategorizaciji planinskih poti14, ki je vse zahtevano tudi uredil. Glede na to, da 
pravilnik kategorizira planinske poti upoštevajoč težavnost njihove prehodnosti, bi bilo v njem smiselno 
določiti tudi, da napisani kriteriji veljajo le za poletno oz. kopno sezono, saj se v zimskih ali izrednih 
razmerah zahtevnost večine poti močno spremeni.15 

 

Označbe o kategoriji planinske poti morajo biti navedene na sami poti, torej v naravi, kot npr. na deblu, 
skali in podobno, ali z opozorilnim znakom na usmerjevalni tabli, kjer se zahtevne poti označi s 
trikotnikom, zelo zahtevne poti pa s trikotnikom s klicajem. Lahkih poti se posebej ne označuje.16 

 

Podrobnejšo opredelitev oznak (pa tudi opreme) je ZPlanP naložil ministru, pristojnemu za prostor, in 
sicer da v devetih mesecih od njegove uveljavitve sprejme podzakonski akt, v katerem določi obliko in 
barvo Knafelčeve markacije in usmerjevalnih tabel, način in pogoje risanja markacij in postavljanja 
usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne opreme.17 Minister je to obveznost izpolnil s približno 
trimesečno zamudo, in sicer je 24. 7. 2008 sprejel Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih 
poti, ki je vse zahtevano tudi uredil. Ob tem ugotavljamo, da niti ZPlanP niti omenjeni pravilnik nista 
predvidela oziroma uredila t.i. zimskih markacij, ki so v praksi namenjene predelom, ki so tudi pozimi 
obiskani, in kjer sneg prekrije »običajne« markacije.18 

 

Anketa med PD je pokazala, da je velika večina planinskih poti ob izdelavi analize ustrezno označena s 
Knafelčevemi markacijami. Da to velja za vse planinske poti, za katere skrbijo, je ocenilo kar 85,85 % 
PD, zgolj 13,21 % PD pa je ocenilo, da obstaja več poti s takšnimi obveznimi oznakami kot poti, ki 
tovrstnih oznak nimajo. Zgolj 0,94 % PD je nadalje ocenilo, da nobena pot, za katero skrbijo, teh oznak 
nima. Tem rezultatom potrjuje tudi ocena PZS, da je s Knafelčevemi markacijami opremljena večina 
planinskih poti. 

 

Od tistih PD, ki skrbijo za zahtevne planinske poti (za katere torej velja obvezna označba s trikotnikom), 
jih je nekaj manj kot polovica (48,15 %) navedla, da so vse njihove zahtevne poti ustrezno označene s 
trikotnikom. 14,81 % PD je ocenila, da je s takšnim trikotnikom označenih večina zahtevnih poti, za 
katere skrbijo, ena četrtina PD (25,92 %) pa, da nobena njihova zahtevna planinska pot takšne oznake 
nima. 

 

Pri zelo zahtevnih planinskih poteh (kjer je obvezna označba s trikotnikom in klicajem) je slika 
podobna. Od tistih PD, ki skrbijo za zelo zahtevne planinske poti, jih je dobra polovica (57,89) % 
navedla, da so te zahtevne planinske poti ustrezno označene s trikotnikom in klicajem. 10,54 % PD je 
ocenilo, da je s takšnim trikotnikom označenih večina zelo zahtevnih planskih poti, za katere skrbijo, 
približno tretjina PD (31,57 %) pa, da nobena njihova zelo zahtevna planinska pot nima takšne 
zahtevane oznake. 

 

Anketa med PD je pokazala tudi, da ima 43,40 % PD na svojih planinskih poteh postavljene ustrezne 
usmerjevalne table, ki navajajo smer hoje, čas hoje do navedenega cilja, nadmorsko višino in navedbo 
PD, ki skrbi za pot. Podoben delež (39,91 %) je tudi takšnih PD, ki ima tako opremljenih večino poti, 
medtem ko ima 14,15 % PD tako opremljenih zgolj manjši planinskih poti, za katere skrbijo. Zgolj 7,55 

                                                           
14 Uradni list RS, št. 80/08. 
15 Ugotovitev in predlog rešitve povzeta po Predlogu Zakona o planinskih poteh (EPA 647-IV): Obrazložitev k 17. 
členu. Poročevalec DZ RS št. 120/2005. 
16 Drugi odst. 6. člena ZPlanP in 6. člen Pravilnika o označevanju in opremljanju planinskih poti. 
17 Peti odst. 6. člena  in drugi odst. 27. člena ZPlanP. 
18 To materijo je npr. skušal urediti prvi predlog Zakona planinskih poteh (EPA 55-IV). Poročevalec DZ RS 
122/04. 
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% PD je navedlo, da takšnih tabel na svojih poteh nimajo. Slednji kot glavni razlog za to navajajo 
pomanjkanje denarnih sredstev. 

 

Graf 2 prikazuje delež PD, ki ocenjuje ustrezno označene planinske poti, za katere sami skrbijo. 

 
Graf 2: Delež PD, ki ocenjuje ustrezno označene planinske poti na sami poti. 

 

Poleg oznak v naravi ZPlanP ureja potrebno označevanje planinskih poti tudi v informacijskih gradivih 
o planinskih poteh, kjer je prav tako potrebno navesti, ali gre za lahko, zahtevno ali zelo zahtevno pot.19 
Podobno velja za zemljevide, na katerih so označene planinske poti, in sicer je potrebno lahko pot 
označi z neprekinjeno črto, zahtevne poti s črtkano črto in zelo zahtevne poti s pikčasto črto.20 

 

Večina PD, ki skrbi za planinske poti, glede katerih informacijska gradiva (zgibanke, prospekti) sploh 
obstajajo, ocenjuje, da večina gradiv ima oznake o zahtevnosti (42,21% PD), zgolj nekaj manj (37,79 % 
PD) pa, da so oznake na vseh tovrstnih gradivih. 

 

Glede tovrstnih oznak na turističnih tablah, ki prikazujejo planinske poti, je slika precej drugačna. Zgolj 
15,63 % PD je zaznalo, da so takšne oznake na vseh tovrstnih tablah, in samo 21,86 % PD, da so takšne 
oznake na večini tabel. Kar 43,76 % PD je ocenilo, da nobena turistična tabla takšne oznake nima in 
18,78 % PD, da so takšne oznake samo na manjšem delu tabel. 

 

Po oceni PZS tudi v določenih gradivih (zemljevidi), ki jih izdajajo PD, oznake zahtevnih ali zelo 
zahtevnih planinskih poti niso vedno ustrezne. Enako ocenjuje glede različnih tabel, ki jih postavljajo 
lokalne skupnosti, in na katerih prav tako ni ustreznih oznak. 

 

V zvezi z opremo je ZPlanP ministru, pristojnemu za prostor, naložil, da v devetih mesecih od njegove 
uveljavitve, sprejeme podzakonski akt, v katerem določi način prostorskega prikaza planinskih poti.21 
Minister je to obveznost izpolnil s približno trimesečno zamudo, in sicer je 24. 7. 2008 sprejel Pravilnik 
o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti. Ta pravilnik je uredil vse, kar od njega zahteva zakon, 
še dodatno pa je razdelal tudi vsebino opozorila o uporabi planinskih poti na lastno odgovornost, ki 
mora biti v informacijskih gradivih, na turističnih tablah in zemljevidih (več o tem v pri analizi Ukrepa 
1.2.). 

                                                           
19 Drugi odst. 8. člena ZPlanP in 4. člen Pravilnika o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti. 
20 Prav tam. 
21 Drugi odst. 8. člena in drugi odst. 27. člena ZPlanP. 
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Opremljanje planinskih poti (skrinjice, varovalna oprema) 

Poleg obveznih označb planinskih poti ZPlanP ureje tudi njihovo opremljenost. Planinske poti so 
namreč lahko opremljene s skrinjicami z vpisnimi knjigami in žigi ter z varovalno opremo, kot so ograje, 
lestve, klini in podobno. Podrobnejša pravila glede opreme je predpisal že zgoraj omenjeni Pravilnik o 
označevanju in opremljanju planinskih poti. 

 

Glede opremljenosti z žigi in vpisnimi knjigami na vrhovih, je več kot polovica PD (55,66 %) navedla, 
da so vsi vrhovi, za katere skrbijo, ustrezno opremljeni. Približno petina PD (21,70 %) je ocenila, da je 
zgolj večina vrhov tako opremljena, 17,92 % PD pa je poročala, da noben vrh na koncu poti, za katero 
skrbijo, nima tovrstne opreme. Med slednjimi se kot glavna razloga za to navajata pomanjkanje 
denarnih sredstev in pa povsem strokovno odločitev, da skrinjica s to opremo  na vrhu ni potrebna. 

 

Polovica PD, sodelujočih v anketi (49,06 %), ne skrbi za nobeno planinsko pot, ki bi potrebovala 
posebno varovalno opremo (ograje, lestve, klini …). Pri drugi polovici sodelujočih je 75,92 % PD 
navedlo, da so vse planinske poti oziroma njihovi odseki ustrezno opremljeni z varovano opremo, kjer 
je to potrebno. Še dodatnih 14,82 % PD pa je navedlo, da je tako opremljenih večino odsekov. Zgolj 
1,89 % PD je navedlo, da nobena planinska pot, za katero skrbijo, nima varovalne opreme, čeprav bi jo 
morala imeti. Eden glavnih razlogov za to je enak kot pri ostali opremi – pomanjkanje denarnih 
sredstev. 

 

Graf 3 prikazuje delež PD, ki ocenjuje, koliko planinskih poti, za katere skrbijo, je ustrezno opremljenih. 

 
Graf 3: Delež PD, ki ocenjuje ustrezno opremljene planinske poti. 

 

Večina PD (59,22 %) pri označevanju in opremljanju planinskih poti z markacijami in usmerjevalnimi 
tablami ni imela težav. Tisti PD, ki so težave imeli, navajajo predvsem težave z lastniki zemljišč, kjer 
planinske poti potekajo, in povsem tehnične težave zaradi neugodnega terena. Podoben delež PD 
(77,36 %) ni imela težav pri opremljanju planinskih poti z skrinjicami in varovalno opremo. Določene 
težave pri opremljanju je sicer zaznala PZS, ki je po lastnih navedbah že pristopila k spremembi 
določenih usposabljanj za PD iz tega področja. 

 

PZS je poročala tudi, da so vse planinske poti kategorizirane po zahtevnosti (enostavne, zahtevne, zelo 
zahtevne) ter da večjih težav pri tem ni bilo. 

 

Dodatni pogoji za označevanje in opremljanje planinskih poti 
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Na podlagi ZPlanP se lahko planinske poti označijo ali opremijo samo s soglasjem lastnika 
nepremičnine, po kateri potekajo.22 Od tega obstaja pomembna izjema, in sicer takšno soglasje ni 
potrebno, če gre zgolj za obnovo ali nadomeščanje starih oznak in opreme z novo23; če gre torej za 
vzdrževanje že obstoječih oznak in opreme, ki je na dan uveljavitve zakona (25. 7. 2007) že obstajala. 
K temu dodaten pogoj določa še Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti, in sicer, da je 
označevanje in opremljanje dovoljeno samo na planinskih poteh, ki so vpisane v evidenco o planinskih 
poteh24 (ta evidenca se podrobneje obravnava v analizi Ukrepa 1.6). A tudi ta pogoj pozna izjemo, in 
sicer vpis v evidenco ni pogoj za vzdrževanje in obnovo oznak in opreme, če gre za planinsko pot, ki je 
bila na dan uveljavitve tega pravilnika (23. 8. 2008) že označena in opremljena v skladu s pravilnikom. 
Če pa se takšno planinsko pot označuje ali opremlja na novo, je soglasje lastnika vseeno potrebno, ni 
pa potreben vpis v evidenco.25 

 

Če torej skupaj analiziramo pogoje po ZPlanP in Pravilniku o označevanju in opremljanju planinskih 
poti, ugotovimo, da je ključni datum glede izpolnjevanja pogojev 23. 8. 2008, ko je začel veljati 
omenjeni pravilnik. Na planinskih poteh, ki so bile na ta dan že označene in opremljene v skladu s tem 
pravilnikom (in je to stanje veljalo tudi na dan 25. 7. 2007), se njihove že obstoječe oznake in oprema 
lahko vzdržuje in obnavlja nemoteno, torej brez vpisa planinske poti v evidenco in brez soglasja 
lastnikov. Nove oznake in oprema, ki so bile dodane po 23. 8. 2008, bi se lahko dodale samo, če je bila 
planinska pot vpisana v evidenco in pridobljeno soglasje lastnikov. Za nove oznake in opremo, ki je bila 
dodana med 25. 7. 2007 in 23. 8. 2018, pa je veljalo, da se lahko doda samo s soglasjem lastnika, tudi 
če planinska pot ni bila vpisana v evidenco (pod dodatnim pogojem, da so bile oznake in oprema seveda 
skladne z omenjenim pravilnikom). Rešitev kljub zapletenosti ocenjujemo kot smiselno, saj preprečuje, 
da bi se brez kakršnih koli omejitev nemoteno še naprej obnavljale oznake in oprema, ki ne bi bile 
skladne s predmetnim pravilnikom. 

 

V primeru novih oznak in opreme, postavljene po 23. 8. 2008, je 44,34 % PD poročalo, da v teh primerih 
niso pridobila soglasja lastnikov, bodisi ker sploh niso zanje zaprosila bodisi, ker lastniki soglasij kljub 
prošnji niso podali. Nekaj manj PD (35,85 %) je poročalo, da so soglasja dobili v vseh primerih, 17,92 % 
PD pa da so takšna soglasja dobila v večini primerov. 

