
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

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

9/24-01-2019

UO PZS  se je seznanil s pravnimi  mnenji glede prodaje Ribniške koče. Na podlagi 

teh dejstev potrjuje veljavnost sklepa 7/20-09-2018 in 8/20-09-2018.

V IZVAJANJU

10/24-01-2019

UO PZS  potrjuje, da se PZS odpoveduje predkupni pravici za nakup Ribniške koče v

deležu 9/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi kot.
V IZVAJANJU

11/24-01-2019

UO PZS soglaša, da vodstvo PZS prične s pripravo predloga podrobnejše pravne

ureditve upravljanja solastniškega deleža PZS na kočah, s pristojnimi planinskimi

društvi.  

V IZVAJANJU

12/24-01-2019

UO PZS pooblašča vodstvo PZS, da skupaj s PD Ljubljana Matica začne razgovore oz.

pogajanja z AS MKK glede celostne ureditve vračila Doma v Kamniški Bistrico po

denacionalizacijskem zahtevku skupaj z morebitnimi odškodninami. Končni dogovor

potrdi UO PZS na eni izmed naslednjih sej. 

V IZVAJANJU

1/07-03-2019 Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 5. seje. DA

2/07-03-2019
Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 4. seje upravnega odbora z dne 24. 1. 2019. DA

3/07-03-2019

Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine 

PZS 2018 predlaga Jožefa Bobovnika.
DA

4/07-03-2019

Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 

soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2018 in predlaga skupščini PZS, da ga 

potrdi.

DA

5/07-03-2019

Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2018 in jih 

posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2018 bodo objavljena na 

spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2018, kjer bodo 

predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2018.

DA

6/07-03-2019

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 

vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2018.
DA

7/07-03-2019

Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS

potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2020 in predlaga skupščini, da ga

potrdi.

DA

8/07-03-2019

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje

okvirni finančni načrt za leto 2020 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme

podrobni finančni načrt za leto 2020 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih

mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2020

spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.

DA

9/07-03-2019

Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2020 in

predlaga skupščini, da ga potrdi.
DA

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino:



Št. sklepa Sklep Realizacija

Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2020 in 

pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:

- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD  sprejmejo podroben program dela 

posamezne dejavnosti za leto 2020, soglasje k programu mora podati upravni odbor 

PZS, 

- upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme 

podrobne programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2020. 

- na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2018-2022, Upravni 

odbor PZS na predlog predsednika PZS sprejme podrobni program na splošnem 

področju dela PZS za leto 2020.

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2020 morajo organi 

upoštevati finančni načrt za leto 2020.

11/07-03-2019

Upravni odbor PZS se na predlog PD Laško, na podlagi točke j prvega odstavka 32. 

člena Statuta PZS, potrjuje brezplačni prenos lastništva 1/10 na parceli 817/13 k.o. 

1023 Slivno v korist Občine Laško za namen javne ceste.

DA

12/07-03-2019

Upravni odbor PZS sprejema Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti  na 

delovnem mestu in dela pod vplivom drog ali psihoaktivnih snovi v Planinski zvezi 

Slovenije

DA

13/07-03-2019

Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Planinsko 

društvo Kozorog (Selnica ob Dravi), matična št. 4111915000 v članstvo Planinske 

zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi Planinsko društvo 

Lenart, ki mora po 1 letu podati prvo mentorsko poročilo.

DA

10/07-03-2019

DA
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Z A P I S N I K 

 
5. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 07. marca 2019,  

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.  
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Mirko Tovšak (MDO PD 
Koroške), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Dušan Plesničar 
(MDO PD Posočja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Ernest Gradišar (namestnik MDO PD Ljubljane), 
Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Franc Janež (namestnik 
MDO PD Dolenjske in Bele Krajine). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Marijan Denša (Komisija za varstvo 
gorske narave), Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti) in Atila Armentano (Komisija za turno 
kolesarstvo). 
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar. 
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Matej Ogorevc (urednik spletnih strani) in Urša Mali 
(strokovna sodelavka za računovodstvo). 
Opravičeno odsotni: Irena Mrak (podpredsednica PZS), Anton Progar (voljeni član UO), Jasna Pečjak 
(Komisija za gorske športe) Jože Prah (MDO PD Zasavja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško 
Bistriškega območja), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Ana Suhadolnik (Mladinska komisija), 
Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Bojan Rotovnik (voljeni član UO). 
  
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Povedal je, da je prisotnih 17 
članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 70,8 % sklepčnost.  
Pod točko razno sta svoje teme najavila Miro Mlinar (PZS in ljudska iniciativa ter sofinanciranje 
vodniških tečajev zaposlenih udeležencev) ter Mirko Tovšak (Uradne ure PZS) 
SKLEP 1/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 5. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 4. seje UO PZS 
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS  
3. Priprave na skupščino PZS 2018 

a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS  
b) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2018  
c) Poročilo Nadzornega odbora PZS  
d) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2020  

4. Prenos zemljišča pri Domu na Šmohorju na Občino Laško – občinska cesta  
5. Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti  na delovnem mestu in dela pod vplivom drog     

ali psihoaktivnih snovi  
6. Sprejem novega  društva v članstvo PZS  
7. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS  
8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora   
9. Razno 
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Ad. 1. Potrditev zapisnika 4. seje UO PZS 

Matej Planko je povedal, da je na zapisnik prišlo nekaj pripomb, katere so bile upoštevane. Pregledal 
je tudi razpredelnico realizacije sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.  
SKLEP 2/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 4. seje upravnega odbora z dne 24. 1. 
2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

• Sodelovali smo pri organizaciji jubilejnega 30. državnega tekmovanja Mladina in gore, ki je 
bilo 26. januarja v Podnanosu. Najuspešnejši so bili mladi planinci iz PD Idrija. 

