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Z A P I S N I K 

 
2. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 20. septembra 2018, ob 

16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Jože Rovan. 
Podpredsedniki: Miro Eržen, Martin Šolar in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO: Uroš Kuzman, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete in Anton Progar. 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Jože Prah (MDO PD 
Zasavja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), Jože Stanonik 
(namestnik MDO PD Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško 
Bistriškega območja), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), 
Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO Dolenjske in Bele Krajine). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Blaž Navršnik (namestnik načelnika 
Komisije za alpinizem), Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave), Bogdan Seliger (Komisija 
za planinske poti), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Tomaž Lampelj (namestnik načelnika 
Komisije za turno kolesarstvo). 
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar. 
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), 
Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi) in Urša Mali (strokovna sodelavka za 
računovodstvo). 
Mediji: Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika). 
Vabljeni: Matjaž Črnigoj (Inštitut za ekonomska raziskovanja) 
Opravičeno odsotni: Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Irena Mrak (podpredsednica PZS), Bojan 
Rotovnik (voljen član UO PZS), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Barbara Bajcer (Mladinska 
komisija),  Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe) in Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS). 
 
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Povedal je, da je prisotnih 18 
članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 75 % sklepčnost.  
Matej Planko je predlagal, da se točka 3 zamakne na kasnejši dnevni red zaradi odsotnosti 
poročevalca. 
SKLEP 1/20-09-2018: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 2. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prisotnih je 19 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 79,2 % sklepčnost.  
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje UO PZS  
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS  
3. Predstavitev Študije ekonomskih in družbenih učinkov planinskih poti in planinskih koč ter 
    planinstva  
4. Vmesno poročilo o članstvu v letu 2018  
5. Informacija o finančnem poslovanju PZS januar - julij 2018  
6. Načrt upravljanja nepremičnin PZS - II. obravnava  
7. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu UO PZS  
8. Planinsko gospodarstvo: 

a) Sklad planinskih koč  
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b) Izbris Koče na Črnem vrhu iz registra planinskih objektov  
c) Poročilo delovne skupine za kočo na Korošici  
d) Informacija o Ribniški koči  

9. Kataster planinskih poti  
10. Informacija o delovanju komisij PZS  
11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora  
12. Razno 
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 1. seje UO PZS 

Matej Planko je povedal, da na zapisnik ni bilo pripomb. Razprave ni bilo. 
Prisotnih je 20 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 83,3 % sklepčnost.  
SKLEP 2/20-09-2018: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 1. seje upravnega odbora z dne 31. 5. 
2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

- Uspešno smo izvedli Dan slovenskih planinskih doživetij na Rogli. 
- Izvedli smo dan markacistov, ki je bil na Koroškem v soorganizaciji MDO PD Koroške. 

Udeležilo se ga je 133 markacistov. 
- Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo sodelovali pri pripravah na 

odstranitev Aljaževega stolpa in transportu v dolino na popravilo. 
- Obiskovalce gorskega sveta in medije smo obveščali o razmerah v gorah in opozarjali na 

posebnosti, obveščali smo jih tudi o planinskih kočah in o delovanju prostovoljnih 
vodnikov PZS. 

- Skupaj s spletnim portalom Siol.net  smo izvedli zelo odmeven izbor naj planinske koče. V 
10 tednih je bilo oddanih skoraj 70.000 glasov. Za naj planinsko kočo 2018 je bil razglašen 
Valvazorjev dom pod Stolom. Prvič smo izbirali tudi naj visokogorsko planinsko kočo, ta 
naziv si je pridobila Koča na Klemenči jami pod Ojstrico.  

- Člani predsedstva PZS so se udeležili Skupščine CAA v Torinu. Ob tem so se udeležili tudi 
skupščine članic združenja za reciprociteto. 

- Planinska založba je izdala koledar, zemljevid TNP, zemljevid Storžič in Košuta. Tik pred 
izidom je novi vodnik po Slovenski planinski poti.  

- Na 311 bencinskih servisih Petrola smo tudi v letu 2018 v obdobju junij-avgust prodajali 
članarino PZS. To možnost je izkoristilo 718 članov, lani 475 članov.  

- Naši športni plezalci so odlično nastopili na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v 
Innsbrucku. Janja Garnbret je postala svetovna prvakinja v kombinaciji in balvanih ter 
podprvakinja v težavnosti. Gregor Vezonik je osvojil tretje mesto v balvanih. Odlična 
tretja sta bila tudi paraplezalca Tanja Glušič in Gregor Selak. 

- Uspešno je bila izvedena odprava na Latok 1, vrh v Karakoromu. Odpravo so sestavljali 
Luka Stražar, Aleš Česen in Tom Livingstan. Ker je bil vrh osvojen po 40 letih in 25 
neuspešnih odpravah, je požel veliko medijske pozornosti.  

- S Planinskim vestnikom in podjetjem Cewe smo organizirali nagradni fotonatečaj 
#LjubimGore. 

- Vse poletje skupaj s PD po vsej Sloveniji organiziramo akcijo Slovenija planinari, ki 
spodbuja gibanje in rekreacijo v naravi. 

- Nama d.d. je zaradi prenove pročelja veleblagovnice podala zahtevo za prestavitev 
spominske table ob 120 obletnici ustanovitve SPD. Za njih je edina sprejemljiva lokacija 
na stebru desno od vhoda, vsi naši predlogi so bili zavrnjeni.  Pri demontaži se je 
spominska plošča poškodovala. Podjetje Mineral bo doniralo novo tablo.  

Najave:  
- V prihajajočem vikendu bo potekala v 10 planinskih kočah akcija Gluhi strežejo v planinskih 

kočah. 
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- 29. in 30. septembra bo v Kranju že 23. tekma za svetovni pokal v športnem plezanju 
 
 
 
 
Ad. 4. Vmesno poročilo o članstvu v letu 2018  

Tone Jesenko je povzel, da smo imeli lansko leto na dan 30.8. zabeleženih 54.638 članov, letos pa 
55.594 članov, kar pomeni približno 1,7 % dvig članstva. Za končno primerjavo bo potrebno počakati 
do konca leta, ko bodo obračuni zaključeni. Opažena je večja ažurnost vpisovanja članov v Navezo.   
V porastu je včlanjevanje  preko kanalov PZS (spletna stran, pisarna PZS, Petrol, Selectbox).  Za to 
možnost včlanjevanja njihovih članov je trenutno odločenih 206 društev, kar predstavlja 72 % vseh 
društev. Na dan 30. 8. 2018, je bilo takšnih članov 3636, kar predstavlja 6,5 % članstva PZS. Včlanitev 
preko spletne strani www.pzs.si je začela delovati leta 2012 in je možnost, ki je v največjem porastu z 
vidika števila članov, ki to možnost izkoristi.  
Plačilo članarine je omogočeno tudi v pisarni PZS. Tudi tukaj je skozi leta zaznati močan porast, ki je 
lansko leto v celotnem letu obsegal že 928 vplačanih članarin. V letošnjem letu na število prodanih 
članarin vpliva tudi sprememba lokacije PZS, končna primerjava pa bo možna konec leta.  
Selectbox je prodajna mreža darilnih kartic, med katerimi je na voljo tudi darilna kartica za članarino 
PZS.  Razprave ni bilo. 
 
 
Ad. 5. Informacija o finančnem poslovanju PZS januar - julij 2018 

Matej Planko je povedal, da bistvenih odstopanj od načrtovanega ni. Finančna delovanja komisij so 
pod nadzorom. Urša Mali je povedala, da so v poročilo vključene knjižbe do 20. avgusta 2018. 
Vrednosti prvih sedmih mesecev so primerjane z vrednostmi iz rebalansa za letošnje leto. V prvih 
sedmih mesecih letošnjega leta je PZS zabeležila 47 % načrtovanih odhodkov in 50 % načrtovanih 
prihodkov. Prihodki, ki se nanašajo na celo leto (npr. članarina, naročnina na Planinski vestnik, 
odobrena sredstva Fundacije in Ministrstva) so upoštevani sorazmerno za sedem mesecev – tako 
imenovani razmejeni prihodki. Drugi prihodki (iz lastne dejavnosti, sponzorstva, donacije) so pa 
knjiženi takrat, ko se izdajo računi oz. so sredstva nakazana na transakcijski račun.  
Ker vse naše dejavnosti niso razporejene enakomerno čez leto, so pri nekaterih stroškovnih nosilcih 
vidijo večja odstopanja prihodkov oz. odhodkov od povprečja za sedem mesecev: planinski sklad (ni 
še bilo izdanega sklepa za nakazilo sredstev skrbnikom planinskih poti iz sklada planinskih poti in 
planinskih koč), splošno (večje načrtovane postavke iz tega sklopa -SP Kranj in nekateri projekti bodo 
zaključene šele v prihodnjih mesecih do konca leta), planinska trgovina (do konca julija je izšel le 
Planinski zabavnik 2, vse druge za letošnje leto načrtovane nove edicije bodo izšle v prihodnjih 
mesecih), komisija za alpinizem (odprave se knjižijo po vrnitvi), komisija za gorske športe (zahtevki za 
odobrena sredstva še niso bili oddani), gospodarska komisija (glavni prihodek dobi iz reciprocitete, ki 
se knjiži ob prilivu, in sicer konec decembra), mladinska komisija (programe za sofinanciranje bodo 
zaključeni v jesenskih mesecih), večina usposabljanj, ki jih organizira vodniška komisija, je že 
zaključenih, preknjižbe iz naslova članarine se bodo izvedle po končanem obračunu članarine za leto 
2018, za zdaj je iz tega naslova knjižena samo dotacija za MDO PD. Razprave ni bilo. 
 
 
Ad. 6. Načrt upravljanja nepremičnin PZS - II. obravnava 

Matej Planko je povzel do sedaj sprejeta izhodišča in sklepe. Upravni odbor je o načrtu upravljanja 