 

Rok za uskladitev označb in opreme na planinskih poteh je bil »pet let po uveljavitvi predpisa iz četrtega 
odstavka 10. člena ZPlanP26«. Ob tem ugotavljamo, da četrti odst. 10. člena ZPlanP ne predvideva 
sprejema nobenega predpisa, saj ta ureja soglasje lastnikov nepremičnin. Roka tako zakon dejansko ne 
določa. Mišljen je bil verjetno peti odst. 10. člena, ki predvideva sprejem v prejšnjem odstavku tega 
besedila omenjenega pravilnika, ki je pričel veljati 23. 8. 2008, kar bi pomenilo, da bi rok za uskladitev 
oznak in opreme potekel 23. 8. 2013. 

 

PD zelo različno poročajo o tem, koliko planinskih poti je bilo ob poteku tega roka označeno in 
opremljeno v skladu z zahtevami Pravilniku o označevanju in opremljanju planinskih poti – enotne 
ocene ni možno podati. PZS je glede tega podala oceno, da je večina poti sicer označenih s 
Knafelčevemi markacijami, slabša pa je opremljenost glede usmerjevalnih tabel. Po oceni PZS je 
približno 40 % planinskih poti označenih in opremljenih v skladu s predpisi. V zvezi z opremljanjem 
planinskih poti z oznakami je PZS opozorila še na problematiko pojavljanja označb, ki niso skladne s 
predpisi in jih na planinske poti dodajajo neusposobljene osebe.  

                                                           
22 Tretji odst. 6. člena ZPlanP. 
23 Četrti odst. 6. člena ZPlanP. 
24 Prvi odst. 11. člena, prvi odst. 12. člena, prvi odst. 13. člena in četrti odst. 14. člena Pravilnika o označevanju in 
opremljanju planinskih poti. 
25 Prvi in drugi odst. 15. člena Pravilnika o označevanju in opremljanju planinskih poti. 
26 Prvi odst. 30. člena ZPlanP. 
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V zvezi z označevanjem in opremljanjem planinskih poti na tej točki zgolj opozarjamo še na splošno 
določbo ZPlanP, da je pri označevanju in opremljanju potrebno upoštevati tudi druge zakone, ki lahko 
urejajo to materijo, kot so predpisi s področja rabe gozdov, urejanja prostora, graditve objektov, 
ohranjanja narave, evidentiranja nepremičnin in stvarnopravna razmerja27. Za potrebe te analize teh 
pogojev nismo preverjali. 

 

ZPlanP ureja tudi varovanje oznak in opreme planinskih poti, in sicer prepoveduje njihovo 
poškodovanje, odstranjevanje ali uničenje.28 V primeru, da so označbe del stavbe, ki se poruši oziroma 
kadar druga dela na stavbi zahtevajo odstranitev oznak, je obveznost izvajalca teh del, da poskrbi za 
nadomestne oznake.29 Enako velja v primeru, če je oznaka na drevesu, ki se namerava podreti – v tem 
primeru je obveznost izvajalca del (torej tistega, ki podira drevo), da oznako ustrezno nadomesti tako, 
da jo npr. namesti na drugo drevo. 

 

Glede teh pravil PD ugotavljajo, da se jih izvajalci del ne držijo. PD so namreč poročala, da v dveh 
tretjinah primerov (67,82 %) izvajalci del PD niso o nameravanih delih niti obvestili niti niso poskrbeli 
za nadomestne oznake. 16,98 % PD je poročalo, da je bilo več primerov, ko niso bili obveščeni, kot 
primerov, ko so bili. Zgolj 6,90 % PD je navedlo, da so izvajalci del sami poskrbeli za nadomestne 
oznake. 

 

Zaključimo lahko, da se ukrep v delu, ki se nanaša na označevanje planinskih poti, izvaja v večjem 
delu, v delu, ki se nanaša na njihovo opremljanje, pa zgolj v manjšem delu. 

 

Ukrep 1.4: Zagotoviti normalno prehodnost planinskih poti 

Z namenom zagotavljanja nemotene uporabnosti planinski poti je  vzdrževanje njihove normalne 
prehodnosti ena od glavnih obveznost skrbnika. Upoštevajoč določbe ZPlanP o statusu planinskih poti 
in o statusu skrbnikov, velja ta obveznost samo za planinske poti, za katere je izdano potrdilo, da je 
njihov prostorski prikaz skladen z ZPlanP in s podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi (več o 
tem v analizi Ukrepa 1.5.), in samo za skrbnike, ki jih je prav tako potrdilo ministrstvo oziroma so takšen 
status pridobili na podlagi samega zakona (več o tem v analizi Ukrepa 2.1.). 

 

V zvezi v vzdrževanjem je ZPlanP naložil ministru, pristojnemu za prostor, da v devetih mesecih od 
njegove uveljavitve sprejeme podzakonski akt, v katerem določi način vzdrževanja planinskih poti.30 
Minister je to obveznost izpolnil s približno trimesečno zamudo, in sicer je 24. 7. 2008 sprejel Pravilnik 
o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti31, ki je vse zahtevano tudi uredil. 

 

Kot vzdrževalna dela se štejejo redno vzdrževanje (dela potrebna, da je pot normalno prehodna), 
izboljšava tras planinskih poti (zmanjšanje naklona ali prestavitev trase) in utrjevanje poti (izdelava 
opornih zidov, stopnic itd.).32 Vsa vzdrževalna dela se lahko izvajajo samo na planinskih poteh, ki so 
vpisana v evidenco o planinskih poteh33, kar pa ne velja za planinske poti, ki so bile v uporabi na dan 
23. 8. 2008, ko je pričel veljati Pravilnik o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti. Obveznost 
vpisa v evidenco kot pogoj za vzdrževalna dela velja tako samo za planinske poti, ki so bile zgrajene po 
23. 8. 2008.  

                                                           
27 Drugi odst. 1. člena ZPlanP. 
28 Prvi odst. 7. člena ZPlanP. 
29 Drugi odst. 7. člena ZPlanP. 
30 Drugi odst. 13. člena in drugi odst. 27. člena ZPlanP. 
31 Uradni list RS, št. 80/08. 
32 2. do 5. člen Pravilnika o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti. 
33 Tretji odst. 2. člena Pravilnika o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti. 
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Pri vzdrževanju planinskih poti morajo skrbniki v največji možni meri skrbeti za interese lastnikov 
zemljišč, preko katerih poteka planinska pot, ter skrbeti za ohranjanje narave34, upoštevati pa morajo 
tudi druge zakone, ki lahko urejajo to materijo, kot so predpisi s področja rabe gozdov, urejanja 
prostora, graditve objektov, ohranjanja narave, evidentiranja nepremičnin in stvarnopravna 
razmerja35. Za potrebe te analize teh pogojev nismo dalje preverjali. 

 

ZPlanP skrbnikom še posebej nalaga, da morajo pri vzdrževanju planinskih poti sodelovati z 
upravljavcem območja, kjer poteka planinska poti. 

 

Skoraj tri četrtine PD (73,57 %) je v anketi navedlo, da planinske poti, za katere skrbijo, vzdržujejo 
redno. Nadaljnjih 22,64 % PD je navedlo, da jim uspe vzdrževati večino planinskih poti, za katere 
skrbijo. Tem rezultatom pritrjuje tudi ocena PZS, da je približno 80 % planinskih poti redno vzdrževanih, 
to je, da se ohranja njihovo stanje normalne prehodnosti. 

 

Glede na podatke, da je večina PD redno vzdržuje planinske poti, lahko zaključimo, da se ta ukrep 
izvaja v večjem delu. 

 

Ukrep 1.5: Zapreti planinske poti, ki so nevarne 

Z namenom zagotavljanja varne uporabe planinskih poti ZPlanP kot eno od obveznosti skrbnika 
planinske poti ureja tudi njeno začasno ali stalno zaprtje, če so za to podani zakonski pogoji. Glavni 
razlogi za zaprtje planinske poti so trije:36  

 

 če planinska pot postane nevarna za uporabnike zaradi sprememb v naravi ali poškodovanja 
varovalne opreme, 

 če bi njena uporaba motila življenjski ciklus živali ali 

 če se na zemljiščih, preko katerih poteka planinska pot, ali na favni ali flori ob njej, dela škoda. 

 

Planinsko pot se lahko zapre za največ eno leto, v času zapore pa je potrebno poskrbeti za njeno 
obnovo ali sanirati nastalo škodo. Če to ni možno v enem letu, mora skrbnik predlagati pristojni 
planinski zvezi, da se pot deloma ali v celoti zapre in da se ji odvzame status planinske poti in izbriše iz 
evidence o planinskih poteh.  

 
S situacijo, ko je potrebno planinsko pot zapreti, se je srečalo že 40,56 % PD,  ki so bila udeležena v 
anketi. Med njimi jih je 67,77 % planinsko pot vedno zaprlo in namestilo ustrezno opozorilo, 23,25 % 
PD pa je to storilo v večini primerov. 4,66 % PD je navedlo, da poti v nobenih od primerov niso zaprli, 
čeprav bi to morali. Ocena PZS od teh številk nekoliko odstopa, saj ta ocenjuje, da se kar 90 % planinskih 
poti zapre, ko je to potrebno. 

 

V zvezi z zapiranjem planinskih poti je ZPlanP naložil ministru, pristojnemu za prostor, da v devetih 
mesecih od njegove uveljavitve, sprejeme podzakonski akt, v katerem podrobneje določi37: 

 

 vzroke oziroma razloge za postavitev zapor planinskih poti oziroma njihovih delov zaradi paše 
domačih živali, 

                                                           
34 Prvi odst. 13. člena ZPlanP. 
35 Drugi odst. 1. člena ZPlanP. 
36 Drugi in peti odst. 16. člena ZPlanP. 
37 Sedmi odst. 8. člena in drugi odst. 27. člena ZPlanP. 
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 vzroke oziroma razloge za postavitev zapor planinskih poti oziroma njihovih delov, če pot postane 
nevarna za uporabnike zaradi sprememb v naravi ali poškodovanja varovalne opreme,  

 vzroke oziroma razloge za postavitev zapor planinskih poti oziroma njihovih delov v času, ko se 
moti življenjske cikluse živali, 

 način obnove oziroma izvedbe vzdrževalnih del, 

 pogoje za zapore planinskih poti, ker se na zemljiščih, preko katerih poteka planinska pot, ali na 
favni ali flori ob njej, dela škoda in 

 način sanacije poti v primerih iz prejšnje alineje. 

 

Minister je to obveznost izpolnil s približno trimesečno zamudo, in sicer je 24. 7. 2008 sprejel Pravilnik 
o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti, ki je glede na zahtevano materijo vsaj načeloma uredil, 
z izjemo podrobnejše določitve vzrokov in razlogov za zaprtje planinskih poti oziroma njihovih delov 
zaradi paše domačih živali. 

 

Pri zapiranju poti je potrebno upoštevati tudi Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti, ki 
določa obveznost namestitve opozorila pod usmerjevalno tablo, da je planinska pot zaprta. Opozorilo 
mora biti poleg slovenščine tudi v angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.38 V zvezi z 
opozorili v tujem jeziku ugotavljamo dvoje: da ZPlanP in Pravilnik o načinu prostorskega prikaza 
planinskih poti določata drug nabor jezikov za opozorila o uporabi planinskih poti na lastno 
odgovornost, zato bi bilo smiselno nabor jezikov poenotiti, in drugič, da Pravilnik o označevanju in 
opremljanju planinskih poti ne predpisuje uporabe madžarskega jezika na območju, kjer je slednji tudi 
uradni jezik, čeprav bi to verjetno moral. 

 

Nadalje Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti določa tudi grafično podobo obvestila 
o zaprtju poti, ki določa, da je na njej napis »PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE – Komisija za planinske 
poti«.39 Glede na to, da na podlagi ZPlanP o zaprtju odloča skrbnik planinske poti40 in je ta tudi naveden 
na usmerjevalnih tablah,41 ni jasno, zakaj se na tabli o zaprtju pojavlja ime Planinske zveze Slovenije in 
njenega telesa – komisije. Glede na zakonsko podlago ocenjujemo, da bi bilo bolj smiselno, da se 
navede ime skrbnika. 

 

Glede na to, da se večina planinskih poti zapre, ko je to potrebno, lahko zaključimo, da se ta ukrep 
izvaja v večjem delu. 

 

Ukrep 1.6: Vzpostaviti in voditi evidenco planinskih poti in evidentirati dejansko rabo zemljišč, preko 
katerih potekajo planinskih poti   

Javno evidenco o planinskih poteh lahko razdelimo na dva glavna dela: na prostorski prikaz planinskih 
poti (torej njihov grafični prikaz) in na njihovo kategorizacijo (torej na evidenco o zahtevnosti planinske 
poti). Na podlagi ZPlanP so del evidence o planinskih poteh tudi podatki o skrbnikih planinskih poteh42, 
ki pa jih podrobneje obravnavamo ločeno pod analizo specifičnega cilja 2. Za vzpostavitev in vodenje 
evidence o planinskih poti je pristojno ministrstvo za prostor. 

 

Vpis planinskih poti v evidenco planinski poti 

Predviden postopek vpisa planinske poti v evidenco o planinskih poteh, kot ga določa ZPlanP je sledeč:  

 

                                                           
38 Drugi odst. 8. člena Pravilnika o označevanju in opremljanju planinskih poti. 
39 Priloga 7. Pravilnika o označevanju in opremljanju planinskih poti. 
40 16. člen ZPlanP: 
41 Drugi odst. 3. člena Pravilnika o označevanju in opremljanju planinskih poti. 
42 Prvi odst. 10. člena ZPlaP. 
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1.) Pristojna planinska zveza izdela prostorski prikaz planinske poti na geodetskem načrtu in ga 
posreduje ministrstvu, pristojnemu za prostor,43 z zahtevo, da izda potrdilo o skladnosti 
prostorskega prikaza z ZPlanP in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

2.) Ministrstvo, pristojno za prostor, preveri, ali je prostorski prikaz planinske poti izdelan v skladu s 
Pravilnikom o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti, kar pomeni preverbo44: 

 

 ali je v skladu s predpisi, ki urejajo geodetske načrte, namenjene za graditev objektov, 

 ali vsebuje podatke o reliefu in vodah, 

 ali je praviloma v merilu 1:5000,  

 ali je izdelan v digitalni obliki in  

 ali upošteva tehnična pravila za posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne 
infrastrukture. 