• Udeležili smo se sejma Alpe-Adria, 30. 1.–2. 2. 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 
na katerem smo se predstavili skupaj z GRZS, SPM in posameznimi PD s planinskimi kočami 
ter sodelovali z več dogodki. 

• V okviru sejma je potekal alpinistično-plezalni večer, podelitev priznanj najuspešnejšim v 
alpinizmu, športnem in lednem plezanju in turnem smučanju za leto 2018, priznanje za 
življenjsko delo v alpinizmu sta prejeli Staza Černič in Danica Blažina. 

• V sodelovanju s Komisijo za koče in poti Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA) 
smo na sejmu organizirali mednarodni posvet Planinska infrastruktura - podpora razvoju 
turizma ali zgolj njegova pastorka? 

• Izvedli smo 8. konferenco planinskega gospodarstva ter na njej podelili podaljšanje 
certifikatov okolju in družinam prijazna planinska koča. Isti dan smo izvedli tudi zbor 
gospodarjev.  

• S policijo smo podpisali letni načrt dela. 
• Gostili smo srečanje PZS in Gasilske zveze Slovenije ter sejo IO Olimpijskega komiteja 

Slovenije.  
• Sodelovali smo v programu 12. Festivala gorniškega filma, 18.–24. 2. 2019, organizirali 

dogodek ob 40. obletnici vzpona na Everest, predstavitev knjige Rada Kočevarja in okroglo 
mizo o vrtanju v gorah ter sodelovali še pri drugih dogodkih in promociji.  

• Izšli sta knjigi V zasnežene gore (Gorazd Gorišek), ob kateri smo opozorili tudi na varnost v 
gorah pozimi, ter Tista lepa leta (Rado Kočevar, Mojca Volkar Trobevšek). 

• Športna plezalka Janja Garnbret je prejela Bloudkovo plaketo, športni plezalec Gregor 
Vezonik pa Blodukovo priznanje. 

• Športno plezanje je med predlaganimi športnimi panogami tudi za olimpijske igre Pariz 2024. 
• Končal se je evropski pokal v tekmovalnem lednem plezanju, tako Maja Šuštar kot Jaka Hrast 

sta bila skupno tretja.  
• Na Krvavcu in Zelenici je potekalo državno prvenstvo v turnem smučanju, tekmovalno kariero 

je sklenil Nejc Kuhar, dolga leta najuspešnejši slovenski tekmovalec v turnem smučanju.  
• Končali smo projekt Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov, ki ga je 

sofinanciral Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad. 
• Organizirali smo dobro obiskano novinarsko konferenco o varstvu gorske narave, na kateri 

smo opozorili na plenjenje in pomen varovanja zavarovanih rastlin, tokrat velikonočnice na 
Boču in Ponikvi ter encijana na Lovrencu.  

• Srečali smo se s predstavniki Gorniškega kluba Skala in se dogovorila za podpis dogovora o 
sodelovanju.  

• Stanje članstva na 6. 3. 2019 je 37.812, lansko leto na isti dan 35.137. 
• S Športno loterijo smo v sklepnih razgovorih za izdajo planinske srečke, od prodaje katere bo 

še del za vzdrževanje planinskih poti.  
• Z Ljubljanskim urbanističnim zavodom (LUZ) smo v sklepnih pogovorih za podpis pogodbe za 

programsko opremo za Planinski geografski sistem (PlanGIS) 
 

Razprave ni bilo. 
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Prisotnih je 18 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 75 % sklepčnost.  
 

Ad. 3. Priprave na skupščino PZS 2018 

a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS  

Jože Rovan je predlagal za delovnega predsednika skupščine PZS Jožefa Bobovnika. Razprave ni bilo. 
 
SKLEP 3/07-03-2019: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva 
skupščine PZS 2018 predlaga Jožefa Bobovnika. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2018  