nepremičnin PZS razpravljal dvakrat. Na 7. seji, 5. 11. 2015 je sprejel izhodišča:  parcele v 10% lasti 
PZS se ne vključi v načrt upravljanja, ker so ti deleži skladno s sklepom skupščine iz leta 2012 
namenjeni kontrolnim deležem (zagotovitev predkupne pravice, možnost soodločanja o spremembi 
namembnosti) in nimajo upravljavske vrednosti in pa parcele v 100% lasti PZS in druge parcele v 
solastnini PZS, ki pa se razdelijo na:  parcele in objekti posebnega pomena za PZS (sedež PZS v 
Ljubljani, PUS Bavšica, Kugyjev spomenik v Trenti) ter Dom na Smrekovcu s pripadajočim zemljiščem, 
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ki se ne vključijo v načrt upravljanja in ti objekti obdržijo obstoječo namembnost,  parcele za oddajnik 
MNZ na Golovcu in del parcele oddajnika RTV na Nanosu se obdržijo v lasti PZS in obdržijo obstoječo 
namembnost.  Manjše parcele  (do 500 m2), se najprej ponudi v odkup zainteresiranim društvom, 
članom PZS, ki lahko na podlagi zgodovinskih dejstev dokazujejo prednostno upravičenost do teh 
parcel. Če za posamezno parcelo ne bo interesa s strani društev, se po vrednosti GURS cenitvi te 
parcele ponudijo v odkup lastnikom sosednjih parcel (v obeh primerih vse stroške prenosa krije 
kupec), za vsako od večjih parcel nad 500 m2 se preverijo možnosti za eno od dolgoročnih rešitev: 
upravljanje s strani PZS ali zamenjava za druge parcele, ki so zanimive za planinstvo ali odprodaja. V 
100% lasti PZS so samo trije večji sklopi parcel na Ribiškem Pohorju, na Golteh ter pri Brezovici, ki so 
potencialno primerni za upravljanje, a je potrebno preučiti racionalnost takšne odločitve. 
Na 18. seji UO PZS v prejšnjem mandatu, 16. 11. 2017, je potekala I. obravnava Načrta upravljanja. 
Dodatna razprava je šla predvsem v smeri zemljišč na katerih je PZS 10 % solastnica, ki pa že glede na 
sprejeta izhodišča ne bodo vključena v načrt aktivnega upravljanja s strani PZS, saj z njimi upravljajo 
planinska društva kot večinski lastniki. Ob morebitni prodaji teh zemljišč oz. spremembi 
namembnosti se Upravni odbor PZS lahko odloči za aktivno upravljanje zemljišč v solastništvu, v 
primeru prenosa lastništva pa opredeli namensko porabo tako pridobljenih sredstev. 
Seznam nepremičnin in predlogi za nadaljnje upravljanje so bilo poslani v gradivu. 
Z gozdovi bi upravljali kot veleva gozdarska stroka in je ekonomsko upravičeno, za zemljišča, ki imajo 
status kmetijskih zemljišč (predvsem pašniki) pa se poskuša najti najemnika in z njim skleniti ustrezen 
dogovor. RAZPRAVA: Mirko Tovšak je povedal, da jih je kontaktiral kmet, ki je lastnik sosednjih parcel 
v bližini Ribniške koče na Pohorju za najem pašnikov pri Ribniški koči na Pohorju. Matej Planko mu je 
odgovoril, da podpira tako odločitev in se bodo sestali s kmetom spomladi. Jurček Nowakk je 
povedal, da je PD Domžale zainteresiran, da vzame parcelo na 740/3 v k.o. Črna na Veliki planini v 
dolgoročni najem. Matej Planko mu je odgovoril, naj pošljejo vlogo za najem. Jožeta Stanonika je 
zanimalo, ali je bilo ob pregledu ugotovljeno, kolikšna je površina stavbnih zemljišč, gozdnih in 
pašnih, ter ali je narejena analiza kakovosti parcel. Matej Planko mu je odgovoril, da se že iz seznama 
parcel vidi katere parcele so stavbišča. Večino parcel si je osebno ogledal tako da se ve kakšne 
parcele so to. Niso pa za vse parcele naročali potrdil o namenski rabi iz katerih bi se videl natančni 
delež parcel po namenu rabe.   
 
Prisotnih je 21 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 87,5 % sklepčnost.  
 
SKLEP 3/20-09-2018: Upravni odbor PZS  na podlagi 55. člena Statuta PZS sprejema Načrt 
upravljanja nepremičnin PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3. Predstavitev Študije ekonomskih in družbenih učinkov planinskih poti in planinskih koč ter 
planinstva  

Matjaž Črnigoj je predstavil cilje študije: oceniti ekonomske  in družbene učinke planinskih poti in 
planinskih koč ter planinstva. Namen je bil oceniti širše koristi izvajanja glavne dejavnosti PZS.  
Rezultati bodo omogočili podlago za sprejemanje bodočih ukrepov in poslovne politike PZS ter 
ponudili koristne informacije za politične odločevalce, financerje in uporabnike planinskih storitev. 

Ocenili so, da letno obišče naše gore 1,7 milijona obiskovalcev. Delovna sila (prostovoljci), znanje in 
infrastruktura nam zagotavlja pogoje za planinstvo (vzdrževanje pl. poti, upravljanje planinskih koč, 
usposabljanja obiskovalcev gora, založniška dejavnost). Neposredni učinki se kažejo kot obiskovanje 
gora (gostinske dejavnosti, nočitve, dodatna usposabljanja, založništvo, planinske aktivnosti), 
posredni pa kot turizem, trošenje v športnih trgovinah, boljša zdravstvena stanja (žal tudi nesreče) in 
zadovoljstvo ljudi. Vse to vpliva na razvoj športa, družbene pogoje, ohranjanje kulturne dediščine, pa 
tudi na degradacijo okolja. Ugotovljeno je bilo, da ima planinarjenje velik ekonomski učinek (turizem, 
športne trgovine), kot tudi družbeni učinek. 
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Razvila se je obširna razprava, v kateri so bili skoraj enotnega mnenja, da bodo rezultati uporabni tudi 
za različne sestanke in dogovarjanja na državnem nivoju. V razpravi je bilo podanih tudi nekaj pobud 
kaj vse bi naj oz. bi lahko študija še vključevala. Ker imamo omejene finančne vire, bo to ostalo za 
naslednjo izvedbo študije.  

Sledil je 15-minutni odmor. 
 
Ad. 7. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu UO PZS  

Matej Planko je povedal, da so predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika posledica 
usklajevanja dokumenta z novim Statutom PZS. Novi Statut PZS je uvedel stalno volilno komisija PZS. 
Pred tem je bil UO PZS zadolžen, da pred vsakimi volitvami imenuje Komisijo za pripravo volitev. V 4. 
in 38. členu Poslovnika Upravnega odbora PZS so zato potrebne tehnične uskladitve besedila 
poslovnika s statutom. V 4. členu se preimenuje naziv komisije. V 38. členu pa se izbriše prvi 
odstavek, ki predvideva ustanovitev komisije za pripravo volitev. 
RAZPRAVA: Mirko Tovšak predlaga dopolnilo 23. člena Poslovnika PZS, v katerem mora biti 
navedeno, da se v zapisnik sej UO zapiše povzetek razprave o predlogu sklepa. Predlaga tudi 
spremembo 6. člena, 2. in 3. točke.  
Matej Planko mu je odgovoril, da je zapisnik prišel na obvladljiv nivo, vsak član UO pa ima pravico 
podati pripombo na zapisnik bodisi že med postopkom usklajevanja zapisnika oz. najkasneje na 
prihodnji seji, ko se zapisnik sprejema. Pošiljanje gradiva je načeloma 14 dni pred sejo UO oz. en 
teden prej, v primerih, ko gradiva ni bilo možno pripraviti prej. Se pa trudijo čim več gradiva poslati v 
prvem sklopu.  Rudolf E. Skobe je opozoril, da upoštevajoč 31. in 35. člen obstoječega poslovnika, 
tako velik nabor sprememb poslovnika ni mogoče sprejemati kar tako na hitro brez razprave tudi v 
MDO-jih.   Kolikor ve se do predlaganih pobud, ki jih je predlagal Mirko Tovšak še ni opredeli Odbor 
za pravne zadeve. Predlaga da odbor celotno pregleda pravilnik in pripravi spremembe. Potrebno je 
tudi vedeti, da se poslovnik o delu UO PZS delno uporablja tudi pri delu komisij in delu MDO-jev. 
Igor Oprešnik predlaga, da komisije prej skličejo seje, da bo tudi gradivo poslano pravočasno. 
Jože Rovan je predlagal glasovanje o poslovniku kot celota, pravni komisiji pa se predlaga preučitev 
pobud o spremembi. 
SKLEP 4/20-09-2018: Upravni odbor PZS sprejema spremenjen in dopolnjen Poslovnik UO PZS in 
zadolži Pravno komisijo PZS, da pripravi celovito revizijo Poslovnika Upravnega odbora PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 8. Planinsko gospodarstvo 

a. Sklad planinskih koč  

Miro Eržen je povedal, da je namen sklada zbiranje sredstev za zagotovitev sofinanciranja planinskim 
društvom za: obnovo planinskih koč v lasti planinskih društev ali Planinske zveze Slovenije ob hujših 
naravnih in drugih nesrečah oziroma poškodbah, ki imajo za posledico daljšo nezmožnost 
obratovanja koče oz. večje investicije planinskih društev in PZS v ekološko in energetsko obnovo ter 
rekonstrukcije planinskih koč, primarno višjih kategorij v lasti planinskih društev ali Planinske zveze 
Slovenije. Naloge sklada bi bile zbiranje sredstev in gospodarjenje z njimi, priprava predlogov za 
porabo, nadzor porabe sredstev in podobno. Za sofinanciranje iz planinskega sklada morajo biti 
izpolnjeni pogoji, katere določa pravilnik Sklada planinskih koč. 
RAZPRAVA:  Rudi E. Skobe je mnenja, da bi bil, upoštevajoč pravkar obravnavano Študijo ekonomskih 
in družbenih učinkov planinskih poti in planinskih koč ter planinstva, morda enako potreben tudi 
sklad za obnovo in vzdrževanje planinskih poti. Zanima ga tudi mnenje vodstva PZS. Jurček Nowakk je 
povedal, da bi moral pravilnik sprejeti Gospodarska komisija PZS, UO PZS pa samo poda soglasje. 
Zanimalo ga je tudi zakaj imajo prednost financiranja koče v visokogorju, ter koliko lastnih sredstev 
bo PZS namenila za delovanje sklada.  Igor Oprešnik je mnenja, da bi morala biti v financiranje 
vključena vsaj 1 koča III. kategorije letno, saj so le te pomembne za kolesarje. Sklad bi bil tudi 
primeren za preureditev sob koč v bolj družinske oz. za manjše skupine. Marija Kuhar je povedala, da 
težko določimo koliko lastnih sredstev bo šlo v ta sklad, saj bo eno leto sredstev več, drugo pa manj. 
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V en člen bi bilo potrebno dodati vir zavarovanja sredstev, saj je le to zanesljivo, da se prepreči 
prodaja objekta pred amortizacijo obnove koče. Potrebna bi bila širša razprava o kočah, financiranju 
in povečanju števila nočitev. Miro Mlinar je proti navedbi v 2. členu, 2. točka, zaradi diferenciacije 
planinskih koč in s tem nesprejemljivost predlagane oblike sklada. Miro Eržen je odgovoril, da je 
namen sklada financiranje večjih investicij. Za zavarovanje s hipoteko se strinja in bodo preučili 
pobudo. Za financiranje koč višjih kategorij so se odločili zaradi težjih pogojev obratovanja, višjih 
stroškov obnove… Pri kočah nižjih kategorij pa bi morali pripraviti kriterije za upravičenost. Lastna 
sredstva bi lahko določili iz finančnega programa, ki je sprejet vsako leto. Jože Stanonik je podal 
pripombe v 1., 4., 5., 6., 7., 8., in 10. členu in sicer ga je zanimalo, kako so društva vključena pri 
zbiranju sredstev, kakšen je najemniški sitem, nadzor nad projektom in nadzor nad izgradnjo, viri 
sredstev se prestavijo pred točko 6., sestava vodenja Sklada, ureditve ustreznega zavarovanja ter 
postavitev meril oz, kriterijev za sofinanciranje. 

 
SKLEP 5/20-09-2018: Upravni odbor PZS podpira ustanovitev Sklada planinskih koč in sprejema 
Pravilnik Sklada planinskih koč v I. obravnavi. IO GK PZS skladno s priporočili UO PZS, do naslednje 
seje UO PZS pripravi dopolnjen predlog pravilnika za II. obravnavo. 
Sklep je bil sprejet (20 ZA, 1 PROTI – Miro Mlinar) 
 

b. Izbris Koče na Črnem vrhu iz registra planinskih objektov 

Prisotnih je 20 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 83,3 % sklepčnost.  
 
Valentin Rezar je predstavil Kočo na Črnem vrhu, katera ne obratuje že 10 let in nima več inventarja. 
Koča ima po denacionalizacijskem postopku v lastništvu več oseb.  Razprave ni bilo. 