 

V kolikor prostorski prikaz izpolnjuje zgornje pogoje, ministrstvo, pristojno za prostor, o tem izda 
potrdilo. Po izdaji takšnega potrdila, poti, ko so prikazane na prostorskem prikazu, pridobijo status 
planinske poti v smislu ZPlanP in šele takrat zanje veljajo določbe ZPlanP.45 

3.) Pristojna planinska zveza določi kategorijo planinske poti, kar pomeni, da jo označi kot lahko, 
zahtevno ali zelo zahtevno, in podatke posreduje ministrstvu, pristojnemu za šport, z zahtevo, da 
izda potrdilo o skladnosti kategorije z ZPlanP in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

4.) Ministrstvo, pristojno za šport, preveri, ali je kategorizacija izdelana v skladu s Pravilnikom o 
kategorizaciji planinskih poti46, kar pomeni, da bi moralo preveriti, ali je dejanska zahtevnost poti 
skladna z oznako, kot jo predlaga pristojna planinska zveza. V kolikor je kategorizacija skladna z 
omenjenim pravilnikom, ministrstvo, pristojno za šport, o tem izda potrdilo. 

5.) Pristojna planinska zveza za vse planinske poti določi skrbnike in njihov seznam, ki ga skupaj s 
seznamom planinskih poti posreduje ministrstvu, pristojnemu za šport,47 z zahtevo, da to izda 
potrdilo o skladnosti. Glede na nadaljnji postopek je praktično nujno, da se zahtevi predložijo tudi 
dokazila, da izbrani skrbnimi izpolnjujejo zakonske pogoje, to je48: 

 

 da je PD, ki je skrbnik, včlanjeno v pristojno planinsko zvezo, 

 da ima to PD najmanj 30 polnoletnih članov, 

 da najmanj dva člana tega PD izpolnjujeta pogoje za markacista (to pomeni, da sta uspešno opravila 
preizkus usposobljenosti po posebnem programu, kot ga določi minister, pristojen za šport) in 

 v primeru, da skrbnik ni PD, včlanjeno v pristojno planinsko zvezo, temveč druga fizična ali pravna 
oseba, dokazila oziroma pojasnila, zakaj je do tega prišlo. Pri tem velja še dodatni pogoj, da mora 
takšna fizična ali pravna oseba od ministrstva, pristojnega za šport, pridobiti potrdilo, da ima 
zagotovljeno sodelovanje vsaj dveh oseb, ki izpolnjujeta pogoje za markacista (kar pomeni, da ta 
oseba ministrstvu sama predloži dokazila, da sodeluje z osebama, ki pogoje izpolnjujeta). 

 

6.) Ministrstvo, pristojno za šport, preveri, ali seznam skrbnikov izpolnjuje zgornje pogoje, in v primeru 
izpolnjevanja izda potrdilo. 

7.) Pristojna planinska zveza ministrstvu (upravljavcu PIS), pristojnemu za prostor, posreduje zahtevo 
za vpis planinske poti v evidenco o planinskih poteh in ob tem posreduje še: 

 

                                                           
43 Glede na celoten postopek je geodetski načrt dokument, ki ga je po njegovi naravi potrebno izdelati najprej. 
44 Drugi odst. 9. člena ZPlanP in 2. člen Pravilnika o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti. 
45 Četrti odst. 9. člena ZPlanP. 
46 Tretji odst. 9. člena ZPlanP. 
47 Prvi odst. 12. člena ZPlanP. 
48 Prvi odst. 12. člena ZPlanP. 
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 prostorski prikaz planinske poti iz točke 1.),  

 podatke o kategorizaciji planinske poti iz točke 3.) in 

 podatke o skrbniku planinske poti iz točke 5.)  

 

8.) Ministrstvo, pristojno za prostor, vpiše podatke iz točke 7.) v evidenco o planinskih poteh, če je 
bilo izdano potrdilo iz točke 2.), potrdilo iz točke 4.) in potrdilo iz točke 6.). Ministrstvo lahko ta 
potrdila pridobi samo v smislu 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku49, ki 
določata, da organ sam pridobi potrdila od drugih državnih organov. Ne glede na to, lahko pristojna 
planinska zveza ta potrdila predloži tudi sama, kar verjetno nekoliko pospeši postopek odločanja. 
Evidenca o planinskih poteh je sicer del PIS.50 

 

Oktobra 2017 je bil sprejet novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)51, ki je vzpostavil evidenco 
planinskih tudi kot del katastra gospodarske javne infrastrukture. Pogoji za vpis planinske poti v to 
evidenco so lažji, kot za vpis v evidenco planinskih poti po ZPlanP, saj je za vpis v kataster gospodarske 
javne infrastrukture ne zahteva prikaza na geodetskem načrtu, temveč zadošča prikaz z linijami, 
lokacije katerih so že določene s koordinatami lomov v državnem koordinatnem sistemu z natančnostjo 
merila 1:5000.52 Takšen sistem tako olajša vpis planinskih poti oziroma njihovo prisotnost v državni 
evidenci, kar občinam in državi lahko pomaga pri urejanju prostora ali pri izdajanju dovoljenj opozarja 
na prisotnost planinskih poti na določenem območju.  

 

V zvezi s samim postopkom vpisa planinske poti v evidenco o planinskih poteh je potrebno izpostaviti, 
da lahko določeni našteti koraki potekajo tudi vzporedno – pristojna planinska zveza lahko namreč 
točki 3.) in 5.) vodi vzporedno, saj po pridobitvi potrdila glede kategorizacije in glede izbora skrbnikov 
nista odvisni ena od drugega.  Vpis v evidenco po točki 7.) pa zahteva, ko ima pridobljena vsa tri 
potrdila. 

 

Ureditev vpisa v evidenco o planinskih poteh terja nekoliko podrobnejšo analizo. Celoten postopek 
vpisa podatkov, kot ga predvideva ZPlanP, je administrativno precej zapleten in zahteven. Da pride do 
vpisa v evidenco, mora pristojna planinska zveza sprva pridobiti tri različna potrdila od državnih 
organov (od tega dva od istega ministrstva!), šele nato pa lahko zahteva vpis v evidenco, in sicer pri 
istem organu, ki je že izdal eno od potrdil. V duhu uporabniku prijazne uprave in odprave 
administrativnih ovir ne vidimo ovire, da se ne bi vsi postopki izdaje potrdil in vpisa v evidenco združili 
v en postopek, v katerem bi se preverilo tudi skladnost predloženih podatkov z ZPlanP in s 
podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi. Če gre za presojo na več področjih, za katera so 
pristojna različna ministrstva, bi lahko ministrstvo, pristojno za prostor (ki odloča o vpisu v evidenco), 
v okviru postopka vpisa samo pridobilo soglasje ministrstva, pristojnega za šport, da so poslani podatki 
skladni z ZPlanP in podzakonskimi akti. S tem se razbremeni tudi ministrstvo, pristojno za šport, ki 
pristojni planinski zvezi ne potrebuje več izdajati potrdil. 

 

V zvezi z izdajo potrdil je potrebno izpostaviti tudi to, da se potrdila po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku (ZUP) izdajajo o dejstvih, o katerih se vodijo uradne evidence, to so evidence, ki se vodijo na 
podlagi zakona, podzakonskega akta ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil.53 
Organ tako izda potrdilo, na katerem navede dejstva, o katerih sam vodi evidenco. V nasprotju s tem 
pa ZPlanP predvideva, da se potrdilo izda na podlagi ugotovitvenega postopka, v katerem ministrstvo 
preveri izpolnjevanje dejstev, ki jih stranka v postopku sama zatrjuje (npr. da trasa poti poteka na 

                                                           
49 (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) 
50 Prvi odst. 3. člena Uredbe o vsebini evidence o planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in vodenja. 
51 (Uradni list RS, št. 61/17). 
52 299. člen ZUreP-2. 
53 Prvi in drugi odst. 179. člena ZUP. 
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določen način, da je kategorija poti zahtevna itd.). Zato menimo, da je v tem primeru potrebno izdati 
upravno odločbo, v kateri se potrdi skladnost predložene listine oziroma podatkov z ZPlanP in 
podzakonskimi akti in da torej ne gre za izdajo potrdila v smislu, kot ga pozna ZUP. 54  

 

Pri izdaji potrdila (pravilneje: odločbe) o tem, da je prostorski prikaz planinske poti skladen z ZPlanP in 
podzakonskimi akti, gre pretežno za »tehnično« odločanje in ministrstvo ne ugotavlja dejanskega 
stanja na terenu. Drugače pa je pri izdaji potrdila o tem, da je planinska pot pravilno kategorizirana. V 
tem primeru ZPlanP ministrstvu nalaga, da preveri, ali je kategorizacija, kot jo predlaga pristojna 
planinska zveza, pravilna. To pa pomeni, da bi ministrstvo moralo presoditi, ali je navedba kategorije 
ustreza dejanskemu stanju, kar nadalje pomeni, da bi moralo dejansko stanje tudi samo ugotoviti – in 
upoštevajoč pogoje po Pravilniku o kategorizaciji planinskih poti – še preveriti, ali je predlagana 
kategorija pravilna. Takšna ureditev je lahko problematična in težko izvedljiva, saj takšnega dejanskega 
stanje ni mogoče vedno enostavno ugotoviti.  Praktično gledano to pomeni potrebo po terenskem 
ogledu poti (če bi npr. pristojna planinska zveza določeno planinsko pot kategorizirala kot »lahko 
planinsko pot«, bi se ministrstvo moralo samo prepričati, da je celotno pot možno prehoditi na način, 
da si ni potrebno pomagati z rokami, in da je torej predlagana kategorija pravilna). Tretje potrdilo, ki 
je potrebno za vpis v evidenco – potrdilo, da izbrana PD izpolnjujejo pogoje za skrbnike, se lahko izda 
na podlagi preloženih listin in zahtevnejši postopek ugotavljanja dejanskega stanja ni potreben. 
Pristojna planinska zveza namreč lahko v slednjem primeru z listinami izkaže izpolnjevanje zahtevanih 
pogojev (npr. s predložitvijo temeljnega akta, iz katerega bo razvidno, da ima skrbnik v opredeljene 
dejavnosti, kot to zahteva ZPlanP , s posredovanjem podatkov o številu članov v izbranem PD, s 
predložitvijo dokazila o usposobljenosti markacistov in podobno). 

 

Če bi se sedanji postopki izdajanja potrdil združili v en postopek vpisa v evidenco o planinskih poteh, 
kot predlagano zgoraj, bi s tem potreba po ločenih potrdilih v celoti odpadla. Potrdila, ki se izdajajo pri 
vpisu podatkov v evidenco o planinskih poteh, se potrebujejo tudi pri evidentiranju trase, površine in 
dejanske rabe planinske poti v zemljiški kataster. V primeru ukinitev potrdil bi se lahko vpis v zemljiški 
kataster (kjer se sedaj zahteva potrdila) uredil drugače, recimo, da avtomatično velja, da je prostorski 
prikaz planinske poti skladen z ZPlanP in podzakonskimi akti, če so bili podatki o tej isti planinski poti 
že vpisani v evidenco o planinskih poteh. V teh primerih je bila namreč preverba o skladnosti očitno že 
opravljena znotraj postopka vpisa v evidenco o planinskih poteh in ni smotrno, da se to še enkrat 
preverja. 

 

Z namenom zagotavljanja ažurnosti zemljiškega katastra bi bilo prav tako smiselno, da se evidentiranju 
podatkov v zemljiškem katastru opravi po uradni dolžnosti za podatke v zvezi s tistimi planinskimi 
potmi, ki se že vpišejo v evidenco o planinskih poteh. V obeh primerih gre namreč za javne evidence in 
v obeh primerih se v veliki meri odloča na podlagi istih dokumentov oziroma podatkov.  

 

Bolj kot samo poenotenje postopkov vpisa v evidenco z obstoječimi zahtevami predlagamo tudi širši 
razmislek o celotnem postopku – ta bi namreč bil kljub morebitni združitvi še vedno precej zahteven. 
Zato bi bilo bolje ponovno preučiti, kaj je namen evidence in ali je ta potrebna, ter postopek že v 
temelju zastaviti drugače. Poleg zgoraj predlaganih postopkovnih poenostavitev velja več pozornosti 
nameniti tudi njihovi vsebinski plati.  

 

ZPlanP je pristojni planinski zvezi (to je PZS) naložil, da najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
podzakonskega akta, ki bo uredil vzpostavitev, vsebino in vodenje evidence o planinskih poteh, 

                                                           
54 Na neprimerno uporabo termina »potrdilo« je bilo Ministrstvo za okolje in prostor sicer opozorjeno s strani 
predstavnice Zakonodajo pravne službe Državnega zbora (elektronsko sporočilo z dne 22. 6. 2006) pri pripravi 
amandmajev in se je tudi strinjalo, da je primerneje govoriti o »ugotovitveni odločbi«. Ne glede na to, je potem 
prvotni termin vseeno ostal v zakonu. 
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ministrstvu, pristojnemu za prostor, posreduje vse podatke, potrebne za vzpostavitev te evidence.55 
Omenjeni podzakonski akt je Uredba o vsebini evidence o planinskih poteh in o načinu njene 
vzpostavitve in vodenja56, ki je pričela veljati 1. 3. 2008, kar pomeni, da se je Planinski zvezi Slovenije 
rok za predložitev vseh podatkov in zahteve za vpis v evidenco planinskih poti iztekel 1. 9. 2008.  