Jože Rovan je povedal, da je za nami uspešno leto, posebej nas veseli, da smo dobili za športne 
dejavnosti več sredstev. Pomembno je tudi, da smo bili uspešni pri pridobivanju in izvajanju 
projektov, saj del naše delovne skupnosti financiramo prav iz sredstev projektov. Matej Planko je 
dodal, da je na finančni rezultat vplivala tudi prodaja stare stavbe PZS, povečanje članstva, pridobili 
smo več javnih sredstev , sponzorskih in donatorskih, pa tudi na več razpisih smo bili uspešni. 
Revizorska hiša je zaključila pregled in izdala pozitivno mnenje. Urša Mali je povzela, da se v  bilanci 
stanja vidi povečanje vrednosti sredstev glede na leto 2017: povečala se je vrednost osnovnih 
sredstev, vrednost zalog in kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev, zmanjšala pa vrednost 
poslovnih terjatev in denarnih sredstev. Vrednost osnovnih sredstev se je povečala zaradi investicij v 
programsko (PV, športno plezanje, registrator prisotnosti, aplikacija za vodenje energetskega 
knjigovodstva) in drugo opremo (računalniška oprema, orodja markacistov, črpalka PUS, oprema za 
poslovne prostore). Pri zalogah se je povečala vrednost nedokončanih edicij (izdaja prvi meseci 
letošnjega leta), nedokončanih storitev (ureditev info točke v koči na Golici v okviru projekta Alpe 
Adria), in trgovskega blaga (nakup oblačil PZS za prodajo). Glavni postavki za povečanje kratkoročnih 
časovnih razmejitev pa so sredstva iz reciprocitete in projekta Erasmus+, ki se nanašajo na leto 2018, 
a so bila oz. bodo prejeta letos. Na strani obveznosti se je glede na leto 2017 povečala vrednost 
poslovnih obveznosti in kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev. V tej postavki je vključen poračun 
zavarovanja za leto 2018, sredstva za obnovo koče na Korošici, sredstva po partnerskem sporazumu s 
CNVOS idr. Zaradi upravnega postopka za vračilo planinskega doma v Kamniški Bistrici smo glede na 
delež lastništva oblikovali rezervacijo v vrednosti 10 % zahtevka Meščanske korporacije Kamnik. 
Vrednost dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev se je zmanjšala za vrednost amortizacije 
opredmetenih osnovnih sredstev (nabavljenih pred letom 2007), za porabo edicij (izdanih leta 2005 
in prej) ter za porabljena sredstva pri projektih. Redni letni popis je bil opravljen 3. in 4. januarja 2019 
po stanju na dan 31.12.2018, komisija je popisala sredstva PZS in pripravila predloge za odpis. Vsa 
osnovna sredstva in drobni inventar, ki so bila odpisana, so že bila v celoti amortizirana, zato odpis ni 
vplival na rezultat poslovnega leta. Pri popisu edicij in trgovskega blaga v planinski trgovini so bili 
zaradi slabe kakovosti odpisani izdelki v skupni vrednosti 143,79 €. PZS je poslovno leto 2018 
zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 4.050,32 €. Obračunan je bil davek od 
dohodka pravnih oseb v vrednosti 2.939,34 €, kar pomeni, da je čisti presežek prihodkov znašal 
1.110,98 €. Prihodke PZS predstavljajo dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, dotacije 
Fundacije za šport, mednarodni razpisi, članarine, donacije, prihodki od prodaje in drugi prihodki. V 
primerjavi z letom poprej so se povečali prihodki iz letnega programa športa, Urada za mladino, 
drugih javnih sredstev, mednarodnih razpisov, članarin in prodaje blaga oz. storitev. Med odhodki 
največji delež predstavljajo stroški storitev, v okviru katerih izstopajo stroški zavarovanja, povračila 
potnih stroškov, druge storitve, stroški na tekmah in treningih ter stroški avtorskih honorarjev. Drugi 
večji sklop odhodkov predstavljajo stroški dela, sledijo stroški porabljenega materiala in trgovskega 
blaga, donacije drugim pravnim osebam in amortizacija. Po vrednosti pomemben strošek so tudi 
takse oz. pristojbine za odprave in tekme. V pojasnilih finančnega poročila je pri opisu preglednice po 
stroškovnih mestih pri komisiji za turno kolesarstvo prišlo do napake – dvakrat so namreč napisani 
prihodki – prav je, da so se odhodki povečali za 13 %, prihodki pa za 3 %. Poslovanje leta 2018 je 
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pregledala revizijska hiša BDO revizija. Zaključna faza revidiranja se je začela 25. februarja in končala 
6. marca 2019, ko so potrdili letno poročilo za leto 2018. S poročilom o poslovanju leta 2018 je bil 
Nadzorni odbor PZS seznanjen na seji 6. 3. 2019. Razprave ni bilo. 
SKLEP 4/07-03-2019: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 
soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2018 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 5/07-03-2019: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2018 in jih 
posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2018 bodo objavljena na spletni strani 
PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2018, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz 
poročil za leto 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
SKLEP 6/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS 
potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

c) Poročilo Nadzornega odbora PZS 

Franc Ekar je povedal, da se je NO PZS na včerajšnji seji seznanil z »vsem« poslovanjem v kar so imeli 
vpogled.  Predlagajo, da se nekaj vsebin in zapisov nameni  tudi   viziji in  predlogom za kakovostni 
bodoči strokovni  vsebinski  razvoj, slovenskega planinstva, kakor tudi, da se dodatno oblikuje in 
zapiše planinska  strategija in usmeritve. Iz poročil o poslovanju PZS in dodatnih pojasnil finančne 
službe PZS smo se seznanili, in ugotovili,  da je  finančno poslovanje PZS pozitivno. Opažamo pa, npr. 
v primeru Planinskega vestnika, da je cena izvoda Planinskega vestnika nekoliko previsoka in tudi, da 
je naklada še vedno nizka. Apelira se na vodstva planinske organizacije PZS - PD in članstvo, da vse 
postori, da se poveča članska naročnina na Planinski vestnik, vsaj še za enkrat toliko, kot je do sedaj 
(4000 – 4500). Razprave ni bilo. 
 

d) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2020 
Jože Rovan je za uvod povedal, da je bil narejen iz do sedaj znanih prihodkih. Vrednosti iz članarine 
ostajajo enake oz. rastejo, vrednosti iz razpisov FŠO, LPŠ in Urada za mladino pa so planirane v 
enakem obsegu kot do sedaj.  Matej Planko je dodal, da smo začeli dobivati prve odločbe od FŠO in 
so za enkrat zelo pozitivne. Pri vsebinskem delu ostajamo v začrtanih tirnicah. Pri finančnem načrtu je 
bil osnova načrt za 2019, ki je narejen na osveženih podatkih katere imamo. V januarju 2020 se bo 
sprejemal podrobni finančni načrt, sredi leta 2020 pa še rebalans, ko bojo znani prihodki iz javnih 
financ. 
Razprave ni bilo. 
 