 
SKLEP 6/20-09-2018: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Cerkno in na predlog Gospodarske komisije 
PZS potrjuje izbris Koče na Črnem vrhu iz registra planinskih objektov.   
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
c. Poročilo delovne skupine za kočo na Korošici 

Miro Eržen je povedal, da gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano. Izbran projektant naj bi imel 
predstavitev novembra, tudi na seji UO PZS. Kontejnerja Slovenske vojske, ki naj bi služila kot začasno 
bivališče še nista postavljena, saj sta pretežka za helikopterski prevoz in čakajo na ugodnejše razmere 
za prevoz. Delovna skupina si želi tesnejšega sodelovanja s PD Celje Matica. 
Razprava: Jurček Nowakk je prosil za gradivo v elektronski obliki, povedal je tudi, da si želijo društva 
povratno informacijo ko donirajo sredstva za obnovo. 
 

d. Informacija o Ribniški koči  

Miro Eržen je povzel, da PD Paloma Sladki vrh ne more več upravljat s kočo. Iskale so se druge rešitve, 
tako je bil organiziran sestanek na Občini Ribnica na Pohorju, o tem so razpravljali na MDO PD 
Podravja in Koroške. Edino  PD Ruše je na začetku izkazalo interes za prevzem koče pa je kasneje 
odstopilo od te namere. Občni zbor PD Paloma je sprejel sklep, da se koča proda. PZS je v dilemi, kaj 
narediti s 10 % lastništvom, saj bo PD Paloma svojih 90 % prodalo. Novi lastnik bo pričakoval, da tudi 
lastnik, ki ima 10% koče sorazmerno vlaga vanjo. V pismu o nameri je potencialni kupec napisal, da je 
zainteresiran za nakup planinske koče v celoti. 
RAZPRAVA: Mirko Tovšak je povedal, da si dosedanja najemnica oz. potencialni kupec želi odkupiti 
celoten objekt. Če pa PZS ne bo 10% lastnik pa nimamo zagotovila, da bo tudi po prodaji možno 
zagotavljati ugodnosti iz članstva. Miro Mlinar je povedal, da je koča urejena. Boji se, da bo v roku 2 
let prišlo do statusa izbrisa planinske koče. Prav tako je glede prodaje nepremičnin v dilemi, da se ne 
bo vseh prodalo. Igor Oprešnik je povedal, da je prejel informacijo, da poleti ni bilo možnosti 
rezervacije koče, če nisi vzel polpenziona. Miro Eržen je odgovoril, da so leta 2011 PD Paloma črpali 
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sredstva pridobljena preko PZS za obnovo koče. Zato se je PD Paloma predlagalo, da dobi PZS 20 % 
kupnine in ta sredstva nameni v sklad za planinske koče. PD Paloma se s tem ni strinjalo. 
SKLEP 7/20-09-2018: Upravni odbor PZS na osnovi dosedanjih aktivnostih in predloženega opisa 
stanja soglaša z izvedbo nadaljnjih aktivnosti v smeri prodaje lastniškega deleža PZS na Ribniški 
koči (delež 1/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi kot). 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 8/20-09-2018: UO PZS pooblašča vodstvo Planinske zveze Slovenije za izvedbo pogajanj s 
potencialnim kupcem in pripravo predloga kupoprodajne pogodbe, o kateri bo razpravljal in 
odločal na naslednji oz. eni naslednjih sej. Objekt mora še naprej ohraniti status planinske koče v 
kateri imajo člani PZS vse ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 9. Kataster planinskih poti  

Bogdan Seliger je povedal, da so prejeli vloge za vris odsekov v kataster planinskih poti od PD 
Jezersko, PD Vransko in PD Maribor Matica. Odseki so že prej obstajali in bili vrisani v planinske 
zemljevide, vendar niso bili vrisani v kataster planinskih poti. 
 
SKLEP 9/20-09-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da se v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije vriše odsek 
planinske poti Brsna lesa–Spodnji kraj. Skrbnik odseka je PD Jezersko. Pri ureditvi poti mora PD 
Jezersko upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti 
bo PZS posredovala podatke v potrditev pristojnim ministrstvom. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
SKLEP 10/20-09-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da se v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije vriše odsek 
planinske poti Ptica-Ručgar. Skrbnik odseka je PD Vransko. Pri ureditvi poti mora PD Vransko 
upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti bo PZS 
posredovala podatke v potrditev pristojnim ministrstvom. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
SKLEP 11/20-09-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da se v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije vriše odsek 
planinske poti Remšnik m.p.–Sv. Pankracij. Skrbnik odseka je PD Maribor Matica. Pri ureditvi poti 
mora PD Maribor Matica upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi 
prostorskega prikaza poti bo PZS posredovala podatke v potrditev pristojnim ministrstvom. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 10. Informacija o delovanju komisij PZS 

Marijan Denša je povedal, da so uspešno zaključili tečaj varuha gorske narave. Imeli so tudi letno 
srečanje na Smrekovcu, kjer je bilo prisotnih 60 udeležencev. Tam so tudi sodelovali v akciji Očistimo 
Slovenijo, pred tem pa so sodelovali tudi v akciji čiščenja Triglavskega ledenika. Aktivno so sodelovali 
tudi z delavnicami na Dnevu slovenskih planinskih doživetij na Rogli ter na naravovarstvenem taboru 
PD Nova Gorica. 

Ad. 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

MDO PD Primorske je podala vprašanje glede vpisa v razvid izobraženih in strokovno usposobljenih 
delavcev pri MIŠZ. Zanima jih ali so programi usposabljanj planinskih vodnikov verificirani in ustrezajo 
pogojem za vpis, ter ali je možno, da bi PZS vpisala v razvid vodnike, ki opravijo ustrezne tečaje in 
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usposabljanja. Matej Planko je odgovoril, da programi ustrezajo pogojem za vpis  tudi tisti, ki jim je 
potekla veljavnost sredi leta. Pridobljena usposobljenost ostane tudi po preteku veljavnosti 
programa. Za enkrat je edina možnost, da vsak samostojno vloži vlogo za vpis v  razvid, bo pa PZS 
poslala pobudo na MIZŠ, da bi PZS poslala predlog za vpis vseh registriranih vodnikov PZS naenkrat. 
Kamniško-Bistriški MDO PD je postavil vprašanje o markiranju poti s fluorescenčnimi barvami, ki so 
vidne tudi ponoči. Za mnenje prosi KPP, VK, KVGN in lovce. Prosijo za pisni odgovor. Marijan Denša je 
povedal, da je KVGN proti temu, saj odsevne barve motijo živali. Proti tovrstnemu označevanju je tudi 
KPP.  
 
Ad. 12. Razno 

Matej Planko je povedal, da so še na razpolago sredstva akcije Slovenija planinari. MDO PD lahko 
predlog  svoje aktivnosti za sofinanciranje pošlje do 15. 10. 2018. Rudi E. Skobe je povedal, da so v 
času, ko nekatera PD zapirajo ali odprodajajo planinske koče, dve društvi v MDO PD Dolenjske in Bele 
krajine v zadnjih dveh letih postavili dve novi zavetišči, eno na Sv. Petru 888 m in drugo pri Štembuhu 
734 m na Gorjancih. Igor Oprešnik je vprašal, kdaj bo možna oddaja predlogov za najvišja priznanja 
PZS preko Naveze. 
 
Naslednja seja UO PZS bo 15. 11. 2018 
 
Seja je bila zaključena ob 21.06. 

 
Zapisala: 
Saša Sitar, 
poslovna sekretarka PZS 
 
Matej Planko,          Jože Rovan, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 
 



Št. sklepa Sklep Realizacija

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

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

1/20-09-2018 Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 2. seje. DA

2/20-09-2018
Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 1. seje upravnega odbora z dne 31. 5. 2018. DA

3/20-09-2018

Upravni odbor PZS na podlagi 55. člena Statuta PZS sprejema Načrt upravljanja

nepremičnin PZS.
DA

4/20-09-2018

Upravni odbor PZS sprejema spremenjen in dopolnjen Poslovnik UO PZS in zadolži

Pravno komisijo PZS, da pripravi celovito revizijo Poslovnika Upravnega odbora PZS.
DA

5/20-09-2018

Upravni odbor PZS podpira ustanovitev Sklada planinskih koč in sprejema Pravilnik

Sklada planinskih koč v I. obravnavi. IO GK PZS skladno s priporočili UO PZS, do

naslednje seje UO PZS pripravi dopolnjen predlog pravilnika za II. obravnavo.

DA

6/20-09-2018

Upravni odbor PZS na prošnjo PD Cerkno in na predlog Gospodarske komisije PZS 

potrjuje izbris Koče na Črnem vrhu iz registra planinskih objektov.  
DA

7/20-09-2018

Upravni odbor PZS na osnovi dosedanjih aktivnostih in predloženega opisa stanja

soglaša z izvedbo nadaljnjih aktivnosti v smeri prodaje lastniškega deleža PZS na

Ribniški koči (delež 1/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi kot).

V IZVAJANJU

8/20-09-2018

UO PZS pooblašča vodstvo Planinske zveze Slovenije za izvedbo pogajanj s 

potencialnim kupcem in pripravo predloga kupoprodajne pogodbe, o kateri bo 

razpravljal in odločal na naslednji oz. eni naslednjih sej. Objekt mora še naprej 

ohraniti status planinske koče v kateri imajo člani PZS vse ugodnosti, ki izhajajo iz 

članstva.

V IZVAJANJU

9/20-09-2018

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske

poti soglaša, da se v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije vriše odsek

planinske poti Brsna lesa–Spodnji kraj. Skrbnik odseka je PD Jezersko. Pri ureditvi

poti mora PD Jezersko upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po

vzpostavitvi prostorskega prikaza poti bo PZS posredovala podatke v potrditev

pristojnim ministrstvom.

DA

10/20-09-2018

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske

poti soglaša, da se v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije vriše odsek

planinske poti Ptica-Ručgar. Skrbnik odseka je PD Vransko. Pri ureditvi poti mora PD

Vransko upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega

prikaza poti bo PZS posredovala podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.

DA

11/20-09-2018

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske

poti soglaša, da se v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije vriše odsek

planinske poti Remšnik m.p.–Sv. Pankracij. Skrbnik odseka je PD Maribor Matica. Pri

ureditvi poti mora PD Maribor Matica upoštevati določbe Zakona o planinskih

poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti bo PZS posredovala podatke v

potrditev pristojnim ministrstvom.

DA



 
Zapisnik 

2. seje Odbora za članstvo PZS, ki je potekala, 24. 10. 2018, ob 16:30, v prostorih PZS. 

 

Prisotni člani OČ: Tone Jesenko, Aldo Zubin, Bojan Brezovar, Irena Pečavar Čarman, Damjana Čadež, Matej 

Kortnik 

Ostali prisotni: Damjan Omerzu 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje OČ PZS 
2. Najvišja priznanja PZS za leto 2018 
3. Trenutno stanje članarine PZS 2018 
4. Članarina 2019 (ni predlogov za spremembo, razen 1 € za Korošico – sklep Skupščine) 
5. Prejete pobude (možnost printa začasne izkaznice v Navezi, članarina P+O vezana na šolsko leto …) 
6. Informacija o včlanjevanju novih društev 
7. Razno 

 

A d. 1 Potrditev zapisnika 

SKLEP OČ PZS 1/24-10-2018: Odbor za članstvo PZS potrjuje zapisnik 1. seje. 