 

PZS do izdelave analize še ni izdelala prostorskega prikaza za nobeno planinskih poti in ga poslala 
ministrstvu, da bi to izdalo potrdilo o skladnosti z zakoni in predpisi (glej točko 1. zgoraj opisanega 
postopka vpisa v evidenco). To potrjujejo tudi navedbe MOP, da zahteve po izdaji takšnega potrdila še 
niso dobili. PZS kot razlog za to navaja, da ob vzpostavitvi zakona še ni bilo natančnih podatkov o 
planinskih poteh, da njen informacijski sistem še ni bil vzpostavljen ter da je izdelava prostorskih 
prikazov povezana z visokimi stroški, za kritje katerih nimajo ustreznih sredstev. V zvezi z nepopolnimi 
podatki ob uveljavitvi zakona in neobstoju ustreznega informacijskega sistema PZS je potrebno dodati, 
da je zakonodajalec predvideval enoletni rok za pridobitev potrebnih podatkov, a ta rok očitno ni bil 
realno ocenjen, saj do izdelave takšnih prikazov ni prišlo niti deset let po uveljaviti zakona  

 

Je pa PZS vzpostavila in javno objavila svojo evidenco planinskih poti na spletni strani 
http://www.planinske-poti.si57. Ta sicer ne izpolnjuje zahtev, kot so predvidene za evidenco planinskih 
poti v PIS, je pa v njej možno videti grafični (prostorski) prikaz poti na zemljevidu, njeno kategorijo 
(opisno, ne pa vizualne oznake), skrbnika in podatek o morebitnem zaprtju. 

 

PZS je sama opravila kategorizacijo planinskih poti, a do izdelave te analize pristojnemu ministrstvu še 
ni vložila zahteve za izdajo potrdila o skladnosti z zakoni in predpisi (glej točko 3. zgoraj opisanega 
postopka vpisa v evidenco). Po navedbah PZS se to načrtuje v jeseni 2017. Temu pritrjujejo tudi 
navedbe MIZŠ, da od uveljavitve zakona od PZS niso prejeli nobene zahteve za izdajo tovrstnega 
potrdila. Posebnih razlogov za svojo neaktivnost glede tega PZS ne navaja. 

 

PZS je sama opravila kategorizacijo planinskih poti, a do izdelave te analize pristojnemu ministrstvu 
še ni vložila zahteve za izdajo potrdila o skladnosti z zakoni in predpisi (glej točko 3. zgoraj opisanega 
postopka vpisa v evidenco). Temu pritrjujejo tudi navedbe MIZŠ, da od uveljavitve zakona od PZS niso 
prejeli nobene zahteve za izdajo tovrstnega potrdila. Razlog za to je, da PZS še nima izpolnjenih  
predhodnih zahtev, ki so predpogoj za pridobitev potrdila o kategorizaciji, to je, še ni nima potrdil o 
ustreznosti prostorskega prikaza planinske poti, ki šele pomeni pridobitev statusa planinske poti po 
ZPlanP.  

 

V zvezi z določitvijo skrbnikov planinskih poti PZS navaja, da je zahtevo za izdajo potrdila posredovala 
ministrstvu že v letu 2010, da bi to izdalo potrdila o skladnosti z zakoni in predpisi (glej točko 5. zgoraj 
opisanega postopka vpisa v evidenco). MIZŠ (tedaj Ministrstvo za šolstvo in šport) je 24. 5. 2010 izdalo 
potrdilo58, da v potrdilu navedena društva izpolnjujejo pogoje za skrbnike planinskih poti, ni pa v 
potrdilu navedlo, kdo je skrbnik kakšne planinske poti. Navedeno potrjuje tudi s strani MIZŠ pridobljena 
dokumentacija. ZPlanP izrecno ne določa, katere so obvezne sestavine potrdila (npr. da se navede, da 
je določeno PD lahko skrbnik določene planinske poti). Potrdilo kot tako sicer potrjuje usposobljenost 
PD za skrbništvo nad katerokoli planinski potjo v Sloveniji, zato navedba skrbništva določene poti v 
takšnem potrdilu po našem mnenju niti ni potrebna in ne vpliva na veljavnost potrdila. Praktično 
gledano to pomeni, da četudi PZS poda predlog za izdajo potrdila in pri tem navede, katero PD skrbi za 
določeno planinsko pot, je izdano potrdilo veljavno, četudi se skrbništvo naknadno spremeni (paziti je 
potrebno le, da so skrbniki le PD, ki so navedeni v potrdilu). Na omenjenem potrdilu je navedenih 175 

                                                           
55 29. člen ZPlanP. 
56 Uradni list RS, št. 16/08. 
57 Obiskano 27. 9. 2017. 
58 Dokument Ministrstva za šport opr. št. 011-04-41/2005/64 z dne 24. 5. 2010. 
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PD, ki izpolnjujejo pogoje za skrbnika po ZPlanP. To potrdilo ni bilo po izdaji 2010 nikoli spremenjeno, 
ker PZS ni predlagala spremembe, čeprav je do njih prišlo. Ob pripravi analize namreč za planinske poti 
skrbi že 24 PD več, po navedbah PZS pa tudi vsi dejansko izbrani skrbniki ne izpolnjujejo pogojev za 
skrbnike, to je, nimajo minimalno 30 članov ali minimalno dveh usposobljenih markacistov. Ker je pogoj 
za pridobitev potrdila o skrbnikih planinskih poti izdano potrdilo o ustreznosti prostorskega prikaza 
planinske poti (kar pomeni, da ima planinska pot status planinske poti po ZPlanP) PZS zahteve za 
potrditev skrbništva  logično še ni podala, dokler ne pridobi prvega potrdila. 

 

PZS do izdelave analize tudi ni vložila še nobene zahteve za vpis planinske poti v evidenco (glej točko 
7. zgoraj opisanega postopka vpisa v evidenco), kar potrjujejo tudi navedbe MOP. Razlog za neaktivnost 
PZS je v tem primeru neizpolnitev predhodnih zahtev, ki so predpogoj za vpis v evidenco (to je, sprva 
mora pridobiti potrdilo o ustreznosti prostorskega prikaza planinske poti, ki šele pomeni pridobitev 
statusa planinske poti po ZPlanP in je podlaga za vpis). 

 

Evidenca o planinskih poteh je javna evidenca59, pri čemer način dostopa javnosti do nje podrobneje 
ureja Uredba o vsebini evidence o planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in vodenja. Slednja 
tako določa, da je del evidence brezplačno javno dostopen za vpogled, tiskanje in prenašanje podatkov, 
del pa je javno dostopen samo za vpogled. Za drugi del, ki zajema predvsem podrobnejši vpogled v 
trase planinskih poti, omenjena uredba določa, da je tudi te podatke možno natisniti ali prenesti na 
svoj računalnik, a je takšna storitev odplačna.  

 

Dostop do omenjenih odplačnih vsebin je mogoč samo preko spletnega portala pristojne planinske 
zveze, ki tudi sama določi cenik dostopa. Omenjeni cenik potrdi minister, pristojen za prostor.60 Ne 
glede na siceršnjo odplačnost dostopa do dela podatkov, pa so te storitve brezplačne za člane 
kateregakoli PD (in torej ne nujno člana pristojne planinske zveze ali skrbnika planinske poti) in za vse 
fizične ali pravne osebe, ki nastopajo kot donator ali sponzor PD ali njihovi zvezi, če tako odloči pristojna 
planinska zveza.61 Še dodatno pa uredba prepoveduje osebi, ki odplačne podatke pridobi (proti plačilu 
ali ker se jo plačila oprosti), da te podatke dalje uporablja v komercialne namene, da jih fotokopira ali 
da drugače povzema njihovo vsebino, razen če pridobi dovoljenje pristojne planinske zveze.62  

 

Opisana ureditev tako dejansko pomeni, da o brezplačnemu dostopu do javne evidence, ki jo vodi 
ministrstvo, odloča pristojna planinska zveza kot oseba zasebnega prava. Takšna rešitev je za naš pravni 
red neobičajna, saj na splošno velja, da do javnih evidenc vsi dostopajo pod enakimi pogoji, kot jih 
določi država sama. Uredba pa v nasprotju s tem ne določa podrobnejših kriterijev, kdaj se donatorja 
ali sponzorja do podatkov oprosti plačila, temveč je to v prosti presoji osebe zasebnega prava. 
Neobičajno je tudi, da tudi o ceni dostopa do javne evidence določa oseba zasebnega prava. Res je, da 
cenik potrdi ministrstvo, a mu uredba pri tem ne daje nikakršnih meril, kdaj cenik potrdi in kdaj ne, kar 
pomeni, da presoja po prostem preudarku. 

 

Smiselno enako kot vpis planinske poti v evidenco o planinskih poti, kar zajema podatke o njenem 
prostorskem prikazu, o kategorizaciji in o skrbniku, poteka tudi postopek spremembe teh podatkov. 
Če se torej spremeni trasa planinske poti, pristojna planinska zveza izdela nov prostorski prikaz in zanj 
pridobi novo potrdilo ministrstva, pristojnega za prostor.63 Če pride do spremembe kategorizacije 

                                                           
59 Prvi odst. 10. člena ZPlanP. 
60 Drugi odst. 11. člena Uredbe o vsebini evidence o planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in vodenja. 
61  Prav tam. 
62 Tretji odst. 11. člena Uredbe o vsebini evidence o planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in vodenja. 
63 Peti odst. 9. člena ZPlanP. 
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planinske poti, pristojna planinska zveza o tem obvesti ministrstvo, pristojno za šport, in pridobi od 
njega novo potrdilo.64  

 

Če pride do spremembe skrbnika planinske poti, mora pristojna planinska zveza nove podatke 
posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport, in od njega pridobiti novo potrdilo.65 Ko pristojna 
planinska zveza pridobi potrdilo o spremembi, nove podatke posreduje še upravljavcu PIS, da jih 
zavede v evidenci o planinskih poteh.66 

 

Po pojasnilih MOP se evidenca planinskih poti v okviru PIS ni nikoli izpostavila. Pogoj za to je namreč 
predložitev podatkov, glede katerih tudi MOP priznava, da so zahteve za izdelavo prikaza verjetno 
prezahtevne in se zato že pripravlja rešitev za njihovo poenostavitev. Temu je delno pritrdil tudi GURS 
s pojasnilom, da mora biti prostorski prikaz planinske poti nujno izdelan s strani geodetskega podjetja 
(in da GURS sam brez tega PZS ne more pomagati), kar sovpada z navedbami PZS, da so za to potrebna 
določena sredstva. 

 

Ker evidenca planinskih poti v okviru PIS ni bila izpostavljena, PZS tudi ni pripravila posebnega cenika 
uporabe teh podatkov.  

 

 

Posebej o pomenu vpisa planinske poti v evidenco planinskih poti 

ZPlanP na izdajo potrdila o skladnosti prostorskega prikaza planinskih poti s strani ministrstva, 
pristojnega za prostor, veže še eno pomembno posledico. Določa namreč, da šele ko je takšno potrdilo 
izdano, pridobi planinska pot status planinske poti po ZPlanP.67 To torej pomeni, da dokler takšno 
potrdilo ni izdano, določbe ZPlanP, ki veljajo za planinske poti, za konkretno pot ne veljajo. Takšna pot 
sicer lahko izpolnjuje pogoje, da sploh lahko govorimo o planinski poti – da gre za ozek pas zemljišča v 
hribovitem ali goratem svetu68, a zanjo ne veljajo določbe ZPlanP, kar pomeni, da npr. za te poti ne 
velja omejitev lastninske pravice in lastniki zemljiških parcel, po katerih potekajo takšne poti (za katere 
potrdilo ni bilo izdano), niso dolžni uporabnikom dovoliti uporabe in skrbnikom vzdrževanja, za te poti 
ne veljajo obveznosti glede označevanja in opremljanja, glede informacijskih gradiv o njih, o sanaciji 
bližnjic in drugo. Zato lahko zaključimo, da dokler takšna potrdila niso izdana, večino zakonskih 
zapovedi in prepovedi še ne velja. 69 Neurejen status se odraža tudi pri delu inšpekcijskih služb, saj te 
nimajo zakonskih pooblastil na poteh, ki nimajo statusa planinske poti po ZPlanP.70 

 

 

Vpis v zemljiški kataster 

                                                           
64 Prav tam. 
65 Dvanajsti odst. 12. člena ZPlanP. 
66 7. člen Uredbe o vsebini evidence planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in vodenja. 
67 Šesti odst. 9. člena ZPlanP. 
68 1. točka 2. člena ZPlanP. 
69 Enako ugotovi tudi MIZŠ v odločbi opr. št. 6710-2014/8 z dne 13. 12. 2016, s katero zavrne vlogo PZS, da se na 
določeni planinski poti dovoli vožnja s kolesom, saj sploh ne gre za pot, ki bi imela takšen status po zakonu, zato 
tudi pogojev za takšno rabo že v osnovi ne more izpolniti.  
Podobne zaključke, da »nobena planinska pot dejansko nima statusa planinske poti«  najdemo tudi v P. Vesna. 
2013. Odškodninska odgovornost v zvezi z gorskimi izleti (diplomska naloga). Ljubljana: Pravna fakulteta.  
70 IOP (prej Inšpektorat za okolje in naravo) tako poroča, da so prejeli prijavo PD, da lastnik zemljišča onemogoča 
uporabo planinske poti in uničuje oznake. Ker pa PD nato ni sporočilo, za katero planinski pot gre in ali je ta 
vpisana v evidenco, postopka niso mogli nadaljevati. 
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Poleg evidentiranja tras planinskih poteh v obliki prostorskih prikazov, se obstoj planinskih poti odraža 
tudi v zemljiškem katastru. V njem se namreč lahko evidentira dejansko rabo neplodnega zemljišča za 
del zemljiške parcele, po kateri poteka planinska pot. Postopek evidentiranja je sicer sledeč: 

 

1.) Pristojna planinska zveza izdela prostorski prikaz planinske poti na geodetskem načrtu in ga 
posreduje ministrstvu, pristojnemu za prostor, z zahtevo, da izda potrdilo o skladnosti tega 
prostorskega prikaza z ZPlanP in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (gre za isti dokument, kot je 
potreben za postopek vpisa v evidenco o planinskih poteh). 