SKLEP 7/07-03-2019: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena 
Statuta PZS potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2020 in predlaga skupščini, da ga 
potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 8/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS 
potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2020 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni 
finančni načrt za leto 2020 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS 
pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2020 spremlja in ga na podlagi rebalansa 
uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 9/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2020 in 
predlaga skupščini, da ga potrdi. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 10/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: 
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2020 in pooblašča, da na 
podlagi okvirnih programov: 

- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD  sprejmejo podroben program dela posamezne 
dejavnosti za leto 2020, soglasje k programu mora podati upravni odbor PZS,  
- upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne 
programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2020.  
- na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2018-2022, Upravni odbor PZS 
na predlog predsednika PZS sprejme podrobni program na splošnem področju dela PZS za 
leto 2020. 

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2020 morajo organi upoštevati 
finančni načrt za leto 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4. Prenos zemljišča pri Domu na Šmohorju na Občino Laško – občinska cesta 

Jože Rovan je povedal, da gre za brezplačni prenos dela zemljišča na dovozni poti pri Domu na 
Šmohorju, katerega 10 % deleža je lastnica PZS. Občina Laško v nadaljevanju skrbi za ureditev ceste in 
prevzame vse stroške, ki bodo nastali v postopku. MDO PD Zasavja se strinja s prenosom. V razpravi 
sta sodelovala Miro Mlinar in Mirko Tovšak. 
SKLEP 11/07-03-2019: Upravni odbor PZS se na predlog PD Laško, na podlagi točke j prvega 
odstavka 32. člena Statuta PZS, potrjuje brezplačni prenos lastništva 1/10 na parceli 817/13 k.o. 
1023 Slivno v korist Občine Laško za namen javne ceste. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 5. Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti  na delovnem mestu in dela pod vplivom 
drog ali psihoaktivnih snovi 

Matej Planko je povedal, da nam ta pravilnik še manjka po Zakonu o delovnih razmerjih. Pravilnik je 
bil v javni obravnavi med zaposlenimi v kateri pa ni bilo pripomb. Pravilnik definira postopke za 
ugotavljanja kontrole alkoholiziranosti  na delovnem mestu zaposlenih in dela pod vplivom drog ali 
psihoaktivnih snovi. O vsakem postopku se piše zapisnik, najstrožja sankcija pa je odpoved delovnega 
razmerja. Pravilnik ne velja za komisije in odbore PZS, zato bi veljal tudi premislek o vključitvi 
podobnega člena v pravilnike komisij, še posebej pri markacistih, vodnikih in športnih plezalcih.  
Razprave ni bilo. 
SKLEP 12/07-03-2019:  Upravni odbor PZS sprejema Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti  
na delovnem mestu in dela pod vplivom drog ali psihoaktivnih snovi v Planinski zvezi Slovenije 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6. Sprejem novega  društva v članstvo PZS 

Jože Rovan je povedal, da sprejemanje novih društev med letom ni praksa. PD Kozorog je ustanovil 
Luka Ciglar, ki je po sporu s PD TAM zapustil društvo in z nekaterimi člani ustanovil svoje društvo, ki 
trenutno šteje 125 članov in že organizirajo izlete, verjetno pa nimajo dovolj vodnikov.  Igor Oprešnik 
je dodal, da je Luka Ciglar že želel ustanoviti svoje društvo pred dvema letoma, ko se je sprl s PD 
Jakoba Aljaža, vendar si je kasneje premislil. Morda bo sedaj v svojem društvu začel delovati drugače 
in bo manj konflikten. PD TAM nimajo nobenega zadržka, da so Luka Ciglar in drugi zapustili društvo. 
RAZPRAVA: Štefana Kozaka je zanimalo, zakaj si je PD Kozorog za mentorja izbralo društvo iz drugega 
MDO PD ja. Damjan Omerzu je povedal, da je v Statutu PZS zapisano, da mora biti mentor praviloma 
iz istega MDO PD-ja, ni pa nujno. Miro Eržen je povedal, da se prošnjo za sprejem društva formalno 
težko zavrne, s tem pa se meče slabo luč na PZS. Od mentorskega društva pa moramo nujno 
zahtevati poročilo o mentorstvu. Aldo Zubin je povedal, da ima društvo, ki nastane zaradi konfliktov 
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določenih ljudi minimalno možnost za uspeh in dobro delovanje. Marija Kuhar je povedala, da je 
MDO PD Primorske proti, saj je ustanavljanje društev, ki nimajo nobenih drugih odsekov razen 
vodniškega, torej samo organizirajo izlete in koristijo poti in koče, ki jih s prostovoljnim delom 
vzdržujejo druga društva, nepošteno. Neprimeren je tudi povod za nastanek društva in sama 
večmesečna komunikacija – pranje umazanega perila v javnosti, ki meče slabo luč na celotno 
planinsko organizacijo. Manja Rajh je mnenja, da je sprejem zgolj formalen in verjame, da ni nujno, 
da bo novonastalo društvo delalo slabo. Dušana Plesničarja je predvsem zmotilo izražanje 
ustanovitelja društva, vendar nimamo možnosti za zavrnitev. Treba bo pa temeljito premisliti kako v 
naprej pri podobnih situacijah. Matej Planko je povedal, da so o tem govorili tudi na predsedstvu. Na 
to temo se bo organizirala delavnica pred skupščino, ki bo tudi uvod za spremembo in dopolnitev 
Statuta PZS. Jože Rovan je za konec povzel, da bo potreben temeljit razmislek, kako pristopat v 
takšnih situacijah in kakšna društva si PZS želi v bodoče v svojem krogu. 
 