 

A d. 2 Najvišja priznanja PZS za leto 2018 

Razpis za najvišja priznanja je bilo objavljen junija, ponovna objava v avgustu, obveščanje je potekalo tudi 

preko e-novic. 

V dogovorjenem roku je prišlo na PZS 24 predlogov za najvišja priznanja, za Spominske plakete 13 predlogov 

in za Svečane listine 11 predlogov. Dva predloga sta prišla po roku in jih nismo obravnavali. Pododbor za 

priznanja je obravnavali predloge in prišel do zaključka, da se Upravnemu odboru PZS predlaga 11 predlogov 

za spominsko plaketo PZS in 10 predlogov za svečano listino PZS. 

 

SKLEP OČ PZS 2/24-10-2018: Odbor za članstvo v skladu s 14. členom Pravilnika o priznanjih PZS sprejme 
predloge za podelitev SPOMINSKE PLAKETE PZS za leto 2018 in UO PZS predlaga podelitev naslednjih 
priznanj: 

65 LET  

ANTON PEČOVNIK PD LUČE 

MIRO ŠTEBE PD ONGER TRZIN 

70 LET  

DUŠAN ŠIP PD ŽALEC 

CVETKA JUG PD TOLMIN 

FRANČIŠKA VOVK PD KRKA NOVO MESTO 

FRANC KEPIC - posthumno PD RAŠICA 

DARINKA KOCBEK PD MIKLAVŽ 

MARJAN RUČIGAJ PD ISKRA KRANJ 

75 LET  

JOŽE PUR PD POLZELA 

80 LET  

EDVARD PRIVŠEK PD RIMSKE TOPLICE 

MARIJA PILKO PD ŽELEZNIČAR MARIBOR 



 
 

SKLEP OČ PZS 3/24-10-2018: Odbor za članstvo v skladu s 14. členom Pravilnika o priznanjih PZS 
sprejme predloge za podelitev SVEČANE LISTINE PZS za leto 2018 in UO PZS predlaga podelitev 
naslednjih priznanj: 
VINKO NOVAK roj. 1934 PD VIDEM KRŠKO 

Za dolgotrajno delo v PD Videm, predvsem na področju gospodarstva in vodništva. 

JANEZ GLAŽAR roj. 1944 PD MATICA MURSKA SOBOTA 

Za zelo obsežno in predano delo z mladimi in za opravljeno delo pri snovanju Vodnika Pomurska planinska 
pot. 

JANEZ BRUNO OMAN roj. 1947 PD ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE 

Za dolgoletno delo v PD, predvsem na področju vodništva in za dober vzgled pri varstvu gorske narave in 
spoštovanju gorske kulturne krajine ter njenih prebivalcev. 

ANTON SITAR roj. 1943 PD VRANSKO 

Za dolgoletno delo v PD Vransko, za delo na področju planinskega gospodarstva in vodništva ter za izreden 
prispevek k razvoju planinstva v Spodnji Savinski dolini. 

FRANC ČRETNIK roj. 1938 PD LIBOJE 

Za dolgoletno vsestransko delo v PD Liboje, za delo z mladimi in za trud pri pridobivanju novega članstva in 
ohranjanju planinskih vrednot. 

ANDREJ KUZMAN roj. 1945, posthumno PD VELENJE 

Naj bo ta listina zahvala za obsežno delo v PD in za vse lepe trenutke, ki so jih planinci doživeli na njegovih 
potepanjih po Sloveniji in izven nje. 

PINO GIUSEPPE RUDEŽ roj. 1938 SPD TRST 

Za dolgoletno delo v SPD Trst, za povezovanje s slovenskimi planinci in za vnos planinskega duha in ljubezni 
v šole v zamejstvu. 

KLAVDIJ MLEKUŽ roj. 1943  PD DOVJE-MOJSTRANA 

Za izjemen prispevek na področju alpinizma in pohodništva, za vzgojo mladih alpinistov, za reševalno delo v 
gorah in za delo v PD in v MDO PD Gorenjske. 

ANTON NASTRAN roj. 1938 PD ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI 

Za dolgoletno predano delo v PD za Selško dolino Železniki, s poudarkom na gospodarskem področju. 

IVAN EDER roj. 1953 PD POŠTE IN TELEKOMA MARIBOR 

Za dolgoletno vsestransko aktivno delo na področju planinskega gospodarstva, vodništva in usposabljanja 
vodnikov. 

 

A d. 3 Trenutno stanje članarine PZS 2018 
Stanje na dan 16. 10. 2018 v Navezi je 57.167. Primerjalno z 2017 je dvig 2 %, 1210 članov. 

Na Petrolu je bilo prodanih v letu 2018: 778 (471), leto 2016 – prodani 344, leto 2017 – prodani 489 (421). 

Veliko posameznikov se po plačilu članarine na spletu ne registrira. Preko Select boxa je bilo prodanih 62 

kartic. 

OČ PZS predlaga preučitev možnosti darilnih kartic za članarino, ki so na voljo društvom za prodajo 

(Darilna kartica za društva/članarina za darilo). 

 V nekaterih društvih se namreč večkrat pojavi priložnost, da bo kdo komu za darilo kupil članarino v društvu. 

 



 
A d. 4 Članarina 2019 
V letu 2019 sprememb v članarini ni predvidenih. Upošteva se Sklep Skupščine, ki določa dodatek 1 € 
članarine za gradnjo nove koče na Korošici (vse kategorije članstva, razen P+O).  
 
SKLEP OČ PZS 5/24-10-2018: V skladu s sklepom skupščine, OČ PZS predlaga uskladitev Pravilnika o 
članstvu posameznikov z ustrezno določbo, da namenski evro za Korošico ni predmet delitvenega razmerja 
in družinskega popusta. 
 
 
A d. 5 Prejete pripombe 
Članarina za OPP vezana na šolsko leto: OČ je to vprašanje že obravnaval. Zaradi vezanosti ostalih članarin na 

koledarsko leto in dodatnih zapletov ob uvedbi takšne članarine, OČ ne podpira uvedbe nove kategorije 

članarine. Dodatno razčlenjevanje članarine povzroči društvom več dodatnih nalog, zato ocenjujemo, da to 

ne bi bilo sorazmerno. Delež PZS pri P+O članarini je namreč minimalen in že sedaj dopušča društvom 

različne kombinacije. 

Potrdilo o članarini/začasna izkaznica: Preveri se možnosti, da se obstoječe potrdilo v Navezi prilagodi na 

način, da služi kot nadomestna izkaznica in izkaznice niti ne bi bilo potrebno dati v izdelavo. Gre predvsem 

za primere tujcev, ki pridejo na počitnice v Slovenije, plačajo članarino, popuste koristijo s potrdilom iz 

Naveze, člansko izkaznico pa prejmejo šele na dom, ko že pridejo domov in je ne potrebujejo več. 

Odbor za članstvo se strinja s predlagano akcijo z Adriatic Slovenica ob začetku leta, kjer se člane animira s 

planinskim kvizom in nagradami, na podlagi lastne odločitve pa se tudi vključijo v prejemanje obvestil s strani 

zavarovalnice. 

Ad. 6 Informacija o včlanjevanju novih društev 

Damjan Omerzu predstavi društva, ki so podala vlogo za članstvo v PZS. Posebnost je društvo PD Treskavica 

Sarajevo, ki je prvo društvo iz Bosne in Hercegovine. 

 

Ad. 7 Razno 

Pobudnike za posebno priznanje na področju športnega plezanja »zlata vponka« se usmeri na obstoječa 

priznanja PZS, saj že ta (bronastni, srebrni, zlati častni znak, kot tudi najvišja priznanja PZS) omogočajo 

podelitev priznanj zaslužnim posameznikom na vseh področjih planinstva, seveda tudi športnega plezanje. 

Potrebno je zgolj spodbuditi predlagatelje (društva…) k podaji predlogov za priznanja. 

 

 

Seja se je zaključila ob 18:00 

 

Zapisal: Damjan Omerzu 

Tone Jesenko, 

Vodja Odbora za članstvo PZS 



 
3. seja UO PZS, k točki  

PREDLOG ZA II. OBRAVNAVO 

OBRAZLOŽITEV 

Upravni odbor PZS je na prejšnji seji obravnaval predlog Pravilnika Sklada planinskih koč v prvi obravnavi. 

Podane pripombe so se obravnavale in poskušale vključiti v predlog pravilnika v II. obravnavi. 

Pobuda za ustanovitev sklada za obnovo in vzdrževanja planinskih poti v tem delu nismo obravnavali, ker se 

ne nanaša direktno na sklad planinskih koč. Druga večkrat izpostavljena dilema je zakaj imajo prednost koče 

v visokogorju. Tukaj je potrebno izpostaviti, da je namen sklada razdeljen na dve področji. Prvi je obnova koč 

v primeru naravnih nesreč, kjer ni omejitev vezanih na kategorijo koč. Drugo področje so večje investicije v 

energetsko in ekološko sanacijo planinskih koč, kjer koče višje kategorije prav tako niso izključene, je pa 

predvideno, da se koče nižje kategorije obravnavajo primarno in imajo po merilih prednost. To utemeljujemo 

s tem, da imajo visokogorske koče višje stroške  obratovanja, zaradi prevoza dražje investicije, krajšo sezono 

obratovanja … Ni pa kategorija koče edini, niti prevladujoč kriterij pri izboru. Največje odprto vprašanje, ki 

spremlja ustanovitev sklada je obseg sredstev, ki jih bo možno zagotoviti za delovanje, od česar bo odvisen 

obseg kontinuiranega sofinanciranja investicij iz sklada. Vezano na razpoložljiva sredstva pa je odvisno tudi 

koliko investicij na koliko kočah bo sofinanciranih. Iz tega razloga tudi ne bo mogoče predpisati, da mora biti 

vsako leto sofinancirana vsaj ena koča III. kategorije. 

Dilema ali bi sklad sofinanciral samo energetsko in okoljske sanacije del ali tudi obnove gostinskega dela, 

preureditev sob v družinske sobe ter druge investicije, ki se nanašajo direktno na tržni del delovanja koč, se 

prav tako veže na vprašanje razpoložljivih sredstev. V primeru zadostnih sredstev v prihodnosti je smiselno 

vključiti tudi to področje, v začetni fazi pa je potrebno subvencionirati predvsem ukrepe, ki  so najbolj 

podhranjeni  in pereči na planinskih kočah. Zato trenutna merila ne zajemajo investicij v gostinske oz. 

prenočitvene kapacitete, prav tako se te investicije ne štejejo v minimalno skupno vrednost del iz 5. člena 

predloga pravilnika.  

Že prvotno besedilo predloga pravilnika predvideva vrnitev sorazmernega deleža sredstev v primeru prodaje 

koče ali prenehanja delovanja v določenem obdobju. V novi verziji se glede na predloge in razpravo predlaga 

za namen zavarovanja terjatve vpis solastniški deleža PZS, kar sledi obstoječem sistemu manjšega 

solastništva PZS, katerega namen je vpliv na spremembo namembnosti, predkupna pravica oz. vsaj prejem 

minimalnega deleža kupnine v primeru prodaje, ki se potem lahko usmeri nazaj v Sklad. 