2.) Ministrstvo, pristojno za prostor, preveri ali je prostorski prikaz planinske poti izdelan v skladu s 
Pravilnikom o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti in o tem izda potrdilo (gre za isto 
potrdilo, kot je potrebno v postopku vpisa v evidenco o planinskih poteh).  

3.) Na podlagi prostorskega prikaza planinske poti pristojna planinska zveza izmeri traso planinske poti 
(razdaljo) in jo pomnoži s faktorjem 1,5m, da dobi površino planinske poti. 

4.) Pristojna planinska zveza na krajevno izpostavo geodetske uprave poda zahtevo, da se trasa 
planinske poti in njena površina evidentirata v zemljiškem katastru z dejansko rabo neplodno 
zemljišče.71 Zahtevi predloži prostorski prikaz planinske poti, podatek o površini planinske poti in 
potrdilo o skladnosti iz točke 2.) 

5.) Geodetska uprava v zemljiškem katastru na zemljiški parceli, preko katere poteka planinska pot, 
evidentira traso planinske poti, njeno površino pa evidentira z dejansko rabo neplodnega zemljišča. 

 

Ker v naravi planinska pot praviloma poteka čez več zemljiških parcel, se zgoraj opisani postopek izpelje 
za vsako zemljiško parcelo oz. za več parcel skupaj. 

 

ZPlanP posebej ne ureja situacije, ko je planinska pot odmerjena v samostojno zemljiško parcelo in v 
zvezi s tem ne daje pristojni planinski zvezi posebnih pooblastil. Dejansko rabo takšne parcele lahko 
ureja le dejanski lastnik takšne parcele oziroma geodetska uprava po uradni dolžnosti v skladu s 
predpisi o evidentiranju nepremičnin. 

 

Po podatkih PZS ni bila krajevno pristojni geodetski upravi do izdelave analize poslane še nobena 
zahteva za evidentiranje trase planinske poti v zemljiškem katastru. To potrjujejo tudi navedbe GURS. 
PZS kot razlog, da zahtev ni poslala navaja že zgoraj omenjeni razlog, da poti nimajo statusa planinskih 
poti po ZPlanP, saj je bila pridobitev tega statusa tehnično oziroma finančno prezahtevna in da bo v 
vpisovanjem poti pričela po uveljaviti novega Zakona o urejanju prostora (več o tem v analizi ukrepa 
1.6.) 

 

Glede na to, da vidnih korakov k vpisu planinskih poti v evidenco planinskih poti ni bilo (razen 
potrdila o skladnosti izbranih skrbnikov, ki pa ni več ažurno), prav tako tudi ne korakov za njeno 
evidentiranje v zemljiškem katastru, lahko zaključimo, da se ta ukrep ne izvaja. 
 
 

Ocena doseganja specifičnega cilja 1 

Vsi ukrepi, ki jih je ZPlanP uvedel s ciljem, da bodo planinske poti redno vzdrževane in opremljene, se 
ne izvajajo. Dva od šestih ukrepov (ukrep 1.1 in ukrep 1.6.) se sploh ne izvajata. Dva ukrepa se izvaja 
zgolj v manjšem delu (ukrep 1.2. in ukrep 1.3.), preostala dva ukrepa (ukrep 1.4. in ukrep 1.5.) pa se 
izvajata v pretežnem delu.  

 

Ker se nobeden od predvidenih ukrepov ne izvaja v celoti, ne moremo pričakovati, da je zakon dosegel 
zastavljen specifični cilj 1, to je, da bodo vse planinske poti označene, opremljene in redno vzdrževane 

                                                           
71 Tretji odst. 4. člena ZPlanP. 
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v skladu s predpisi. V kolikor bi bil ta cilj vseeno dosežen, to ne bi bila posledica ZPlanP, temveč drugih 
dejavnikov. 

 

Kljub temu da se ukrep 1.1. (omogočiti nemoteno uporabo planinskih poti) ne izvaja, ga ocenjujemo, 
kot ustreznega za dosego cilja. Zakon je namreč PD dal ustrezno podlago za sodno varstvo v primeru, 
da jih lastniki zemljišč omejujejo pri vzdrževanju planinskih poti. Sprožitev takšnih postopkov je 
samostojna odločitev PD (upoštevajoč vse okoliščine), v katero zakonodajalec ne more posegati. 

 

Izvajanje ukrepa 1.2. (osvestiti uporabnike planinskih poti o uporabi teh poti na lastno odgovornost) 
poteka zgolj v manjšem delu, saj je zakonodajalec glede tega predpisal zgolj vrsto obveznosti za različne 
deležnike (PD, založnike, občine, turistična društva itd.), ni pa z drugimi podpornimi ukrepi poskrbel, 
da bi se te obveznosti dejansko tudi izvajale (npr. inšpekcijske službe niso izvajale pregledov na terenu, 
niso opozarjale kršiteljev) oziroma ni sprejel drugih »mehkejših« ukrepov za njihovo spoštovanje, kot 
je aktivno obveščanje ali izobraževanje deležnikov. Kljub temu da je ukrep po vsebini ustrezen,  država 
ni poskrbela za njegovo izvajanje. 

 

Izvajanje ukrepa 1.3. (opremiti planinske poti) prav tako poteka zgolj v manjšem delu. V tem primeru 
je zakonodajalec PD kot skrbnikom precej natančno naložil, kako vse morajo biti planinske poti 
označene in opremljene. Istočasno pa za izvedbo teh obveznosti ni zagotovil potrebnih sistemskih 
sredstev, prav tako pa jih v desetih letih od uveljavite ZPlanP ni uspela za PD zagotoviti niti PZS, čeprav 
ji ZPlanP nalaga njihovo financiranje.  

 

Po vsebini je obveznost PD glede označevanja, opremljanja in nato vzdrževanja planinskih poti 
podobna javnim službam pri vzdrževanju javne infrastrukture ali javnim službam pri upravljanju s 
prostorom. V teh primerih je zato ustrezen pristop države, da istočasno z naložitvijo neke obveznosti 
poskrbi tudi za to, da je te obveznosti možno v realnosti tudi izvesti (to je, da ima izvajalec, ki jih je 
dolžan izvesti, za to ustrezne kapacitete in vire). V nasprotju s tem pa je ZPlanP osebam zasebnega 
prava naloži določene obveznosti (brez podelitve npr. koncesije), istočasno pa ni zagotovil, da bodo te 
zmogle dotične obveznosti sploh izvesti, saj jim ni zagotovil potrebnih sredstev, pač pa prepustil, da se 
znajdejo same in si sredstva zagotovijo, kakor pač zmorejo. Kljub temu da je takšen pristop že 
konceptualno neustrezen, je desetletno obdobje od sprejema zakona to še dodatno potrdilo. V vsem 
tem času namreč PZS sredstev za izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti ni uspela zagotoviti. Pri tem 
ne gre spregledati, da so v igri »zgolj« sredstva za materialne stroške, ne pa tudi za stroške dela, saj PD 
svoje obveznosti opravljajo s prostovoljci. Pretežno neizvajanje tega ukrepa je tako posledica 
neustreznega pristopa zakonodajalca k urejanju planinskih poti. V tem primeru bi bilo ustrezneje 
razmisliti o sistemu, kot ga npr. poznamo pri upravljanju z divjadjo, ribiškem upravljanju ali upravljanju 
različne infrastrukture, po katerem država predpiše določene standarde ali obveznosti izvajanja neke 
dejavnosti ali stanja v naravi, ki je v javnem interesu, a ob tem za njeno izvajanje zagotovi izvajalcu tudi 
ustrezna sredstva (npr. v okviru izvajanja javne službe). Ob tem ne gre spregledati, da je zakonodajalec 
v predlogu zakona celo predvideval financiranje vzdrževanja planinskih poti na podlagi koncesijskih 
pogodb72 in se je torej celo zavedal te potrebe, a končna vsebina zakona, ukrepov, ki bi to tudi uresničili, 
ni vsebovala. ZPlanP sicer v nasprotju s prvotnimi načrti ne vsebuje podlage za sklepanje koncesijskih 
pogodb, a ne glede na to ministrstva v svojih letnih proračunih niso zagotovila niti drugih javnih 
sredstev za ta namene, čeprav bi lahko (npr. preko javnih razpisov). Postopek priprave ZPlanP tudi 
pokaže, da zakonodajalec v ZPlnaP morda namenoma ni dodal obveznosti financiranja vzdrževanja 
planinskih poti, saj so nekatera ministrstva temu nasprotovala.73 

                                                           
72 Točka 3. predloga Zakona o planinskih poteh (EPA 647-IV). Poročevalec DZ RS št. 120/2005. 
73 Tako npr. Ministrstvo za gospodarstvo z obvestilom opr. št. 007-54/2006/2-P/DR z dne 1. 6. 2006 nasprotuje 
predlogu zakona, po katerem bi moralo zagotavljati kakršna koli sredstva za vzdrževanje in označevanje 
planinskih poti. Rezultat tega je, da zakon ne določa obveznosti financiranja. 
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Glede na trenutno pasivnost države pri zagotavljanju potrebne podpore, bi bila druga možnost  
diametralno nasprotni pristop, in sicer takšen, da se država povsem »umakne« iz regulacije urejanja 
planinskih poti, če oceni, da to bodisi ni v javnem interesu bodisi, da regulacija glede na dejansko stanje 
ni (več) potrebna. 

 

Zakonodajalcu lahko tako na tem mestu očitamo, da ni izbral vseh ustreznih ukrepov za dosego 
specifičnega cilja 1, saj predvideni ukrepi sami po sebi očitno niso bili zadostni in bi zato moral ob 
ustrezni analizi predvideti še kakšne dodatne ukrepe (predvsem ukrepe v smeri zagotavljanja sredstev). 

 

Ukrep 1.4. (zagotoviti normalno prehodnost planinskih poti) in ukrep 1.5. (zapreti nevarne planinske 
poti) zapadeta pod isto problematiko kot ukrepa 1.2. in 1.3. Kljub temu smo pri njih ugotovili, da ima 
pomanjkanje (državnih) sredstev nanju manjši vpliv, saj se v večjem delu izvajata. Zato ocenjujemo, da 
glede na njuno vsebino ustrezno prispevata k zastavljenemu specifičnemu cilju 1. 

 

Ukrep 1.6. (vzpostavitev in vodenje evidence planinskih poti), se je izkazal kot neustrezno zastavljen in 
neuresničljiv. V desetih letih od sprejema ZPlanP ni bila namreč v evidenco planinskih poti vpisana niti 
ena sama planinska pot, prav tako pa ni bila niti ena planinska pot evidentirana v zemljiškem katastru. 
Zakonodajalec je zastavil administrativno in tehnično preveč zahteven postopek, da bi ga PZS lahko 
izvedla (npr. izdelala prostorski prikaz planinskih poti, pridobila vsa potrdila). K neizvedbi ukrepa 
dodatno prispeva še dejstvo, da je vpis v evidenco povezan s precejšnimi stroški za izdelavo prostorskih 
prikazov (ki jih lahko pripravi samo geodetsko podjetje), za kritje katerih zakonodajalec sam sredstev 
ni zagotovil, prav tako pa jih ni uspela zagotoviti niti PZS. Ukrep je bil tako neustrezno zastavljen in ni 
prispeval k želenemu cilju. Zakonodajalec se je sicer pred sprejemom zakona zavedal, da bo PZS 
določena sredstva za svoje aktivnosti potrebovala74, prav tako je obstajala rešitev, da bi PZS evidenco 
vodila v okviru javnega pooblastila, za katerega bi dobila proračunska sredstva75, a se nič od tega ni 
izpolnilo, saj javnega pooblastila v veljavnem zakonu ni, prav tako pa ministrstva sredstev niso 
zagotovila v letnih proračunih, 

 

PZS v vsem obdobju veljavnosti ZPlanP ni sprožila nobenega postopka vpisa v evidenco. Pri tem 
sprejemamo njen argumente, da za to ni imela namenskih sredstev in je verjetno neupravičeno 
pričakovati, da bi zmogla izvesti vpis v evidenco za vse slovenske planinske poti brez za to zagotovljenih 
sredstev. Glede nato, da gre za večjo nevladno organizacijo, ki razpolaga tudi z določenimi 
nenamenskimi sredstvi (npr. iz donacij, članarin ali pridobitne dejavnosti) bi bilo financiranje vpisa vsaj 
za kakšne planinske poti (npr. kot pilotni primer ali za pot, kjer bi bilo to najbolj potrebno) verjetno 
možno, če bi se PZS za to odločila. To sicer ne spremeni dejstva, da takšen zakonski pristop ni ustrezen. 
Zakonodajalec namreč ne more od osebe zasebnega prava pričakovati, da bo izvajala tako obsežne in 
zapletene zakonske ukrepe na lastne stroške, pač pa bi moral sam zagotoviti pogoje, da se bo ukrep 
lahko izvajal. 

 

Neustreznost ukrepa 1.6. in posledično njegovo neizvajanje ima precejšne pravne posledice, saj zaradi 
tega nobena planinska pot v Sloveniji nima statusa planinske poti v smislu ZPlanP. To pa nadalje 
pomeni, da veliko večino ostalih ukrepov (ki seveda urejajo planinske poti), sploh ni mogoče izvajati.  

 

                                                           
74 Prav tam je navedeno tudi to, da bo potrebno PZS zagotoviti »manjša sredstva« za financiranje nalog, ki jih 
bo PZS opravljala v javnem interesu. 
75 Delovno gradivo za oblikovane vladnih amandmajev k predlogu ZPlanP (EPA 647-IV) verzija 10. 4. 20106 za 3. 
sejo medresorske delovne skupine. 
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Če povzamemo izvajanje in učinke zgornjih ukrepov zakonodajalca, ki naj bi prispevali k 
(predmetnemu specifičnemu) cilju glede rednega vzdrževanja in opremljanja planinskih poti, lahko 
zaključimo, da ti v večjem delu niso bili učinkoviti in so cilj dosegli samo v manjšem delu. 