SKLEP 13/07-03-2019:   Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema 
Planinsko društvo Kozorog (Selnica ob Dravi), matična št. 4111915000 v članstvo Planinske zveze 
Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi Planinsko društvo Lenart, ki mora po 1 
letu podati prvo mentorsko poročilo. 
Sklep je bil sprejet (14 ZA, 4 proti – Mirko Tovšak, Danilo Kete, Marija Kuhar, Aldo Zubin) 
 
Ad. 7. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS  

Najav ni bilo. 
 
Ad. 8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Marija Kuhar je postavila vprašanje, zakaj so pogoji za izpolnitev pogojev za načelnika markacijskih 

odsekov tako strogi v primerjavi s pogoji načelnikov vodniških in turnokolesarskih odsekov. Zahteva 

se namreč tečaj markacista A in B kategorije. Načelnik KPP Bogdan Seliger je prebral pogoje za 

izpolnitev pogojev in pridobljeno znanje na vsakem tečaju, Jože Rovan pa je povzel, da je markacist A 

šolan za osnovna dela markiranja na terenu, pri tečaju B pa dobi še dodatna znanja za vodenje 

odseka.  Če nimaš organizacijskih veščin v sebi, ti tudi tečaj B ni v veliko pomoč.  

RAZPRAVA: MARIJA Kuhar je mnenja, da ni nujno da ima oseba, ki dobro opravlja markiranje in druga 

dela na terenu, tudi v sebi organizacijske veščine. Tega se ne da priučiti. Nekdo drug je lahko odličen 

organizator, pa nima tečaja B. Tudi če ima društvo markaciste z A in B tečajem, ni nujno, da bo 

nekoga z B delo vodje odseka veselilo, bi pa drug z A tečajem to delo lahko opravljal kvalitetno. 

Strokovna dela v vsakem primeru opravljajo za to usposobljeni markacisti, ki jim seveda vodja odseka 

mora zaupati. Bogdan Seliger je vztrajal pri mnenju, da je potrebno poznati organizacijsko delo. Jožef 

Bobovnik je menja, da se ne bi smelo omejevati, kdo je lahko načelnik in kdo ne. Jože Rovan je s 

potrditvijo vseh prisotnih članov UO PZS podal priporočilo Komisiji za planinske poti, da v člen 

pravilnika za izpolnjevanje pogojev kategorije B vstavi besedo »praviloma«. 

Ad. 13. Razno 

Miro Mlinar je podal pobudo da se organizira ljudska iniciativa zaradi zamolčanega prispevka celotne 
planinske organizacije, katere predhodnica SPD je zgradila temelje današnjega planinskega in 
pohodniškega turizma in temelje varstva narave. Pri sprejemu novejše zakonodaje v Državnem zboru 
ni bilo razumevanja o umestitvi zaslug planinstva kot so: planinske poti in vzdrževanje, izobraževanja, 
ki jih izvaja PZS, planinsko gospodarstvo in predpisane takse. Vse to na občinskih ravneh vpliva na 
oteženo razumevanje razpisov in s tem izključevanje planinskih društev pri dodelitvi sredstev. 
Prostovoljstvo, ki ga izkazujemo na vseh ravneh in prispevek le tega družba zanemarja. Na drugi 
strani pa se turizmu daje večjo prednost in se mu namenja sredstva iz proračuna RS. V letu 2011 je RS 
namenila za podporo razvoja turizma preko 33 milijonov EUR, v letu 2016 pa že 47 milijonov EUR. 
Zaradi navedenih dejstev in nepriznavanja zaslug PZS od strani države, bo potrebno pristopiti k ljudski 
iniciativi – peticija v kateri bi zahtevali delež sredstev v Proračunu RS za izvajanje planinske 
dejavnosti. Pobuda mora biti objektivna in podprta s korektnimi izračuni, kar nam pripada - PZS. 
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RAZPRAVA: Jože Rovan mu je odgovoril, da že potekajo razgovori na več ministrstvih, če pa bo kaj 
uspešno pa za enkrat ne vemo. Manja Rajh  in Atila Armentano podpirata  predlog Mira Mlinarja. 
Mira Eržena veseli, da se razmišlja v tej smeri, vendar se bo potrebno predhodno usklajeno 
dogovoriti, kakšni so cilji, interesi in želje celotne PZS ter kaj bo prioriteta v teh zahtevah.  V Avstriji so 
iniciativo ustanovili, ker so jim skoraj prepolovili sredstva iz državnega proračuna, pri nas pa sploh še 
nič ne dobimo. Pri nas je prvi korak postaviti nivo, se pogovarjati, pripraviti enotno stališče in 
pripraviti programe. Uroš Kuzman je predlagal, da se za začetek pripravi vseslovenska enodnevna 
akcija npr. dan dela na planinskih poteh, da se ljudstvo sploh seznani s težavami s katerimi se 
srečujemo. 
Miro Mlinar je postavil vprašanje, zakaj so evropska sredstva za usposabljanje vodnikov sedaj 
namenjena zaposlenim udeležencem. S tem so upokojenci zelo prikrajšani. Matej Planko mu je 
odgovoril, da je razpis trenutno namenjen zaposleni populaciji, pred tem pa so bili naklonjenih 
ogroženih skupinam – nezaposlenim. To so namenska sredstva in na to ne moremo vplivati, s tem 
lahko samo društvu pomagamo, da dobijo del sredstev za tečaje povrnjenih. 
Mirko Tovšak je mnenja, da bi morala biti strokovna služba dosegljiva na telefon tudi takrat, ko ni 
uradnih ur (torek). Matej Planko mu je odgovoril, da se zahtevnejše delo, sestanki in izobraževanja 
lahko opravi le ko strank in telefonov ni, se pa vsekakor odzivamo na elektronsko pošto tudi izven 
uradnih ur. Ostali člani upravnega odbora so se strinjali s generalnim sekretarjem. 
Miro Eržen je za konec povedal, da bo 9. 7. 2019 srečanje zamejskih društev. 