Člen, ki opredeljuje vire sredstev sklada se prestavi višje, saj je zbiranje sredstev izhodiščna dejavnost sklada, 

od katere so odvisne vse nadaljnje aktivnosti. Kljub temu, da se bo sklad delno financiral tudi iz lastnih 

sredstev (del sredstev iz dogovora o reciprociteti in bilateralnih dogovorov…), je ključen poudarek na 

zbiranju sredstev iz drugih virov. 

  



Upravni odbor PZS na predlog Izvršnega odbora Gospodarske komisije PZS, s seje, dne 29. 10. 2018,  na 

podlagi 11.,19. in 32. člena Statuta PZS, je na svoji __ seji, dne ________, sprejel: 

 

Pravilnik Sklada planinskih koč  

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

S tem dokumentom se ureja delovanje, financiranje, namen delovanja in druga vprašanja Sklada planinskih 

koč (v nadaljevanju Sklad), ki deluje v okviru Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: 

GK PZS). 

2. člen 

(namen in cilji Sklada) 

Namen Sklada je zbiranje sredstev za zagotovitev sofinanciranja planinskim društvom za: 

• obnovo planinskih koč v lasti planinskih društev ali PZS ob hujših naravnih in drugih  nesrečah 
oziroma poškodbah, ki imajo za posledico daljšo  nezmožnost obratovanja koče  

• večje investicije planinskih društev in PZS v ekološko in energetsko obnovo ali rekonstrukcijo 
planinskih koč, primarno višjih kategorij v lasti planinskih društev ali Planinske zveze Slovenije. 

 
3. člen 

(naloge sklada) 
Naloge Sklada so predvsem: 

- zbirati sredstva za namene iz 2. člena 
- gospodariti z zbranimi sredstvi kot dober gospodar, 
- pripraviti predlog delitve sredstev, 
- nadzirati namensko porabo sredstev pri uporabnikih  
- druge naloge za dosego namena delovanja Sklada. 

 
4. člen 

(viri sredstev) 
Viri sredstev Sklada so: 

- lastna sredstva PZS 
- donacije 
- javna sredstva, ki jih pridobi PZS, 
- sredstva  iz prodaje premoženja PZS 
- drugi viri v skladu s Statutom PZS. 

Zbrana sredstva Sklada se porabijo izključno za doseganje namena in izvajanje nalog Sklada. 
 

5. člen 
                                                                       (smernice za pridobitev sredstev sklada) 
 
Za  sofinanciranje iz sredstev sklada lahko kandidirajo planinska društva , ki izpolnjujejo sledeče pogoje: 
 

- ima planinska koča, katere lastnik je in jo upravljajo oziroma imajo sklenjeno najemno razmerje, 
status planinske koče iz registra planinskih koč pri PZS 

- ima v primeru prve alineje drugega člena tega pravilnika, sklenjeno ustrezno zavarovanje 
premoženja pri zavarovalnici, ki zajema vse rizike in ima zadostno zavarovalno vsoto, ki omogoča 
sanacijo morebitno škode. 



- predloži GK PZS pripravljen program in projekte  sanacije, nadomestne gradnje oziroma 
rekonstrukcije ali drugih del  in s GK aktivno sodeluje pri oblikovanju končnega predloga izvedbe del 

- je skupna  vrednost del najmanj 50.000 € (brez DDV) pri čemer je delež sofinanciranja sklada največ 
40% 

-  spoštuje in korektno izvaja dogovorjeno skupno politiko PZS na vseh področjih delovanja 
 
Merila sofinanciranje so priloga pravilnika. 
 

6. člen 
(vodenje Sklada) 

Upravni organ Sklada sestavljajo član predsedstva, ki ga imenuje Predsedstvo PZS, načelnik GK PZS in 
strokovni sodelavec PZS za področje planinskih koč. 
Delo sklada vodi koordinator Sklada, ki je član Predsedstva PZS.  
Finančno poslovanje Sklada se izvaja skladno s splošnimi pravili in internimi akti Planinske zveze Slovenije, na 
ločenem stroškovnem mestu. 
 

7. člen 
(postopek potrditve delitev sredstev Sklada) 

Upravni organ Sklada pripravi predlog delitve sredstev, ki ga predloži Izvršnemu odboru GK PZS. Izvršni odbor 
GK PZS po obravnavi, končni predlog predloži Upravnemu odboru PZS v potrditev.   
 
Po odobritvi sredstev PZS s prejemnikom sredstva podpiše ustrezno pogodbo ,  v kateri pogodbeni strani 
opredelita namensko porabo sredstev, nadzor in ustrezna poročila in dokazila, ki jih mora prejemnik 
predložiti v določenih rokih.  
 
Za zavarovanje vloženih sredstev v primeru prenosa lastništva in ohranitve namena delovanja koče se v 
zemljiško knjigo vpiše lastništvo na zemljiščih v korist PZS do 1/10 oz. se lastniški delež poveča. 
 
 

8. člen 
(poročilo o delu) 

Upravni organ Sklada pripravi letno poročilo o zbranih sredstvih in poročilo o izvedenih investicijah, ki so bile 
sofinancirane ter ga predloži IO GK PZS za pripravo letnega poročila komisije, ki se potrjuje v okviru letnega 
poročila PZS. 
 

9. člen 

(konflikt interesov) 

Posamezniki, vključeni v sprejemanje odločitev glede sklada, se morajo izločiti iz postopkov odločanja, pri 

katerih zaradi konflikta interesov ni zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost. 

10. člen 

(prehodna določba) 

Sklad se formira in začne z zbiranjem sredstev v letu 2018. Cilj sklada je, da pripravi prvi razpis 
delitev sredstev  v letu 2020. 
 

Valentin Rezar, 
načelnik GK PZS 

Jože Rovan, 
predsednik PZS 

 

  



Priloga: Merila za sofinanciranje investicij 

1.  Večje investicije v ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč (druga alineja 2. člena 

Pravilnika) 

 

 

 

2. Investicije za saniranje naravnih nesreč (prva alineja 2. člena Pravilnika) 

V primeru hujših naravnih nesreč se postopek izvede prednostno. Pogoji za sodelovanje Sklada so, da se pri 

rekonstrukciji sledi sodobnim principom gradnje in da PZS lahko aktivno sodeluje pri pripravi projekta z 

vsebinskimi usmeritvami. 

 

Kriteriji Št. točk Opis točkovanja 

 

40 Koča I. kategorije 
Kategorija koče  20 Koča II. kategorije 

10 Koča III. kategorije 

Namen investicije 

40 
Čiščenje odpadne vode (gradnja nove biološke čistilne naprave, obsežna 
sanacija obstoječe naprave, dograditev terciarne stopnje čiščenja) 

35 
Zagotavljanje požarne varnosti (zasilni izhodi iz višjih nadstropij, zagotavljanje 
požarne vode) 

30 

Energetska oskrba (novogradnja, obnovitev ali dograditev fotovoltaike, 
izkoriščanje vetrne energije, toplotni kolektorji, male hidroelektrarne, sistemi 
za istočasno proizvodnjo elektrike in toplotne energije) 

25 
Zagotavljanje pitne vode (ureditev zajetij vode, rezervoarjev, črpališč, 
dezinfekcija vode) 

20 Streha (nova streha iz kritine, ki se sklada z okoljem in arhitekturo koče) 

15 
Ukrepi za varčevanje z energijo (nova fasada, stavbno pohištvo, sistemi za 
omejevanje konične porabe energije) 

10 Hidroizolacija (zaščita pred vlago temeljev, kleti, vkopanih sten) 

Lokacija koče 

5 Koča stoji ob Slovenski planinski poti 

3 Koča stoji ob Slovenski turnokolesarski poti 

3 Koča stoji ob Razširjeni slovenski planinski poti 

Odprtost koče 
5 V poletni sezoni oz. tekom leta ni odprta zgolj ob vikendih 

0 
V poletni sezoni oz. tekom leta je odprta zgolj ob vikendih (petek, sobota, 
nedelja, prazniki) 

Racionalnost investicije 
in vodenje postopka 
 

0 - 20 
 

Stopnja izdelave dokumentacije, kako je izdelan projekt, kako so opredeljene 
in utemeljene potrebe, kako in kakšne tehnološke rešitve so predlagane, 
idejno zasnova, postopek izbire izvajalca. 

Splošna aktivnost 
društva 

0 - 10 

Številčnost članstva, model upravljanja koče, aktivna vključenost v različna 
področja delovanja PZS, odzivnost društva pri sodelovanju z GK PZS,  kar 
posredno zagotavlja zmožnost dolgoročnega upravljanja koče 



 

Datum: Ljubljana, 30.10.2018  

 

ZADEVA: Soglasje 

 
 
 
Komisija za športno plezanje je preverila ustreznost temeljnega akta društva Plezalnega 
kluba Beta,  ki se želi včlaniti v PZS s Statutom PZS. KŠP soglaša glede prošnje za članstvo v 
PZS. 
 
 
Kot mentorsko društvo se določi  Plezalni klub Slovenske Konjice. 
 
 
 
 
Načelnik KŠP 
Aleš Pirc 

 



 

Datum: Ljubljana, 30.10.2018  

 

ZADEVA: Soglasje 

 
 
 
Komisija za športno plezanje je preverila ustreznost temeljnega akta društva Plezalnega 
kluba FA,  ki se želi včlaniti v PZS s Statutom PZS. KŠP soglaša glede prošnje za članstvo v PZS. 
 
 
Kot mentorsko društvo se določi  Planinsko društvo Radovljica. 
 
 
 
 
Načelnik KŠP 
Aleš Pirc 

 







 



 

Celje, 12. 12. 2017 

Planinska zveza Slovenije 

Dvorakova ulica 9 

1000 Ljubljana 

 

 

 

ZADEVA: Prošnja za članstvo v Planinski zvezi Slovenije 

 

 

Z dnem 12.12.2017 vlagamo prošnjo za včlanitev v Planinsko zvezo Slovenije. Plezalni klub Beta 

je prostovoljno združenje posameznikov, ustanovljeno na osnovi določil Zakona o društvih in 

katerega glavna dejavnost je opredeljena v temeljnem statutu, sprejetem dne 9.5.2017.  

 

1) Predstavitev Plezalnega kluba Beta 

 

Plezalni klub Beta je sprva vrsto let deloval kot sekcija Kluba adrenalinskih športov Šmartinsko 

jezero, a smo se zaradi obsega kluba in raznolikih dejavnosti ter interesov odločili, da je napočil 

čas, da Beta postane samostojen klub. 

 

»Mi smo BETA, vsi skupaj, vendar vsak na svoji poti. Gojimo ljubezen do plezanja in življenja. 

Se varujemo in podpiramo. Se učimo vozle in kako pravilno postaviti varovanje. Vsi vpijemo, ko 

zaključuješ težko smer in te ujamemo, ko ti spodnese stopek. Na koncu plezalnega dne pa 

skupaj ob toplem prebrancu direktno iz pločevinke vsakič znova odkrijemo smisel življenja.  

Tvoja pot, tvoja BETA!« 

 

Danes klub šteje že blizu 100 članov in zajema tudi inštruktorja plezanja, štiri licencirane 

športne plezalce in dva športna vzgojitelja. Vsako leto pa si prizadevamo usposobiti več 

strokovnega kadra. Plezalni klub BETA je ponosen tudi na svojo spletno in Facebook stran, ki 

združuje in informira plezalce o različnih uspehih in novostih na področju plezanja, tako doma, 

kot v tujini. Preko družabnega omrežja Instagram pa skrbimo, da nas ljudje spremljajo tudi 

preko slikovnega materiala. Skozi redno komunikacijo preko družbenih omrežij želimo 

predstaviti plezanje širši množici kot kvalitetno preživljanje prostega časa. 