 

 

6.2 Doseganje specifičnega cilja 2: Urediti skrbništvo nad planinskimi potmi 
 

Ukrep 2.1: Izbrati skrbnike planinskih poti 

Na podlagi ZPlanP izbor skrbnikov opravi pristojna planinska zveza, in sicer po sledečem postopku: 

 

1.) Pristojna planinska zveza izmed PD, ki so njeni člani, izbere skrbnika za vsako planinsko pot. Pri tem 
mora upoštevati dva pogoja: da ima PD najmanj 30 članov, od teh pa najmanj dva izpolnjujeta 
pogoje za markacista, kar pomeni, da sta uspešno opravila preizkus usposobljenosti po programu, 
ki ga je določil minister, pristojen za šport.76 Posebnih pogojev, vezanih na sedež PD ni, kar pomeni, 
da je lahko katerokoli PD, ki izpolnjuje pogoje, skrbnik katerekoli planinske poti.  

2.) Podatke o izbranih PD za skrbnike pristojna planinska zveza nato v potrditev posreduje ministrstvu, 
pristojnemu za šport.  

3.) Ministrstvo, pristojno za šport, preveri, ali vsako izbrano PD izpolnjuje pogoje po ZPlanP, kar 
pomeni preverbo:77 

 

 ali je izbran skrbnik PD, kar pomeni, da mora biti ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja društva, 
njegov temeljni akt (statut) pa kot njegove glavne dejavnosti opredeljuje planinstvo, pohodništvo, 
gorništvo, vodništvo, alpinizem ali druge podobne športno-rekreativne dejavnosti v naravnem 
okolju, 

 ali je izbran skrbnik član PZS, 

 ali ima izbran skrbnik najmanj 30 članov in 

 ali sta vsaj dva od 30 članov uspešno opravila preizkus usposobljenosti s področja vzdrževanja 
planinskih poti in njihovega označevanja po programu, ki ga je podrobneje določil minister, 
pristojen za šport, ali pa sta opravila preizkus usposobljenosti s področja vzdrževanja, označevanje 
in opremljanja planinskih poti po programu, ki ga je 31. 8. 2004 potrdil Strokovni svet Republike 
Slovenije za šport.  

 

Če izbrani skrbniki izpolnjujejo zgornje pogoje, ministrstvo, pristojno za šport prostor, o tem izda 
potrdilo. Kljub temu da zakon o tem izrecno ne govori, menimo, da je možno, da ministrstvo seznam 
potrdi tudi samo delno in lahko za del skrbnikov, ki pogojev ne izpolnjujejo, potrdila ne izda. 

 

Ko ministrstvo, pristojno za šport, izda potrdilo, da izbrana PD izpolnjujejo pogoje, slednja pridobijo 
status skrbnika planinske poti po ZPlanP.78 Takrat za izbrana PD šele nastanejo zakonske obveznosti 
glede vzdrževanja planinske poti, glede obvezne zapore poti zaradi nevarnosti, poročanja PZS, a tudi 
pravice financiranja skrbništva.  

 

Ne glede na zgoraj opisan postopek izbora in potrditve skrbnikov, je ZPlanP posebej uredil položaj 
skrbnikov planinskih poti, ki so to funkcijo opravljali že ob uveljavitvi zakona (25. 7. 2007). Fizične ali 
pravne osebe, ki so na omenjeni dan že opravljale naloge vzdrževanja in označevanje planinskih poti, 
so imele takšen status že na podlagi samega zakona79 in torej postopek izbora in potrditve zanje ni bil 

                                                           
76 Prvi in drugi odst. 12. člena ZPlanP. 
77 Tretji odst. 12. člena ZPlanP. 
78 Četrti odst. 12. člena ZPlanP. 
79 Prvi odst. 31. člena ZPlanP. 
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potreben. Takšna zakonsko priznanje statusa pa je veljalo samo pod odložnim pogojem, in sicer, da 
status skrbnika ohranijo samo, če v šestih mesecih po sprejetju podzakonskega akta, ki ureja 
vzpostavitev, vsebino in vodenje evidence o planinskih poteh, sklenejo ali uskladijo skrbniške pogodbe, 
kot ji predpisuje ZPlanP. Uredba o vsebini evidence planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in 
vodenja80 je pričela veljati 1. 3. 2008, kar pomeni, da je rok za sklenitev skrbniških pogodb potekel 1. 
9. 2008. Če PD na ta dan ni imelo skrbniške pogodbe, usklajene z ZPlanP, mu je status skrbnika 
prenehal, kar nadalje pomeni, da je potrebno skrbnika izbrati na novo, in sicer po postopku opisanem 
zgoraj (kar pomeni, da morajo tudi izpolnjevati vse zakonske pogoje glede števila članov in 
usposobljenosti markacistov, kar sicer ne bi bilo potrebno). 

 

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za skrbnika, ki se nanašajo na usposobljenost dveh markacistov (da 
morata opraviti preizkus po programu, ki ga predpiše minister), velja še ena izjema, in sicer se šteje, da 
te pogoje izpolnjuje tudi vsaka fizična oseba, ki je pred uveljavitvijo podzakonskega akta, ki bo uredil 
predmetni program usposabljanja in način opravljanja preizkusa znanja, opravila preizkus 
usposobljenosti s področja vzdrževanja, označevanje in opremljanja planinskih poti po programu, ki ga 
je 31. 8. 2004 potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za šport. 81 

 

ZPlanP je sicer ministru, pristojnemu za šport, naložil, da v devetih mesecih od njegove uveljavitve 
sprejme podzakonski akt, v katerem določi program usposabljanja in način opravljanja preizkusa 
usposobljenosti za markacista.82 Rok za sprejetje je tako potekel 25. 4. 2008, a minister te obveznosti 
še ni izpolnil. Po navedbah MIZŠ je sicer Strokovni svet Republike Slovenije za šport po prej veljavnem 
Zakonu o športu83 sprejel na to temo ustrezen program usposabljanja. Pri tem je mišljen zgoraj 
omenjeni program iz leta 2004, ki pa se uporablja zgolj začasno, to je, dokler ministrstvo ne sprejme 
podzakonskega akta, ki bo to usposabljaje uredil. 

 

Pomisleke v zvezi z zakonsko rešitvijo, da se o izpolnjevanje pogojev za skrbnika izda potrdilo in ne 
upravna odločba, obravnavamo posebej v analizi ukrepa 1.6. 

 

Na podlagi ZPlanP ni nujno, da je skrbnik planinske poti PD, temveč je to lahko katerakoli fizična ali 
pravna oseba, ki želi opravljati dejavnost skrbništva in ki v ta namen pridobi položaj skrbnika. Vendar 
pa ZPlanP kot skrbnike privilegira PD, saj lahko druge osebe ta položaj pridobijo le, če ni PD, ki bi za 
določeno planinsko pot prevzel ta položaj. Tudi če skrbnik je PD in se tej funkciji odpove, mora pristojna 
planinska zveza najprej poiskati skrbnika znotraj PD, ki so njeni člani, in šele če to ni možno, lahko 
sklene skrbniško pogodbo s katerokoli drugo fizično ali pravno osebo.84  

 

Tudi v primeru, če skrbnik ni PD, mora pristojna planinska zveza pred tem pridobiti potrdilo ministrstva, 
pristojnega za šport, da ima izbrani skrbnik zagotovljeno sodelovanje najmanj dveh fizičnih oseb, ki 
izpolnjujeta pogoje za markacista.85 

 

Glede izbora skrbnikov PZS pojasnjuje, da večina planinskih poti ima izbranega skrbnika. Za nekaj 
planinskih poti je skrbnik kar PZS sama, skrbnik le ene poti pa ni PD, ki bi bil član PZS. ZPlanP sicer res 
določa, da je poleg PD lahko skrbnik tudi druga pravna oseba, a menimo, da pri tem ni bila mišljena 
PZS, saj ji ZPlanP daje drug vlogo (da sklene skrbniško pogodbo itd.).  

 

                                                           
80 Uradni list RS, št. 16/08. 
81 32. člen ZPlanP. 
82 Drugi odst. 12. člena in drugi odst. 27. člena ZPlanP. 
83 Uradni list RS, št. 22/98 in spremembe. 
84 Povzeto po prvem in sedmem odst. 12. člena ZPlanP. 
85 Sedmi odst. 12. člena ZPlanP. 
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PZS z nobenim dejanskimi skrbnikom planinskih poti do 1. 9. 2008 ni sklenila skrbniške pogodbe, kar 
pomeni, da se položaj skrbnika lahko pridobi samo še po postopku, opisanem zgoraj. Da bi PD, ki 
dejansko skrbijo za planinske poti, postali skrbniki, bi tako morali izpolnjevat tudi predpisane pogoje 
(minimalno število članov in vsaj dva usposobljena markacista), česa pa po podatkih PZS vsa PD ne 
izpolnjujejo. 

 

Kot je sicer že opisano v analizi Ukrepa 1.6., je PZS posredovala pristojnemu ministrstvu zahtevo za 
izdajo potrdila o izboru skrbnikov, ki ga je ministrstvo leta 2010 tudi izdalo. Po tem ZPS ni predlagala 
ažuriranja, čeprav je prišlo do več sprememb. 

 

Eden od skrbnikov planinskih poti ob izdelavi analize ni PD, ki bi bil član PZS. Ker tudi z njim do 1. 9. PZS 
ni sklenila skrbniške pogodbe, bi ta dejanski skrbnik lahko pridobil status skrbnika po ZPlanP samo, če 
bi PZS pred tem pridobila potrdilo MIZŠ, da ima ta skrbnik zagotovljeno sodelovanje najmanj dveh 
fizičnih oseb, ki izpolnjujeta pogoje za markacista. Po podatkih MIZŠ nobeno takšno potrdilo ni bilo 
izdano. 

 

Vsebinsko gledano ukrep ocenjujemo kot primeren, saj bi njegovo izvajanje prispevalo k doseganju 
zastavljenega cilja. Opozarjamo pa, da ukrep pri izvajanju skrbništva na več mestih privilegira PD, ki so 
člani PZS, čeprav to ni nujno garancija, da bo izvajanje skrbništva zaradi tega učinkovitejše.  

 

Ker so se skrbniki planinskih poti določili v 2010, o čemer je pristojno ministrstvo tudi izdalo potrdilo, 
ti podatki pa se nato niso ažurirali in PZS tako nima potrdila, ki bi odražalo dejansko stanje, lahko 
zaključimo, da se ta ukrep izvaja samo v manjšem delu. 

 

 

Ukrep 2.2: Skleniti skrbniške pogodbe s skrbniki planinskih poti  

Skrbniško pogodbo skleneta skrbnik planinske poti in pristojna planinska zveza. Oseba pridobi status 
skrbnika, ko ministrstvo, pristojno za šport, o tem izda potrdilo, ali če gre za primere, ko ima oseba 
status skrbnika že na podlagi zakona, kar je posebej obravnavano v analizi ukrepa 2.1. 

 

Na podlagi ZPlanP pristojna planinska zveza s skrbniško pogodbo pooblasti skrbnika za vzdrževanje in 
označevanje dogovorjenih planinskih poti86. Zakonska določba, da planinska zveza pooblasti skrbnika 
za vzdrževanje, ni povsem ustrezna, saj nakazuje, da je planinska zveza tista, ki je izvorno zadolžena (ali 
pooblaščena) za vzdrževanje in to pravico s pogodbo samo prenaša dalje, kar pa ni res. Zakon namreč 
ne daje podlage, da je za vzdrževanje poti zadolžena oziroma da ima to pravico pristojna planinska 
zveza.  

 

Nadalje se v skrbniški pogodbi določijo zlasti obveznosti skrbnika glede izvajanja skrbništva, višina 
nadomestila za materialne stroške v zvezi z izvajanje skrbništva, primeri in vzroki za enostransko 
prekinitev pogodbe, način ureditve medsebojnih razmerij po morebitnem prenehanju veljavnosti 
pogodbe87, način letnega poročanja o stanju poti in številu obiskovalcev88 in način plačevanja 
nadomestila za skrbništvo ter za vzdrževanje in označevanje planinskih poti89. 

 

                                                           
86 3. točka 2. člena ZPlanP. 
87 Peti odst. 12. člen ZPlanP. 
88 Drugi odst. 18. člena ZPlanP. 
89 Peti odst. 20. člena ZPlanP. 
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Skrbniška pogodba se sklene za nedoločen čas, razen če se sklene s fizično ali pravno osebo, ki ni PD, 
ki je član pristojne planinske zveze – v tem primeru se sklene za obdobje sedmih let.90 Namen 
zakonodajalca je tako očitno bil, da je čim več skrbnikov PD, ki so člani pristojne PZS. 

 

Po navedbah PZS ni bila sklenjena še nobena skrbniška pogodba. V tej smeri so sicer do sedaj potekala 
zgolj določena usklajevanja med PZS in PD. Med razlogi PZS navaja predvsem to, da dokler poti ne 
pridobijo statusa planinskih poti po ZPlanP (to je, da ministrstvo izda potrdilo o skladnosti prostorskega 
načrta), določitev skrbnika tako ali tako ni možna, pa tudi pomanjkljive evidence pa tudi nasprotovanje 
PD, ker bi takšna pogodba vzpostavila jasno odgovornost za označenost in opremljenost planinskih 
poti, hkrati pa PD ne bi dobila zadostnih sredstev za izpolnjevanje teh obveznosti, ker jih PZS nima. 

 

Ker ni prišlo do sklenitve niti ene skrbniške pogodbe lahko zaključimo, da se ta ukrep ne izvaja. 