 

 
Seja je bila končana ob 18.55 uri. 
Naslednja seja UO PZS bo v četrtek, 6. 6. 2019. 

 

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



























 
 

Izhodišča za članarino PZS 2020  

 
Odbor za članstvo je tematiko obravnaval na svoji seji 23. 5. 2019. V letu 2019 se končuje zavarovalna 
pogodba za člansko zavarovanje PZS v kateri smo imeli zapisano tudi možnost podaljšanja za eno 
leto, če se s tem strinjata obe pogodbeni strani. Zaradi slabega škodnega rezultata, zavarovalnica 
Adriatic Slovenica ni pripravljena pod istimi pogoji podaljšati pogodbe. Zaradi tega se že pripravlja 
nov razpis za izbor zavarovalnice v naslednjem obdobju. Glede obsega zavarovanja (vrste planinskih 
dejavnosti in njihove definicije) izhajamo iz obstoječega zavarovanje, ki se je izkazal kot ustrezen. V 
okviru razpisa se bo pridobilo ponudbe tudi za različne višine zavarovalnih vsot po vrstah članstva in 
po vrstah zavarovanja. Škodni rezultat v preteklih letih je izrazito negativen pri A članarini, v 
segmentu nezgodnega zavarovanja. Lansko leto smo že prilagodili višino zavarovalnih vsot, ki je 
odstopanje sicer delno ublažila, vendar razmerje še ni stabilno. Pri tem je primarni namen 
vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in vsebinsko ustreznega zavarovanja za člane pri opravljanju 
dejavnosti, ki se izvaja v okviru PZS. Na koncu se bomo morali iskati najboljše razmerje med višino 
zavarovalne premije in višino zavarovalnih vsot. 
 
Ključna izhodišča za članarino 2020: 

1. Ohraniti primerljiv obseg članskih zavarovanj. 
2. Izvesti razpis oz. povabilo k oddaji ponudb zainteresiranih zavarovalnic za zavarovanje članov 

PZS. 
3. V razpisu predvideti različne kombinacije višin zavarovalnih kritij, na podlagi česar se bo v 

nadaljevanju lahko opravil izbor optimalne kombinacije zavarovanja. 
4. Glede na slab škodni rezultat pri nezgodnem zavarovanju A članarine, predvideti ustrezne 

prilagoditve, tudi zmanjšanje zavarovalnih vsot za nezgodno zavarovanje, ki zagotovijo 
dolgoročno stabilnost zavarovanja.  

5. Skleniti zavarovalno pogodbo za daljše obdobje, v trajanju med 3 - 5 leti. 
6. Opraviti razpravo o višini članarine, ki bo sledila novim zavarovalnim pogojem in bo ostala 

primerljiva z drugimi sorodnimi zvezami v tujini. 
7. V skladu s tehničnimi možnostmi poiskati rešitev za članarino v primeru članstva v več 

društvih in za družinski popust, kadar so družinski člani včlanjeni v različna društva.  
 
Pripravil: Damjan Omerzu 
 
 

 Tone Jesenko, 
vodja Odbora za članstvo PZS 

 



 
Datum: 21. 5. 2019 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Vloga PD Atomske toplice Podčetrtek 
 

Komisija za planinske poti je na seji 11. aprila 2019 obravnavala vlogo PD Atomske toplice Podčetrtek 

za odprtje novih odsekov planinskih poti na grad Kozje. PD Atomske toplice Podčetrtek je z občino 

Podčetrtek sklenilo dogovor za sofinanciranje vzdrževanja poti na grad Kozje in želi to pot odpreti kot 

planinsko. Vlogi so bila priložena vsa potrebna soglasja, zato je IO KPP sprejel sklep: 

Sklep 6/11-4-2019: IO KPP potrjuje odprtje novih odsekov planinske poti na relaciji Kozje–Bister 

graben–grad–Kozje. Novo planinsko pot se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega 

odbora PZS. Po prejetem soglasju se planinsko pot zavede v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD 

Atomske toplice. 