 

V okviru delovanja kluba redno potekajo različne aktivnosti, ki so opisane v naslednji točki. 

 

2) Dosedanji program, delovanje in dosežki 

 

Plezalni klub Beta 

Cvetlična ulica 5 

3000 Celje 

 
 



 

a) Tedenska rekreacija in vadba 

 

Najprej smo začeli s ponudbo rednih zimskih terminov vadbe za vse, ki že imajo osnovno 

znanje plezanja. Ponudbo plezalnih sten iz okoliških telovadnic in terminov, smo vsako leto 

povečevali (rekreacija in plezanje za otroke): 

 

Sezona Termini 

2012/2013 2x tedensko OŠ Polule  

2013/2014 2x tedensko OŠ Polule, 1x tedensko OŠ Vojnik 

2014/2015 1x tedensko OŠ Vojnik, 2x tedensko OŠ Griže, 1x tedensko OŠ Polule 

2015/2016 2x tedensko OŠ Vojnik, 2x tedensko OŠ Griže, 1x tedensko OŠ Frankolovo 

2016/2017 2x tedensko OŠ Vojnik, 1x tedensko OŠ Griže, 1x tedensko OŠ Frankolovo 

2017/2018 1x tedensko OŠ Vojnik, 1x tedensko OŠ Griže, 1x tedensko OŠ Petrovče 

 

b) »Si že plezal? –Poskusi!« - prvo srečanje s plezanjem 

 

Leta 2014 smo ponudili poseben program za tiste, ki se še nikoli niso srečali s plezanjem, si pa 

to želijo. Po izkušnjah sodeč smo opazili, da bi si veliko posameznikov želelo ukvarjati s 

plezanjem kot športno rekreacijo, vendar jih skrbi prvo srečanje. Zato smo pripravili posebni 

program za vse tiste, ki imajo različne ovire in strahove. Organizirali smo eno in pol urno 

predstavitev pod strokovnim vodstvom, ki je posamezniku predstavila plezanje kot varen in 

zanimiv šport. S tem programom smo želeli posameznikom predvsem polepšati prvo izkušnjo 

s steno.  

 

c) Plezanje za otroke 

 

Plezanje je res čudovita aktivnost, kjer se celostno razvija telo in duh otroka. Preko zastavljanja 

ciljev in izzivov v steni se krepita samozavest in odločnost otroka. Le-ta spozna sebe in se nauči, 

kam usmeriti fokus, da te cilje doseže. Skozi gibanje izkoristi otroško energijo in zvedavost na 

spodbuden in varen način. Vse to prihaja naravno iz otrok samih pod izkušenim vodstvom in 

varstvom. Skozi različne programe želimo najmlajšim omogočiti varen vstop v čudovit svet 

plezanja: 

 

- Ciciban pleza 

Program je namenjen za otroke od 3 do 5 leta starosti, ki se želijo spoznati s plezanjem. Skozi 

igro in različne aktivnosti jim pobližje predstavimo šport in pravila varnega plezanja. 

 

- Osnovna šola plezanja  

Program je namenjen otrokom od 6 let naprej, kjer spoznavajo osnove plezanja, se učijo 

rokovanja s plezalno opremo in pravil varnega plezanja. Za spretnejše in tiste z večjim 



interesom ponujamo specifično strukturirane treninge, kjer izboljšajo plezalno tehniko ter 

nadgradijo znanje tudi do tekmovalnega nivoja.  

 

* Spomladi 2015 je pod vodstvom našega inštruktorja Klemna Zupanca tekmovalec Jernej 

Kopitar dosegel 6. mesto na Vzhodni ligi v Vojniku. To je bila naša prva tekma. Lansko sezono 

se je Jerneju na tekmah pridružil še Anej Koštomaj, ki letos tekmuje že v državnem prvenstvu 

in kaže veliko talenta. Na tekmovanju vzhodne lige je zasedel 1. mesto v svoji kategoriji in 11. 

Mesto na tekmah DP. 

 

- Različna druženja za najmlajše 

Da pa otrokom popestrimo plezalne treninge, organiziramo tudi različna druženja, kjer zabavo 

prepletamo s plezanjem. Vsako leto pripravimo plezanje v maskah, rojstnodnevne zabave, 

zaključke plezanja in ostale aktivnosti. 

 

d) Šola plezanja 1 

Skozi Šolo plezanja 1 tečajnikom predamo vso teoretično in praktično znanje, potrebno za 

pristop k izpitu za pridobitev naziva »športni plezalec«, ki ga izvaja Komisija za športno 

plezanje. Tečajniki pridobijo znanje za varno športno plezanje v naravi kot tudi na umetni steni. 

Naš cilj je, da na koncu tečajniki  suvereno in brez dilem uporabljajo pridobljeno znanje in tako 

med plezanjem resnično uživajo. 

 

e) Enodnevni plezalni izleti  v naravi 

 V našem klubu se zavzemamo za varno in raznoliko plezanje tako v telovadnici kot v naravnih 

plezališčih. Ker menimo, da narava daje plezanju resnični čar, skušamo čez leto organizirati 

čim več izletov v naravna plezališča, kjer tečajniki izkusijo plezanje tako na balvanih kot na vrvi.  

 

f) Plezalni tabori in letovanja v naravi 

Poleg rednih treningov na notranjih stenah v zimskem času, pa poletne mesece izkoristimo za 

organiziranje plezalnih taborov. Večkrat smo že obiskali plezališče v Črnem Kalu, Istro, 

Kornate, Paklenico  itd. Letos pa bomo že šestič organizirali novoletni dopust na plezalni način 

v Omiš pri Splitu. 

 

g) Svetovanje, skupni sezonski nakupi opreme članov, obnove plezalnih sten in ostala druženja 

Ponujamo tudi možnost izposoje klubske opreme in svetovanje pri nakupu nove. Vsako leto 

pa organiziramo tudi skupinski nakup opreme ali popravilo stare. 

 

 

h) Plezalni festival Kotečnik 

Namen festivala je enkrat letno združiti vse plezalce, ki plezajo v Kotečniku. Namenjen je vsem; 

začetnikom, rekreativcem in profesionalcem. V sproščenem ambientu z malo tekmovalnega 

pridiha in v duhu športa se bo odvijalo tekmovanje, kjer bo imela vsaka naveza možnost 

dokazati svoje kvalitete ne glede na višino ocene, ki jo je sposobna plezati. Ob tekmovanju bo 



potekal tudi zanimiv program delavnic, uporabnega znanja ter veščin pomembnih pri plezanju 

in športu nasploh (dih med plezanjem, joga, bazar opreme, …). 

 

Ker pa želimo, da je BETA več kot le plezalni klub skrbimo, da se člani pri nas dobro počutijo in 

nam zaupajo.  Zato radi organiziramo tudi različna ostala druženja. Vedno so najbolj obiskani 

filmski večeri, kjer si v klubskih prostorih ogledamo kakšen plezalni film, ki se potem nadaljuje 

v debato dolgo v večer. 

 

 

3) Cilji in usmeritve kluba 

 

V Plezalnem klubu BETA želimo predvsem v prihodnjih sezonah izobraziti čim več novih 

kadrov, ki nam bodo v pomoč pri treningih in tečajih. Želimo tudi približati plezanje kot šport 

mlajšim in starejšim generacijam. Nasploh pa popularizirati plezanje v celjski regiji.  

 

Ker veliko otrok kaže zanimanje za tekmovanja, bomo v naslednji sezoni tudi sodelovati na 

Vzhodni ligi. Največji cilj pa je postavitev svoje stene v Celju, kjer smo trenutno v procesu 

zbiranja sredstev. 

 

 

 

  



PRILOGE 

 

A: OSNOVNI PODATKI KLUBA 

 

Naziv Plezalni klub Beta 

Naslov Cvetlična ulica 5, 3000 Celje 

Davčna številka 92690262 

Davčni zavezanec NE 

Matična številka 4099397000 

Odprt pri banki Delavska hranilnica d. d. Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 

Ljubljana 

Številka IBAN SI56 6100 0001 7387 306 

Številka BIC/SWIFT kode  HDEL SI22 

Elektronski naslov beta.sekcija@gmail.com 

Spletna stran https://klubbeta.si/ (v izdelavi) 

FB stran  Plezalni klub Beta 

Telefonske številke Matevž Podbreznik (041 281 092) 

Vesna Rehar (031 403 553) 

Brina Mudri (040 759 323) 

 

 

  

https://klubbeta.si/


B: SLIKE 

Slika 1: Tkmovalca Jernej in Anej na tekmi. 

 
 

Slika 2: Mlada BETA (OŠ Vojnik). 

 



 

Slika 3: Klubske majice 2014 in 2016/17. 

  

 
 

 

Slika 4: Plezanje v Črnem Kalu. 



 

 

 

 

Slika 5: Zaključek mlajše skupine (Vransko). 

 

 

Slika 6: Plezanje v Omišu. 



 

 

 

Slika 7: Tečajniki pri učenju. 

 

 



Slika 8: Rekreacija na OŠ Griže. 

 

 

 

 

 

Slika 10: Plezanje v maskah. 

 

Slika 11: Plezanje v Istri. 



 

 

Slika 12: Plezalni festival Kotečnik 
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Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na podlagi g) alineje 1. odstavka 32. člena Statuta PZS na 
__.  seji, dne  _________ sprejel spremenjen in dopolnjen 

 
PRAVILNIK O ČLANSTVU POSAMEZNIKOV 

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 

Ta pravilnik ureja članstvo posameznikov (v nadaljevanju: članov) v planinski organizaciji, vrste 
članarine, obliko, vsebino in pomen  članske izkaznice, centralno evidenco članov, način določanja 
višine članarine in način delitve sredstev članarine med Planinsko zvezo Slovenije (v nadaljevanju: 
PZS) in društvi, ki so člani PZS (v nadaljevanju: PD). 
 
Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je v moški obliki oz. nevtralna in se nanaša na pripadnike 
obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 
 

2. člen 
(članstvo) 

 
Član dokazuje pripadnost planinski organizaciji s člansko izkaznico ali potrdilom o članstvu in plačano 
članarino za tekoče leto.  
Vsakoletno članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. naslednje leto. Član poravna članarino 
praviloma do 31. 1. za tekoče leto.  
  

3. člen 
(članska izkaznica) 

 
Članska izkaznica je pravokotne oblike velikosti 85 mm x 54 mm z napisom »Planinska zveza 
Slovenije« in »Alpine Association of Slovenia« ter znakom PZS.  
Kot veljavne članske izkaznice predšolskih in osnovnošolskih otrok se uporabljajo tudi Cici dnevnik, 
Dnevnik 1 Mladi planinec/Mlada planinka in Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka.  
Član naj ima v gorah člansko izkaznico vedno s seboj. 
Članska izkaznica se uporablja skupaj z enim od veljavnih osebnih dokumentov, kadar je to potrebno.  
 
Članska izkaznica vsebuje:  
-  logotip PZS, 
- naziv vrste podatkov in opis v slovenskem in angleškem jeziku, 
- naziv PD,  
- osebne podatke člana: ime in priimek, datum rojstva, spol, 
- naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država), 
- zaporedno številko izkaznice,  
- prostor za lepljenje članskih znamkic,  
- znak podpisnic sporazuma o priznavanju reciprocitete pri prenočevanju v planinskih kočah 
podpisnic sporazuma, 
- besedilo, natisnjeno v slovenskem in angleškem jeziku. 
Podatki so na izkaznici zapisani v klasični in elektronski obliki.  
 