 

 

Ukrep 2.3. Financirati skrbnike planinskih poti 

Skrbniki planinskih poti so za vzdrževanje in označevanje planinskih poti, za katere skrbijo, in za 
zagotavljanje njihove nemotene in čim bolj varne uporabe, upravičeni do nadomestila za materialne 
stroške opravljanja skrbništva.91 Zakon torej višino nadomestila veže na višino materialnih stroškov, 
kar pomeni, da nadomestilo ne zajema tudi plačila za delo. Nadomestilo sicer zagotavlja pristojna 
planinska zveza, ki sredstva zanje lahko dobiva iz različnih virov, kot so javna sredstva, donacije ali 
prihodki iz lastne pridobitne dejavnosti.92  

 
V zvezi z javnimi sredstvi ZPlanP postavlja dodaten pogoj, da se ta sredstva lahko pridobijo iz državnega 
ali občinskih proračunov samo na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela.93 To 
pomeni, da občina ali država lahko pristojni planinski zvezi dodeli javna sredstva za vzdrževanje, 
označevanje in zagotavljanje nemotene in varne uporabe samo, če ta pripravi program dela na 
planinskih poteh in ga tudi finančno ovrednoti (podoben sistem financiranja iz državnega ali občinskih 
proračunov poznamo npr. pri mladinskih svetih in organizacijah Rdečega križa94). ZPlanP sicer ne 
preprečuje, da financerji določijo še kakšne dodatne pogoje. V zvezi s pridobivanjem sredstev za 
nadomestilo menimo, da bi ZPlanP lahko določil tudi, da javna in druga sredstva za izvajanje skrbništva 
lahko pridobivajo tudi skrbniki sami. Čeprav ZPlanP tega izrecno ne ureja, je slednje možno že sedaj 
preko drugih mehanizmov javnega financiranja (npr. preko javni razpisov). Posamezna občina bi 
namreč verjetno takšna sredstva prej namenila neposredno občinskemu PD, kot pa pristojni planinski 
zvezi, ki bi vsa tako pridobljena sredstva nato šele razdelila med skrbnike po zakonsko določenih 

                                                           
90 Četrti in osmi odst. 12. in člen ZPlanP. 
91 Prvi odst. 20. člena ZPlanP. 
92 Drugi odst. 20. člena ZPlanP. 
93 Tretji odst. 20. člena ZPlanP. ZPlanP pri tem ne opredeli pristojnega ministrstva, ki bi iz svojega proračuna lahko 
zagotovilo takšna sredstva. Tudi Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo 
in spremembe) nalog na področju planinskih poti ne nalaga nobenemu ministrstvu. Ker je področje planinskih 
poti večplastno in posega na področje več ministrstev, menimo, da bi sredstva lahko zagotovilo več ministrstev, 
kjer bi na prvem mestu veljalo izpostaviti ministrstvo, pristojno za šport in ministrstvo, pristojno za prostor. Ta 
dva ministrstva je kot pristojna za področje urejanja planinskih poti določila tudi Vlada Republike Slovenije v 
postopku sprejemanja Zakona o planinskih poteh (opr. št. predloga vladnega gradiva  007-186/2005-2 z dne 12. 
5. 2005, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo). Pristojnost ministrstva, pristojnega za šport, se 
utemeljuje s tem, da je planinstvo športno-rekreativna dejavnost, pristojnost ministrstva, pristojnega za prostor, 
pa v te, da je urejanje planinskih poti pomeni urejanju prostora.  
94 7. člen Zakona o mladinski svetih določa, da Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalne skupnosti 
pridobivajo sredstva iz proračunov na podlagi predloženega programa. Financiranje Rdečega križa Slovenije 
podobno poteka na podlagi njegovega programa, ki ga sicer sprejme vlada. 
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merilih: ob upoštevanju dolžine poti, njene kategorije in obsega potrebnega vzdrževanja.95 K temu PZS 
pojasnjuje tudi to, da v praksi dejansko prihaja do težav, ko za planinsko pot skrbi PD, ki ima sedež v 
drugi občini, kot je sama pot. V teh primerih namreč občine ne želijo nameniti sredstev za vzdrževanje 
poti na svojem območju, saj bi bil prejemnik sredstev iz druge občine. 
 
ZPlanP tako po eni strani nalaga pristojni planinski zvezi, da skrbnikom izplačuje nadomestilo za 
materialne stroške opravljanja skrbništva, po drugi strani pa ji za to ne zagotovi sistemskih oziroma 
stalnih virov, saj določa zgolj, da takšna zveza javna sredstva zgolj lahko pridobi.  
 
V zvezi s pridobivanjem in porabo sredstev za nadomestila ZPlanP nalaga pristojni planinski zvezi, da 
finančna sredstva, namenjena za izplačevanje nadomestila, vodi na ločenem računu ali na posebnem 
stroškovnem mestu.96 
 
Pravica skrbnika, da od pristojne planinske zveze prejme nadomestilo, velja samo za skrbnike, ki imajo 
takšen status po ZplanP, in za planinske poti, ki imajo prav tako z zakonom priznan status planinske 
poti. Skrbnik pridobi takšen status, ko ga potrdi ministrstvo, pristojno za šport, planinska pot pa pridobi 
takšen status, ko ministrstvo, pristojno za prostor, potrdi skladnost njenega prostorskega prikaza (več 
o tem v analizi ukrepa 1.6.). 
 
Ankete med PD je pokazala, da je zgolj tretjina PD (33,02 %) že vsaj enkrat pridobila sredstva od PZS za 
kritje materialnih stroškov označevanja, opremljanja in vzdrževanja planinskih poti, čeprav naj bi bil po 
ZPlanP to njihov glavni vir. Po navedbah PZS je tovrstno financiranje PD potekalo izključno na 
projektnih podlagah, ko so bila dobljena namenska sredstva za določeno planinsko pot. Splošno 
oziroma sistemsko financiranje s strani PZS se ne izvaja, saj tudi skrbniške pogodbe, ki bi bile podlaga 
za to, niso še sklenjene. Prav tako PZS sama nima sistemskih rednih sredstev za ta namen. Pomankanje 
sredstev se delno rešuje s sredstvi Fundacije za šport, kjer PZS pridobiva določena sredstva za obnovo 
visokogorskih poti, a so ta odvisna od vsakokratnega uspeha na javnem razpisu. Nadalje PZS kot obliko 
državne pomoči omenja tudi možnostmi koriščenja brezplačne uporabe helikopterskih prevozov 
Slovenske vojske in Policije, ki pa je precej omejena. Vsi obstoječi viri tako niso sistemske narave (niso 
redni in stabilni) in ne zadoščajo za izpolnjevanje zakonskih nalog. Po navedbah PZS ima ta za vsa 
tovrstna sredstva odprto posebno stroškovno mesto. 
 
V praksi glavni vir sredstev za skrbništvo nad planinskimi potmi PD tako predstavljajo članarine, ki jih 
ta prejmejo od svojih članov (ta sredstva je za izvajanje skrbništva že namenilo kar 59,43 % PD) in 
občinska javna sredstva (46,23 % PD je poročalo o pridobitvi takšnih sredstev). Preostali viri so še 
prihodki iz lastne pridobitne dejavnosti (33,96 % PD je namenilo tudi ta sredstva), PZS (prisotno pri 
33,02 % PD) in donacije pravnih ali fizičnih oseb (prisotno pri 22,64% PD). 

 

Graf 4 prikazuje različne vire financiranja PD za vzdrževanja planinskih poti. 

                                                           
95 Četrti odst. 20. člena ZPlanP. 
96 Šesti odst. 20. člena ZPlanP. 
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Graf 4: Delež PD, ki uporablja določen vir financiranja za vzdrževanje planinskih poti 

  

Ker se financiranje PD za skrbništvo planinskih poti izvaja zgolj v manjšem obsegu, lahko zaključimo, 
da se ta ukrep izvaja v manjšem delu. 

 

PZS je v prvič v 2017 in po izvedbi ankete med PD iz lastnih sredstev zagotovila sredstva v višini 20.000 
eurov za povračilo stroškov PD za izvajanje skrbništva planinskih poti. Na tej točki učinka tega 
financiranje še ni mogoče oceniti, ker se PD do njega v anketi niso opredelila, ocenjujemo pa, da gre 
vsekakor za pomemben korak k izvajanju tega ukrepa. 

 

 

Ukrep 2.4: Redno poročanje skrbnikov o stanju planinskih poti 

 

ZPlanP nalaga skrbnikom tudi letno poročanje, in sicer morajo do 1. decembra za tekoče leto obveščati 
pristojno planinsko zvezo o stanju planinske poti, varovalne opreme in oznak na njej in o stroških del 
po posameznih planinskih poteh. Če je to možno, morajo podati tudi oceno skupnega števila 
uporabnikov v tekočem letu pa tudi druge podatke, pomembne za vzdrževanje in označevanje poti. 97  

 

Po podatkih ankete med PD, jih tri četrtine (76,42 %) poroča PZS o stanju planinskih poti, za katere 
skrbijo, nekaj več kot desetina PD (11,32 %) pa o nobeni takšni poti. Glavna razloga tistih PD, ki niso 
poročali, sta bili, da PZS tega ni zahtevala in za to obveznost niso vedeli ter pomanjkanje podatkov za 
pripravo poročila. Tem podatkom pritrjujejo tudi podatki PZS, da so v letu 2016 prejeli poročila od cca. 
82 % PD. Pri tem so poročila vsebovala podatke o stanju planinskih poti in oceno o skupni višini stroškov 
vzdrževanja, ne pa tudi podatka o številu uporabnikov poti. 

  

Ker večina PD poroča o stanju planinskih poti in o stroških vzdrževanja, ne pa tudi o oceni števila 
obiskovalcev, lahko zaključimo, da se ta ukrep izvaja v večjem delu. 

 

 

Ocena doseganja specifičnega cilja 2 

Vsi ukrepi, ki jih je ZPlanP uvedel s ciljem urediti skrbništvo nad planinskimi potmi, se ne izvajajo. Eden 
od štirih ukrepov (ukrep 2.2.) se sploh ne izvaja. Preostali trije ukrepi (2.1., 2.3. in 2.4.) se izvajajo zgolj 
v manjšem delu.  

 

                                                           
97 Prvi odst. 18. člena ZPlanP. 
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Ker se nobeden od predvidenih ukrepov ne izvaja v celoti, ne moremo pričakovati, da je zakon dosegel 
zastavljen specifični cilj 2, to je, da bo skrbništvo nad vsemi planinskimi potmi urejeno. 

 

Razlog za neizvajanje ukrepa 2.1. (izbor skrbnikov) izhaja predvsem iz sfere PZS. Ta ob uveljavitvi ZPlanP 
še ni imela vzpostavljenega zadostnega informacijskega sistema in vseh potrebnih podatkov, kar 
zakonodajalec očitno ni upošteval. PZS je nato v letu 2010 pridobila potrdilo ministrstva, da izbrana PD 
izpolnjujejo pogoje za skrbnike, kar je bil korak v pravo smer. PZS je nato decembra 2017 ministrstvu 
ponovno predložila v potrditev seznam skrbnikov, a je ministrstvo od svoje dosedanje prakse odstopilo 
in je izdajo potrdila zavrnilo iz razloga, da status planinskih poti še ni urejen in da zato tudi skrbnika na 
poti (ki torej še ni planinska pot po ZPlanP) ne more potrditi. Skrbništvo med PZS in PD tako še ni 
urejeno v skladu z zahtevami ZPlanP. 

 

Zakonodajalcu glede samega izbora tega ukrepa težko kaj očitamo, saj ocenjujemo, da bi njegova 
izvedba prispevala k želenemu cilju. Klub temu, da vsebina ukrepa ni zahtevna ali zapletena (kot npr. 
vpis planinske poti v evidenco) in bi ga PZS morda lahko izvedla vsaj za nekatere planinske poti, je njena 
zadržanost lahko upravičena z vidika morebitnih finančnih posledic, ki bi jih prineslo urejeno 
skrbništvo. To bi namreč pomenilo nastop zakonske obveznosti financiranja skrbnikov, za kar PZS nima 
lastnih sredstev, prav tako pa jih ni zagotovila država.  

 

Razloge za neizvedbo ukrepa 2.2. (skleniti skrbniške pogodbe) vidimo tako na strani PZS kot na strani 
države. PZS bi sicer pogodbe, tehnično gledano, lahko sklenila, ko (če) bi izbrala skrbnike v skladu z 
ZPlanP, a je njena zadržanost tudi v tem primeru do določene mere razumljiva. Sklenitev skrbniške 
pogodbe, ki bi bila skladna z ZPlanP, bi namreč vzpostavila obveznost PZS do PD za financiranje 
vzdrževanja (ta pravica sicer obstaja že na podlagi zakona, a samo za poti, ki imajo statut planinskih 
poti po ZPlanP, teh pa še ni), kar pa si PZS glede na odsotnost rednih ali zagotovljenih sredstev ni mogla 
privoščiti. Pristop zakonodajalca pri tem ukrepu je bil tako neustrezen, saj je PZS naložil financiranje 
PD, država pa ni poskrbela, da bi PZS potrebna sredstva za ta namen tudi dobila. 

 

Ker PZS ni izvedla postopka izbora skrbnikov in ker ni sklenila z njimi skrbniških pogodb do presečnega 
datuma 1. 9. 2008, je prenehalo veljati zakonsko pravilo, da imajo dejanski skrbniki planinskih poti, 
položaj skrbnikov po samem zakonu. Zaradi tega je sedaj potrebno izpeljati celoten postopek izbora 
skrbnikov na novo in od začetka. 

 

Razlog, da se ukrep 2.3. (financirati skrbnike planinskih poti) izvaja zgolj v manjšem delu, so enaki kot 
pri zgoraj opisanem ukrepu 2.2. in enaki razlogom, da zakon ne dosega specifičnega cilja 1. Gre za to, 
da je zakonodajalec PD v okviru opravljanja skrbništva naložil vrsto obveznosti in jih tudi precej 
natančno uredil, ni pa pri tem zagotovil pogojev za njihovo izvajanje, predvsem ni zadostnih finančnih 
sredstev. Prav tako teh sredstev ni zagotovila PZS. Pričakovanja zakonodajalca, da bo sredstva uspela 
zagotoviti PZS, so bila tako očitno napačna. Kljub temu da se država ob sprejemanju zakona zavedala, 
da tega ukrepa brez javnih sredstev ne bo možno izvesti98, teh sredstev ministrstva niso nikoli 
zagotovila. 