 

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

seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za vris navedenih odsekov planinske poti. 
 

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

za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek odpre in je 

skrbnik odsekov planinske poti na relaciji Kozje–Bister graben–grad–Kozje in se novo  

planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi 

mora Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek upoštevati določbe Zakona o 

planinskih poteh. PZS posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske javne 

infrastrukture. 

 

 

Pripravila: 
Strokovna sodelavka      Komisija za planinske poti 

Katarina Kotnik       načelnik,   

           Bogdan Seliger 
 



 

 

   

 

Grafični prikaz nove planinske poti (modra sled): 
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SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.člen 
(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik določa izobraževanja, postopke in pogoje za pridobitev športnih nazivov ter 
strokovnih nazivov na področju športnega plezanja. 
 

2.člen 
(pomen izrazov) 

Posamezni izrazi po tem pravilniku imajo naslednji pomen: 
1. KŠP-PZS je Komisija za športno plezanje - Planinska zveza Slovenije. 
2. Vodja izobraževanj na KŠP-PZS je fizična oseba, ki ga imenuje izvršni odbor KŠP-PZS 
3. Športno plezalne smeri so do pol raztežaja dolge smeri, ki so opremljene v skladu s standardi 

KŠP-PZS. 
4. Pol raztežaja dolge smeri so smeri, pri katerih lahko varujoči plezalca varno spusti na tla preko 

sidrišča (umetne plezalne stene, naravna plezališča). 
5. Varovanje z vrha je način plezanja, kjer je plezalec z vrvjo varovan preko sidrišča na vrhu 

smeri. 
6. Plezanje z varovanjem z vrha je način plezanja, kjer je plezalec z vrvjo varovan preko sidrišča 

na vrhu smeri. 
7. Varovanje plezalca v vodstvu je način varovanja, kjer plezalec sproti vpenja vrv v komplete. 
8. Plezanje v vodstvu je način plezanja, kjer plezalec sproti vpenja vrv v komplete. 
9. ZSpo je zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98), ki je prenehal veljati 24. 6. 2017. 
10. ZŠpo-1 je zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), ki je začel veljati 24. 6. 2017. 
 

3. člen 
(športni nazivi) 

Športni nazivi v športnem plezanju so: 
1. Pripravnik športnega plezanja (v nadaljevanju PŠP) 
2. Športni plezalec (v nadaljevanju ŠP) 
 

4. člen 
(strokovni nazivi) 

Strokovni nazivi v športnem plezanju so: 
3. Vaditelj športnega plezanja (v nadaljevanju VŠP) 
4. Trener športnega plezanja (v nadaljevanju TŠP) 
 

ŠPORTNI NAZIVI 
Pripravnik športnega plezanja 

 
5. člen 

(začetna šola športnega plezanja) 
Naziv PŠP se pridobi z udeležbo začetne šole športnega plezanja (v nadaljevanju ZŠŠP) 

in uspešno opravljenim izpitom, ki se organizira ob zaključku ZŠŠP. 
 

6. člen 
(izvajalec ZŠŠP) 

(1) Izvajalec programa ZŠŠP je lahko društvo, ki je član KŠP-PZS. 
 

(2) ZŠŠP lahko načrtujejo in organizirajo strokovno usposobljeni delavci z veljavno licenco 
s področja športnega plezanja (v nadaljevanju strokovni delavec) druge stopnje. 

 
(3) ZŠŠP lahko izvajajo in spremljajo strokovni delavci z veljavno licenco s področja 

športnega plezanja prve ali druge stopnje. 
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(4) Izjema za izvajanje in spremljanje ZŠŠP iz prejšnjih odstavkov so seminarji, vaje in 
izpiti prve pomoči, kjer predavateljem in članom izpitne komisije ni potrebno imeti strokovnih 
nazivov s področja športnega plezanja. 

 
7.člen 

(program ZŠŠP) 
Program ZŠŠP mora trajati najmanj 50 ur. V okviru teh ur mora zajemati vsaj 20 ur vadbe 

na športno plezalnih smereh na umetnih ali naravnih stenah. Vsebovati mora tudi seminarje in vaje  
iz naslednjih tem: 
- kratka zgodovina športnega plezanja (razvoj športnega plezanja v Sloveniji, tekmovalni uspehi 
slovenskih plezalcev, organizacija PZS in delovanje društev) 
- etični kodeks in varstvo narave (Etični kodeks, plezalna etika, upoštevanje lokalnih posebnosti 
plezališč, ohranjanje smeri in sidrišč, projekt OSP) 
- ogrevanje in raztezanje v športnem plezanju (splošno ogrevanje, specialno ogrevanje, raztezne 
in sprostilne vaje) 
- plezalna tehnika (stopanje, prestopanje, prijemanje, preprijemanje, osnovni položaj, plezalno 
zaporedje, prehajanje med ravnotežnimi položaji.) 
- vrvna tehnika (uporaba plezalne opreme, osmica, šestica, navezovanje in priprava na plezanje, 
dvojno preverjanje, polbičev vozel, varovanje z vrha z gri-grijem, ploščico in polbičem, plezanje z 
varovanjem z vrha, vpenjanje kompletov pri plezanju v vodstvu, varovanje plezalca v vodstvu z gri-
grijem, ploščico in polbičem, plezanje v vodstvu, dvojno prevezovanje, enojno prevezovanje, 
kavbojski vozel, bičev vozel, nevaren vstop z glavno vrvjo, nevaren vstop z uporabo popkovine, 
izpenjanje kompletov s previsne smeri, aktivno dinamično varovanje, padanje in varovanje pri 
padcih) 
- prva pomoč (pristop k neodzivni osebi, temeljni postopki oživljanja, stabilni bočni položaj, osnove 
oskrbe ran, osnove oskrbe zvinov, osnove oskrbe izpahov in zlomov) 
 