 
Članski izkaznici je priložen kartonček z informacijami o zavarovanju. Priporoča se, da ga imajo člani 
pri planinskih aktivnostih vedno s seboj.  
 

4. člen 
(znamkica) 

 
Znamkica, ki določa veljavnost izkaznice za tekoče leto, je pokončne pravokotne oblike, velikosti 18 x 
15 mm. Na znamkici je v podlago odtisnjen grb PZS in črkovna oznaka vrste članarine, na spodnjem 
robu pa je natisnjeno leto veljavnosti. Ob strani je natisnjena individualna koda s katero se lahko član 
preko spletne strani clanarina.pzs.si sam vpiše v evidenco članstva in aktivira zavarovanje. 
 

5. člen 
(vrste članarine) 

 
Član lahko izbira med različnimi vrstami članarine:  

• A: član z največjim obsegom ugodnosti,  

• B: polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti,  

• B1: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti,  

• S+Š: srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim 
obsegom ugodnosti, 

• P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti, 

• IN: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna 
sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti, 

• B člani društev v tujini: člani zamejskih in drugih planinskih društev v tujini; 
 

Ob včlanitvi prejme vsak član, ne glede na izbrano vrsto članarine, osnovne informacije o pravicah, 
obveznostih in članskih ugodnostih, informacije o PZS in PD. Novi član mora podpisati predpisano 
pristopno izjavo, s katero dovoljuje obdelavo osebnih podatkov in sprejema pravice in obveznosti, ki 
izhajajo iz članstva.  

 
Če se v PD včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima 
poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do 
dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v PD podati pisno 
soglasje na pristopni izjavi. 
 
Član poravna članarino pri PD, katerega član je. 
PD lahko pooblasti PZS za včlanjevanja članov, vključno z možnostjo spletnega včlanjevanja in prodaje 
pri pogodbenih partnerjih. PZS omogoča včlanjevanje članov za PD, s katerimi je sklenila dogovor. PZS 
prenese podatke v informacijski sistem Naveza in posreduje PD, ki ga je izbral posameznik originalno 
pristopno izjavo in celotno članarino. Višina članarine je enaka priporočeni višini.  
 

6. člen 
(centralna evidenca članstva) 

 
Podatki člana se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu NAVEZA (v 
nadaljevanju: Naveza) na PZS. Vsa PD so dolžna zbirati pristopne izjave svojih članov na predpisanih 



 
obrazcih, voditi seznam članov z vrsto članarine ter jih ažurno posredovati PZS. To izvedejo z vnosom 
v Navezo.  
 
V kolikor podatkov o članu ne vnesejo v Navezo, morajo na PZS posredovati kopije pristopnih izjav in 
seznam članov z vrsto članarine na predpisani tabeli v elektronski obliki, vendar zgolj iz opravičljivih 
razlogov, ob soglasju predsednika MDO PD.  
 
Člansko zavarovanje je veljavno naslednji dan po vnosu podatkov o članu in letni članarini v Navezo. 
Primarno članarino za tekoče leto v Navezo zabeleži PD. Vsak član posameznik lahko preveri 
veljavnost članstva in zavarovanja preko spletne strani clanarina.pzs.si oz. se na isti spletni strani sam 
vpiše na podlagi individualne kode na članski znamkici. 
 
V zbirki osebnih podatkov se od članov zbirajo naslednji osebni podatki. 

- ime in priimek (obvezno), 
- spol (obvezno), 
- datum rojstva (obvezno), 
- naslov stalnega prebivališča (obvezno), 
- telefonske številke in elektronski naslov (zelo priporočljivo), 
- članstvo v drugem članu PZS, 
- naročnina na Planinski vestnik in prejemanje obvestil, 
- vrsta članarine, 
- funkcije v planinski organizaciji, 
- evidenca strokovnih nazivov  in usposabljanj v okviru planinske organizacije, 
- prejeta planinska priznanja. 

 
7. člen 

(družinski popust) 
 

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. 
Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez 
lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je podaljšana 
roditeljska pravica (IN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče 
samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinski popust se obračuna na podlagi vnosa družinske 
povezave v Navezo ali poslanega poimenskega seznama vseh družinskih članov na predpisani tabeli v 
elektronski obliki . Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za A, ki imajo popust enak 
nominalni višini popusta B članov. B1 člani niso upravičeni do družinskega popusta.  
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev PD in PZS. 
 
Če PD  kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega ali 
zdravstvenega stanja,  to odobri v breme deleža svojih sredstev. 
 

8. člen 
(delitveno razmerje) 

 
Članarina posameznika v planinski organizaciji je sestavljena iz dela za PD in dela PZS. UO PZS sprejme 
priporočeno višino skupne članarine, pri tem je del članarine za PZS določen fiksno, višino dela 
članarine za PD pa lahko PD spremeni. 



 
Delitev članarine B, B1 in S+Š se glede na priporočeno skupno višino članarine opravi v razmerju 45 % 
za PD in 55 % za PZS od celotne vrednosti priporočene članarine. PZS krije tudi strošek zavarovanja in 
strošek izdelave znamkice. Na podlagi meril, ki jih sprejme UO PZS, bodo PD lahko upravičeni do 
delitvenega razmerja razmerje 50 % za PD in 50 % za PZS. Delitveno razmerje določi z ugotovitvenim 
sklepom UO PZS.  
 
Pri A članarini je po kritju stroškov zavarovanja in izdelave znamkice, razmerje 50 % v korist PD in 50 
% v korist PZS.  
 
Delitveno razmerje pri P+O in IN članarini je 80 % v korist PD in 20 % za PZS, po pokritju stroškov 
zavarovanja (samo pri P+O, ker IN članarina ne vsebuje zavarovanja), znamkice in pavšala za dnevnike 
Cici planinec in Mladi planinec / Mlada planinka (ki, so na voljo članom skladno z določili programov). 
 

9. člen 
(pravice članov) 

 
Člani imajo poleg pravic in obveznosti, ki so določene s Statutom PZS in temeljnim aktom PD, tudi 
ugodnosti, ki se delijo na stalne in občasne.  
Stalne ugodnosti, ki so sestavni del članarine in so odvisne tudi od vrste članarine, so naslednje: 

• nezgodno zavarovanje, zavarovanje za kritje stroškov reševanja v gorah  in zdravstveno 
asistenco v tujini, zavarovanje za odgovornost, skladno z objavljenimi pogoji. Za PD v tujini 
lahko veljajo drugačna določila o zavarovanju, če se to pisno določi v dogovoru s PZS. 

• popust pri prenočevanju v planinskih kočah v Sloveniji in tujini (na podlagi bilaterarnih 
sporazumov, sporazuma o reciprociteti in članstva v mednarodnih organizacijah), 

• popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS, 

• popust pri naročnini na Planinski vestnik, 

• popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja. 
 
Občasne ugodnosti so predvsem ugodnosti za člane v obliki popustov pri različnih ponudnikih blaga 
in storitev, ki jih s sklepom potrdi predsedstvo PZS in ki morajo za člane veljati vsaj eno koledarsko 
leto.  
PD lahko vsako leto za člane določijo še dodatne ugodnosti iz svoje pristojnosti.  
 

10. člen 
(obračun) 

 
PD so dolžna poravnati svoje obveznosti v plačilnih rokih, ki so navedeni na prejetih računih za 
članarino. Obračun se izvede  na podlagi števila članov, ki so na datum obračuna vpisani v 
informacijskem sistemu Naveza.  
 
PD, ki iz opravičljivih razlogov ne uporabljajo Naveze, posredujejo seznam članov za uvoz na 
predpisani tabeli v elektronski obliki, na podlagi katerega se naredi obračun. 
 
Brez tekoče poravnanih obveznosti do PZS in ažurnega vpisa podatkov o članih v Navezi ni možno 
pridobiti novih oz. dodatnih znamkic.  
 
Končni obračun članskih znamkic bo izdelan samodejno v informacijske sistemu Naveza najkasneje do 
3015. novembra tekočega leta. 



 
PD-jem, ki ne bodo vrnili znamkic in potrdili obračuna do 15. decembra tekočega leta se zaračuna vse 
izdane znamkice. 
 

11. člen 
(Odbor za članstvo)  

 
Uresničevanje določil tega Pravilnika spremlja Odbor za članstvo, ki skrbi za promocijo in pravice 
članstva ter njihovo uveljavljanje. Vodja odbora je na podlagi podatkov, ki mu jih tekoče posreduje 
strokovna služba PZS, zadolžen za tekoče poročanje predsedstvu in UO PZS o stanju in opažanjih na 
svojem področju dela.  
 

12. člen 
(navodilo o izvajanju pravilnika) 

 
Generalni sekretar PZS vsako leto najkasneje do 250. novembra izda Navodilo za izvajanje Pravilnika 
članstvu posameznikov ter potrebne obrazce. Navodilo se objavi v Obvestilih PZS in na spletni strani 
PZS. 
  

13. člen 
(prehodne in končne določbe) 

 
Za članarino 2019 se k osnovnim in družinskim članarinam (razen P+O) doda dodatek v višini 1 € za 
namen za izgradnjo novega Kocbekovega doma na Korošici v okviru določil dogovora, ki ga v ta 
namen skleneta Planinska zveza Slovenije in PD Celje-Matica. Dodatek ni predmet delitvenega 
razmerja določenega v 8. členu tega pravilnika. 
 
V kolikor obstoječi član izjave, s katero dovoljuje zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ni podpisal v 
preteklih letih, jo podpiše ob naslednjem vplačilu članarine. 

 
Pravilnik stopi v veljavo dan po objavi  na spletnih straneh PZS, uporabljati se začne s članarino za leto 
20198. Pravilnik, navodila, obrazce, sklep o višini članarine in druge pomembne dokumente s 
področja članarine, se objavi na spletni strani PZS. 
Z začetkom veljave novega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o članstvu posameznikov v PZS, ki ga 
je UO PZS sprejel  167. novembra 20176. 
 
 
Anton Jesenko,  
vodja Odbora za članstvo PZS 

Jože Rovan,  
predsednik PZS 

 



 
3. seja UO PZS, k 8 točki 

Izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2019 
 
Za pripravo natančnega finančnega načrta za leto 2019 predlagamo izhodišča, opisana v nadaljevanju. 
Sprememba vrednosti se nanaša na vrednosti v rebalansu finančnega načrta za leto 2018. Po potrditvi izhodišč 
bo  strokovna služba PZS pripravila gradivo za vse organe v sestavi PZS, na podlagi katerega bodo izdelani 
natančni finančni načrti. Finančni načrti bodo neposredno povezani z vsebinskim načrtom. Po potrebi se bodo 
dopolnila ali spremenila stroškovna mesta.  
 
Predlog izhodišč za izračun prihodkov v letu 2019: 

• Članarina: enako kot je 2018 
Trenutno še nimamo končnih podatkov o številu članov za leto 2018, v informacijskem sistemu Naveza 
je na dan 31. 10. 2018 zavednih 57.531 članov, to je že nekaj več kot je bilo končno število članov v 
letu 2017. Ocenjujemo, da bo na koncu leta 2018 članstvo zraslo za okoli 2 % ne leto 2017. Za leto 
2019 se vzame enaka vrednost članarine kot bo dosežena v letu 2018.  

• Lastna sredstva: ni spremembe 
Pri lastnih sredstvih ostanemo na enaki ravni kot je zapisano v rebalansu finančnega načrta za leto 
2018.  