 

Razloge za neizvajanje ukrepa 2.4. (redno poročanje skrbnikov) se v večjem delu izvaja, kar je zasluga 
ZPS, ki je uvedla enoten sistem poročanja in PD, ki takšna poročila izdelujejo in pošiljajo. PZS tudi 
ocenjuje, da so podatki o stanju planinskih poti in o stroških ustrezni. 

 

 

                                                           
98 Glej točko 3. predloga Zakona o planinskih poteh (EPA 647-IV). Poročevalec DZ RS št. 120/2005. 



Analiza izvajanja in učinkovitosti Zakona o planinskih poteh 

39 | S t r a n  

 

Če povzamemo izvajanje in učinke zgornjih ukrepov zakonodajalca, ki naj bi prispevali k 
(predmetnemu specifičnemu) cilju glede ureditve skrbništva planinskih poti, lahko zaključimo, da ti 
v večjem delu niso bili učinkoviti, in cilja, razen v zanemarljivem obsegu, niso dosegli. 

 

 

6.3 Ureditev specifičnega cilja 3: Ohraniti gorsko naravo 
 

Ukrep 3.1: Prepovedati gradnjo novih planinskih poti, razen v izjemnih primerih 

ZPlanP ureja tudi gradnjo novih planinskih poti, to je določitev njene pohodne trase in njene označitve, 
pri čemer določa predvsem pogoje, ki jih je pri tem potrebno pri tem izpolniti. Na splošno sicer velja, 
da zaradi varovanja kmetijskih zemljišč, gozdov in gorskega sveta, novih planinskih poti ni dovoljeno 
graditi, razen v izjemnih primerih. Takšna izjema je npr. potreba po prestavitvi ali novi ureditvi krajšega 
dela že obstoječe planinske poti zaradi varnosti uporabnikov. V primeru, da razlog gradnje nove 
planinske poti ni zagotovitev varnosti uporabnikov, je ta dovoljena le, če so 2/3 načrtovane nove poti 
oddaljene najmanj 1.200 m ali tri ure hoda od sosednje planinske poti ali pa če nova pot predstavlja 
nadomestno pot in se tako prvotna pot izbriše iz evidence o planinskih poteh. 

 

Gradnja planinske poti se mora sicer izvajati ob upoštevanju predpisov s področja ohranjanja narave, 
urejanja gozdov, divjadi in lovstva, urejanja prostora, graditve objektov, evidentiranja nepremičnin in 
stvarnopravnih razmerij. 

 

Nadalje je pred gradnjo potrebno pridobiti soglasja organov, pristojnih za varstvo okolja, varstvo 
narave, urejanje gozdov (če pot poteka čez gozd) in za varstvo kulturne dediščine. Soglasje je potrebno 
tudi s strani lastnikov nepremičnin, po katerih bi potekala planinska pot, pri čemer mora biti to soglasje 
dano v obliki pogodbe o ustanovitvi služnosti, ki je lahko podlaga za vpis služnosti hoje, teka ali plezanja 
v zemljiško knjigo. Gradnja nove planinske poti se mora izvajati tako, da se ne spremenijo vodne, 
gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja, da se ne povzročajo erozijski procesi in podobno. 
Ko je planinska pot zgrajena, se lahko uporablja šele po tem, ko je vpisana v evidenco o planinskih 
poteh.99 

 

V zvezi z gradnjo novih planinskih poti je potrebno opozoriti še na 21. člen ZPlanP, ki določa, da se v 
teh primerih ne zaračunava nadomestil, taks ali drugih dajatev. 

 

Po podatkih PZS je bilo od uveljavitve ZPlanP zgrajenih zgolj nekaj novih planinskih poti v sredogorju in 
visokogorju, pri čemer je bil razlog pri zadnjem spreminjanje obstoječih poti, ki niso bile več uporabljive 
zaradi sprememb v naravi. To potrjuje tudi anketa med PD, v kateri je 16,98 % PD navedlo, da je po 
uveljaviti ZPlanP na novo zgradilo in označilo zgolj kakšno traso planinske poti. Te številke se skladajo 
z mnenjem PZS, da je bilo po sprejetju ZPlanP na novo zgrajenih okoli 15 planinskih poti oziroma 
njihovih odsekov. 

 

Od PD, ki so zgradile takšno novo pot, jih je 55,56 % pridobilo ustrezna soglasja lastnikov. PZS k temu 
dodaja, da pri tem ni šlo za sklepanje služnostnih pogodb, kot to veleva ZPlanP, pač pa so PD zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev pridobila drugačna (sicer pisna) soglasja. PZS prav tako ocenjuje, da so 
PD po večini upoštevala pravila gradnje novih planinskih poti, da pa so s tem povezani upravni postopki 
preveč zapleteni. 

 

Glede na to, da se pravila pri gradnji novih planinskih poti v večini upoštevajo in nove poti ne 
nastajajo, lahko zaključimo, da se ta ukrep v večjem delu izvaja. 

                                                           
99 Povzeto po 14. in 15. členu ZPlanP. 
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Ukrep 3.2: Redno sanirati bližnjice, ki nastanejo ob planinskih poteh 

Z namenom preprečevanja škode lastnikom zemljišč, po katerih potekajo planinske poti, ZPlanP 
skrbnikom nalaga obveznost saniranja bližnjic med posameznimi odseki planinskih poti, saj slednje 
praviloma povzročajo erozijske procese.100 

 

Za izvedbo sanacije bližnjic ZPlanP predvideva enake pogoje kot za gradnjo novih planinskih poti, s to 
razliko, da skrbniku ni potrebno pridobivati soglasij organov, pristojnih za varstvo okolja, ohranjanje 
narave, urejanja gozdov in varstvo kulturne dediščine.101 Nadalje je potrebno sanacijo izvajati tako, da 
se ne spremenijo vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja ter da se ne povzročajo 
erozijski procesi. Menimo, da za sanacijo bližnjice ni potrebno pridobiti soglasja lastnika zemljišča, na 
katerem se bližnjica sanira, saj drugi odst. 17. člena ZPlanP napotuje glede tega zgolj na smiselno 
uporabo tretjega odst. 15. člena ZPlanP, ki ureja soglasja lastnikom zemljišč za gradnjo novih poti. Ker 
se takšno soglasje pri gradnji nanaša na ustanovitev služnosti uporabe nove planinskih poti, pri sanaciji 
bližnjice pa gre za vzpostavitev prejšnjega stanja, tako da se bližnjice ne bo več uporabljala, 
zaključujemo, da smiselna uporabo 15. člena pomeni, da soglasje za uporabo v teh primerih ni 
potrebno. 

 

Da uporabniki planinskih poti ustvarjajo bližnjice, je poročalo 12,63 % PD sodelujočih v anketi. 
Uspešnost PD pri sanaciji takšnih bližnjic je zelo različna, večina pa je poročala, da skušajo večino 
bližnjic sanirati, a jim to nikakor ne uspe, saj kljub morebitni sanaciji nastajajo vedno znova nove 
bližnjice. Nekateri PD zaradi tega k sanaciji bližnjic niti ne pristopajo več. 

 

Glede na to, da PD ne uspe zajeziti pojava bližnjic ali jih v celoti sanirati, lahko zaključimo, da se ta 
ukrep izvaja v manjšem delu. 

 

Ukrepi 3.3: Osvestiti uporabnike planinskih poti o škodljivosti bližnjic 

Z namenom preprečevanja nastanka bližnjic ZPlanP nalaga skrbnikom, da morajo uporabnike 
planinskih poti informirati o škodljivosti uporabe bližnjic za naravo.102 

 

Več kot polovica PD, vključenih v anketo (58,49 %), je navedla, da ne izvaja nikakršnih dejavnosti 
informiranja uporabnikov o škodljivosti uporabe bližnjic za naravo. Nekaj manj kot četrtina PD (23,58 
%) je navedla, da se je obseg tovrstnega informiranja ves čas od sprejetja ZPlanP približno enak, zgolj 
17,92 % PD pa, da se je povečal. Tovrstna informiranja sicer potekajo na različne načine: preko vabil na 
izlete, na samih izletih, preko lokalnih medijev, socialnih omrežij, na zborih članov PD in drugo. 

 

Učinki takšnega (ne)informiranja so sledeči: več kot polovica PD (54,72 %) je ocenila, da se delež 
planincev, ki se zaveda škodljivosti bližnjic, od sprejetja ZPlanP ni spremenil. 27,36 % PD je ocenilo, da 
se je ta delež povečal, nekaj manj PD (17, 92 %) pa da se je delež osveščenih uporabnikov celo zmanjšal.  

Po oceni PZS je delež osveščenih planincev precej nizek in ne presega polovice. 

 

Glede na visok delež PD, ki uporabnikov ne informira o škodljivosti bližnjic, zaključujemo, da se ta 
ukrep izvaja v manjšem delu. 

 

                                                           
100 Prvi odst. 17. člena ZPlanP in Predlog zakona o planinskih poteh (EPA 647-IV), objavljen v Poročevalcu DZ 
120/2005 z dne 30. 12. 2005. 
101 Drugi odst. 17. člena ZPlanP. 
102 Tretji odst. 17. člena ZPlanP. 
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Po izvedbi ankete med PD je PZS izvajala tudi aktivnosti osveščanju o škodljivosti bližnjic, usmerjene v 
člane PD in sicer je na posebno zloženko o članstvu v PD, ki so člani PZS, dodala opozorilo o škodljivosti 
bližnjic, ki jo praviloma dobijo vsi člani PD ob včlanitvi. Takšno ravnanje vsekakor povečuje osveščenost 
med člani PD, a se v zgornjih rezultatih (še) ne odraža. 

 

Ukrep 3.4: Omejiti vožnjo z gorskimi kolesi po planinskih poteh, razen v izjemnih primerih 

Z namenom varovanja narave je ZPlanP posebej uredil tudi vožnjo z gorskimi kolesi in drugimi vozili po 
planinskih poteh. Vožnja z gorskimi vozili, motornimi kolesi, kolesi s pomožnimi motorji in drugimi vozili 
po planinskih poteh, ki ne potekajo po poljskih poteh ali po gozdnih prometnicah, tako ni dovoljena, 
razen če je takšno vozilo namenjeno oskrbi planinske koče, reševanju ponesrečenega uporabnika ali 
če vozilo za lastno uporabo uporablja lastnik zemljišča, po kateri poteka planinska pot. Podobna 
omejitev velja tudi za jahanje ali vodenje jezdnih živali, saj je slednje dovoljeno samo za oskrbo 
planinskih poti ali za lastne potrebe lastnikov zemljišč, po katerih potekajo planinske poti.103 Ne glede 
na navedeno pa je lahko na podlagi drugih predpisov prepovedana tudi vožnja po poljskih poteh ali po 
gozdnih prometnicah.104 Vse omejitve glede uporabe vozil na planinskih poteh ne veljajo v primeru 
neposredno grozečih nesreč ali zato, da se preprečijo njihove posledice, med izrednim ali vojnim 
stanjem.105 

 

ZPlanP pozna tudi možnost, da se z gorskimi kolesi vozi po planinskih poteh, ki ne potekajo po poljskih 
poteh in gozdnih prometnicah in hkrati ne gre za zgoraj omenjene izjeme, če minister, pristojen za 
šport, na predlog skrbnika planinske poti, dovoli takšno vožnjo za določeno planinsko pot.106 ZPlanP 
posebnih pogojev, kdaj se takšno dovoljenje lahko izda, ne predpisuje, kar pomeni, da minister lahko 
odloči po prosti presoji, upoštevajoč morebitne omejitve po predpisih s področja ohranjanja narave, 
gozdarstva in lovstva. 

 

Za namene obveščanja uporabnikov planinskih poti o prepovedi oziroma dopustnosti uporabe vozil na 
planinskih poteh, ZPlanP predvideva tudi posebne oznake107. V zvezi s tem je ministru, pristojnemu za 
prostor, naložil, da v devetih mesecih od njegove uveljavitve sprejme podzakonski akta, v katerem 
določi način pogoje za označevanje prepovedi in dopustnih izjem vožnje po planinskih poteh z gorskimi 
kolesi, motornimi kolesi, kolesi s pomožnimi motorji in glede jahanja po njih.108 Minister je v zvezi s 
tem s približno trimesečno zamudo (24. 7. 2008) sprejel Pravilnik o označevanju in opremljanju 
planinskih poti, v katerem je uredil samo označevanje planinskih poti glede vožnje z gorskimi kolesi, ne 
pa tudi glede ostalih vozil ali glede jahanja. 

 

Rezultati ankete med PD so pokazali, da se je količina voznikov gorskih koles in drugih vozil od 
uveljavitve ZPlanP celo povečala (to je menilo 62,26 % PD). Zgolj 14,15 % PD je menilo, da je količina 
tovrstnih voznikov ves čas približno enaka, 3,77% pa ocenilo, da se je zmanjšala. Velika večina PD (92,45 
%) sicer ni na planinski poti, za katero skrbi, postavila nobene table, ki bi označevala prepoved vožnje, 
čeprav bi jo lahko. Razlogi za to so precej različni: ocena, da table ne bi imele učinka, pomanjkanje 
sredstev, odsotnost navodil PZS, nizko število kolesarjev in drugo. 

 

Po podatkih PZS sta dve PD že zaprosili za dovoljenje, da se na določeni planinski poti lahko vozi tudi s 
kolesom, a je ministrstvo prošnjo zavrnilo, ker PD ne skrbi za planinsko pot, ki bi imela takšen status 
po ZPlanP (širše glede te problematike je opisano v analizi ukrepa 1.6.) 

                                                           
103 Prvi odst. 19. člena ZPlanP. 
104 Drugi odst. 19. člen ZPlanP. 
105 Sedmi odst. 19. člena ZPlanP. 
106 Tretji odst. 19. člen ZPlanP. 
107 Četrti odst. 19. člena ZPlanP. 
108 Četrti odst. v povezavi s prvim do petim odst. 19. člena in drugi odst. 27. člena ZPlanP. 