• Fundacija za financiranje športnih organizacij: ni spremembe   
Razpis FSO za leto 2019 je že objavljen, razpisanih je za 10 % več sredstev kot jih je bilo v letu 2018. S 
tem povišanjem računamo tudi pri pripravi podrobnega finančnega načrta za leto 2019. 

• Letni program športa: ni spremembe  
Proračun za leto 2019 še ni sprejet oz. bodo morali sprejeti rebalans. Do sprejema rebalansa ne bo 
razpisa za LPŠ. Po trenutnih informacijah Direktorata za šport na MIZŠ bodo sredstva za leto 2019 
enaka kot so bila letos.  

• Urad za mladino: ni spremembe 
Letos smo bili uspešni na razpisu in smo podpisali dvoletno pogodbo. Sredstva v letu 2019 ostanejo 

enaka kot v letu 2018. 

• Sponzorstvo in donacije: ni spremembe 

Na podlagi dogovorov načrtujemo enako vrednost sponzorskih in donatorskih sredstev. 

• Interne knjižbe: ni spremembe 

• Ostalo: se prilagodi stanju izvedbe projektov v letu 2019 

V tej postavki ostanejo projekti, ki jih izvajamo in se bodo prilagodili glede na končne realizacijo v letu 

2018: Reciprociteta, Erazmus+: zaključen v letu 2018, Planinske vasi, Life Sustainhuts, Alpe Adria. Nov 

projekt bo Vrh Julijcev, ki se bo predvidoma začel v začetku leta. 

 
Predlog izhodišč za izračun odhodkov v letu 2019: 

• Odhodke se bodo prilagodili predvidenim prihodkom. Na podlagi skupnih prihodkov se bodo uskladili 
odhodki za vse organe v okviru PZS. 
 

Ko bodo znani rezultati prijav na razpise, bo strokovna služba pripravila tudi rebalans finančnega načrta za leto 
2019. Če se bodo sredstva za katerega izmed področij delovanja bistveno zmanjšala ali povečala, lahko P PZS 
sprejme začasni sklep o popravku finančnega načrta za to področje, ki velja do sprejema rebalansa finančnega 
načrta.    

Jože Rovan, predsednik PZS  



Slovenija leži na stiku med alpsko, sredozemsko in celin-

sko regijo Evrope, zato je njena narava raznolika in lepa. S 

sistemskim varstvom in izvajanjem številnih aktivnosti že-

limo zagotoviti, da bi sedanje generacije, ki živijo na tem 

prostoru, izboljšale svoj odnos do narave in jo posledično 

ohranjale. Več kot tri četrtine zemljišč je v zasebni lasti, a 

je vsem dovoljen spoštljiv obisk gozdov, rek, gora in morja 

ter uporaba poti. Podajanje v naravo na oddih in rekreacijo 

ima na območju Slovenije dolgo tradicijo, za dober zgled 

pa skrbi vrsta organizacij. 

Obiskovanje narave in uživanje njenih dobrobiti je vse bolj 

priljubljeno. Domačim se pridružujejo tuji obiskovalci, prav 

tako se povečuje ponudba za tiste, ki aktivno preživljajo svoj 

prosti čas v naravi. Da bi naravo in njene dobrobiti ohranili 

za nas in prihodnje rodove, se je treba močno potruditi.

Zapisani kodeks predstavlja usme-

ritve, ki spoštujejo zakonodajo ter 

temeljijo na tradiciji in ravnanjih, 

izoblikovanih skozi čas. Usmeritve so 

zapisane splošno in poljudno, tako da jih 

lahko uporablja vsak.

SPOŠTUJEM NARAVO.
NE PUŠČAM SLEDI.
Odpadke, tudi biološke in še posebej nevarne, odnesem s 

seboj in odložim v za to namenjene smetnjake ali na urejeno 

zbirališče. Nikoli jih ne puščam ali odlagam v naravo. Kurim 

le na ustrezno pripravljenih kuriščih in ogenj pred odho-

dom popolnoma pogasim ter 

pospravim. V času velike po-

žarne ogroženosti upo-

števam prepoved in 

ognja sploh ne za-

netim.

 
HODIM PO POTEH.
Po poteh hodim zaradi zmanjšanega vpli-

va na naravo in svoje varnosti. Z motor-

nimi vozili in kolesi se vozim po zanje 

namenjenih cestah in poteh ter pri 

tem upoštevam omejitve in prepo-

ved vožnje v naravnem okolju 

ter na zasebnih zemljiščih. 

SPOZNAVAM NARAVO IN PRISPEVAM K 
NJENEMU OHRANJANJU. 
Pozanimam se o naravnih vrednotah ter varovanih in 

zavarovanih območjih, pravila upoštevam pri obisku v 

naravi. Rastline in živali samo opazujem in jih ne poško-

dujem, vznemirjam ali vzamem iz njihovega naravnega 

okolja. Rastline, gobe, gozdne plodove in mah nabiram, 

kjer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v skladu 

s pravili. Ne vstopam v gozdne rezervate in mirne cone 

v gozdovih in zavarovanih območjih. Sploh pa ne pose-

gam v brloge, gnezda, gnezdišča, krmišča in 

zavarovana območja na morju. 

V naravo ne izpuščam hišnih 

ljubljenčkov in rastlin ter 

tujerodnih in invazivnih 

živali in rastlin, niti jih 

ne prenašam z ene-

ga na drug kraj.

 
ŽIVALI OPOZARJAM NA SVOJO 

PRISOTNOST, VENDAR JIH PRI TEM 
NE VZNEMIRJAM.

Z govorjenjem živali opozarjam na svojo priso-

tnost, da se lahko umaknejo. Živalim se ne 

p r i b l i ž u j e m 

in jih ne hra-

nim. Psa imam 

pod nadzorom. Ne 

povzročam nepo-

trebnega hrupa in 

spoštujem pravico 

do miru v naravi. 

SEM ZGLED DRUGIM. 
S spoštljivim odnosom do narave, s širje-

njem naravovarstvene zavesti in s podpo-

ro organizacijam, ki se ukvarjajo z ohranja-

njem narave, sem zgled drugim. Ravnam v skladu 

s pravili in zakoni ohranjanja narave ter o morebi-

tnih kršitvah obvestim pristojne organe.

SPOŠTUJEM SEBE.
POZNAM SVOJE ZMOŽNOSTI IN 

JIH UPOŠTEVAM.
Obisk narave načrtujem in prilagajam trenutnim 

vremenskim pogojem, svojemu znanju, zmož-

nostim in sposobnostim. Izvedem ga tako, da 

bom v njem užival in hkrati spoštoval naravo 

in njene prebivalce. Poskrbim za svojo varnost in 

varnost drugih.

SEM USTREZNO 
OPREMLJEN.
Imam ustrezno obutev, 

obleko in ostalo opremo 

za načrtovani obisk na-

rave ter dovolj hrane in 

pijače z nekaj rezerve. 

 
NARAVO OBISKUJEM, KER JE 
TO DOBRO ZAME.
Naravo obiskujem, ker je to dobro za 

moje zdravje in dobro počutje. 

Obisk narave in rekreacija v njej 

krepita telo in duha. Ko sem na 

obisku v naravi, spoznavam sebe 

in naravo ter se od nje učim.

SPOŠTUJEM DRUGE.
POZDRAVLJAM.
Običaj je, da se v naravi pozdrav-

ljamo. Pozdrav je priložnost za ko-

munikacijo z domačini in medse-

bojno izmenjavo informacij med 

obiskovalci.

 
DAJEM PREDNOST ŠIBKEJŠIM.

Na poteh dajem prednost šibkej-

šim od sebe. V zavetiščih dajem 

prednost tistim, ki zavetje bolj 

potrebujejo. V prometu in na več-

namenskih poteh ima pred-

nost pešec pred kolesarjem 

in motornimi vozili, kolesar 

pred motornimi vozili. Na vodi imajo plavalci in potaplja-

či prednost pred plovili, premikajoče se plovilo se umakne 

stoječemu, manjše plovilo se umakne večjemu.

SKRBIM ZA VARNOST.
S svojim znanjem, védenjem in spremlja-

njem razmer ostalim pomagam po 

svojih zmožnostih, ne da bi ogrožal 

svojo varnost. V primeru nesreče 

pokličem 112 in 

sledim navodi-

lom.

 
PARKIRAM NA PARKIRIŠČIH.

Vozilo ustavljam in parkiram 

tako, da ne oviram drugih. Tudi 

če sem trenutno sam, zagoto-

vim prehodnost stran-

skih vlak in poti ter  

omogočim parkira-

nje tudi drugim. 

SPOŠTUJEM LASTNINO.
TUJA LAST NI MOJA PRAVICA.
Na večini območij v Sloveniji se izvajata kmetijska in goz-

darska dejavnost. Brez dovoljenja lastnika ne uporabljam 

zemljišč ali nabiram pridelkov, kot so sadje, kmetijski pri-

delki ali drva. Prav tako ne uporabljam lovskih opazovalnic 

in drugih zgradb. Vrata ograd pašni-

kov zapiram za seboj.

NE HODIM PO KMETIJ-
SKIH POVRŠINAH.
Ne hodim po travnikih, njivah, 

vinogradih, sadovnjakih in blizu 

čebelnjakov.

IZOGIBAM SE DELOVIŠČEM.
Izognem se deloviščem na kmetijskih 

in gozdarskih površinah ter tako po-

skrbim za varnost sebe in drugih. Na 

morju ne plujem v bližini ribogojnic, 

gojilnic školjk in 

ribiških ladij med 

delom.

SPOŠTUJEM LOKALNO 
SKUPNOST.

SPOZNAVAM IN UPOŠTEVAM 
LOKALNE OBIČAJE.
Pri svojem obisku spoznavam 

lokalne običaje, jih spoštujem in 

upoštevam.

 
SPOZNAVAM IN UPORABLJAM 
LOKALNA IMENA.
Kulturna krajina, ki jo obiskujem, 

je rezultat tradicionalne rabe 

prostora, kar se odraža tudi v 

imenih krajev in območij. Prispe-

vam k ohranjanju poimenovanj 

in razumevanju krajine, 

tako da jih spoznavam in 

uporabljam. 

KUPUJEM LOKALNO.
Lokalno skupnost podpiram tako, da kupujem lokalne iz-

delke in uporabljam lokalne storitve. Na tak način poma-

gam tudi pri ohranjanju 

krajine in narave. 
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Kodeks so oblikovali in podpisali: Center šolskih in obšolskih dejavnosti; 
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp; Čebelarska zveza Slovenije; Dru-
štvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov; Gozdarski 
inštitut Slovenije; Javni zavod Triglavski narodni park; Kajakaška zveza 
Slovenije; Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; LIFE DINALP BEAR; 
Lovska zveza Slovenije; Morigenos – slovensko društvo za morske sesal-
ce; Planinska zveza Slovenije; Prirodoslovni muzej Slovenije; Ribiška zve-
za Slovenije; Slovenski državni gozdovi, d.o.o.; Slovensko odonatološko 
društvo; Snaga d.o.o., služba Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib; 
Turistična zveza Slovenije; Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni 
razvoj; WWF Adria; Zavod Red Tree Heritage; Zavod Republike Slovenije 
za varstvo narave; Zavod za gozdove Slovenije; Zveza gozdarskih dru-
štev Slovenije; Zveza lastnikov gozdov Slovenije; Združenje slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov; Zveza tabornikov Slovenije.