8. člen 
(izpit za pridobitev naziva PŠP) 

(1) Po zaključeni ZŠŠP se opravlja izpit, ki zajema naslednje vsaj naslednje vsebine: 
- plezalna tehnika; 

- demonstracija tehnike stopanja, prestopanja, prijemanja in preprijemanja, 
- demonstracija osnovnega položaja, plezalnega zaporedja in prehajanja med ravnotežnimi 

položaji, 
- vrvna tehnika; 

- demonstracija vozlov in razlaga njihove uporabe (osmica, šestica, polbičev vozel, bičev vozel, 
kavbojski vozel), 

- demonstracija priprave na plezanje, 
- demonstracija plezanja v vodstvu, vpenjanja kompletov in padca, 
- demonstracija aktivnega in dinamičnega varovanja ter varovanja pri padcu, 
- demonstracija dvojnega in enojnega prevezovanja, 
- demonstracija nevarnega vstopa z glavno vrvjo in z uporabo popkovine, 
- demonstracija pobiranja kompletov s previsne smeri, 

- prva pomoč; 
- demonstracija pristopa k neodzivni osebi, 
- demonstracija stabilnega bočnega položaja, 
- demonstracija osnove oskrbe ran, 
- demonstracija osnove oskrbe zvinov, 
- demonstracija osnove oskrbe izpahov in zlomov. 

 
 

9. člen 
(pridobitev naziva PŠP) 

Naziv PŠP pridobi vsak tečajnik, ki je končal ZŠŠP in v vodstvu preplezal vsaj 10 različnih 
športno plezalnih smeri katerekoli težavnosti ter uspešno opravil izpit. 
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Športni plezalec 
 

10. člen 
(pridobitev naziva) 

Naziv ŠP se pridobi z uspešno opravljenim izpitom za ŠP. 
 

11. člen 
(izpitni roki) 

  (1) Razpis izpitnih rokov za pridobitev naziva ŠP KŠP-PZS objavi najkasneje en mesec 
pred prvim izpitnim rokom. 
 
  (2) Za pridobitev naziva ŠP KŠP-PZS objavi dva izpitna roka. 
 
 

12. člen 
(izvajanje izpitnih rokov) 

(1) KŠP-PZS je izvajalec izpitov za ŠP. 
 

(2) Izpite ocenjuje izpitna komisija, ki jo pred vsakim izpitom sestavi vodja izobraževanja 
na PZS-KŠP. 
 

(3) Člani izpitne komisije morajo biti strokovni delavci. 
 

(4) Izjema iz prejšnjega odstavka so izpiti prve pomoči, kjer članom izpitne komisije ni 
potrebno imeti strokovnih nazivov s področja športnega plezanja.  
 

13.člen 
(pogoji za pristop) 

(1) Za pristop k izpitom ŠP je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje: 
- članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP 
- v tekočem koledarskem letu dopolnjena starost 15 let 
- naziv PŠP 
- predloženo klubsko potrdilo o v vodstvu preplezanih 30 različnih športno plezalnih smeri katere 
koli težavnosti 
- skladno z razpisom in pravočasno izpolnjena prijavna dokumentacija ter plačana kotizacija 
 

14. člen 
(izpit za pridobitev naziva ŠP) 

(1) Izpit za ŠP je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter vsebuje naslednje 
vsebine: 
- kratka zgodovina športnega plezanja 
- razlaga razvoja športnega plezanja v Sloveniji in svetu, tekmovalni uspehi slovenskih 

plezalcev, organizacija PZS in delovanje društev 
- etični kodeks in varstvo narave 
- razlaga etičnega kodeksa in plezalne etika, lokalnih posebnosti plezališč, ohranjanja smeri in 

sidrišč, projekta OSP 
- ogrevanje in raztezanje v športnem plezanju 
- razlaga splošnega ogrevanja, specialnega ogrevanja, razteznih in sprostilnih vaj 
- plezalna tehnika; 

- demonstracija tehnike stopanja, prestopanja, prijemanja in preprijemanja, 
- demonstracija osnovnega položaja, plezalnega zaporedja in prehajanja med ravnotežnimi 

položaji 
- vrvna tehnika; 

- demonstracija vozlov in razlaga njihove uporabe (osmica, šestica, polbičev vozel, bičev vozel, 
kavbojski vozel), 

- demonstracija priprave na plezanje, 
- demonstracija plezanja v vodstvu, vpenjanja kompletov in padca, 
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- demonstracija aktivnega in dinamičnega varovanja ter varovanja pri padcu, 
- demonstracija dvojnega in enojnega prevezovanja, 
- demonstracija nevarnega vstopa z glavno vrvjo in z uporabo popkovine, 
- demonstracija pobiranja kompletov s previsne smeri, 

- prva pomoč; 
- demonstracija pristopa k neodzivni osebi, 
- demonstracija stabilnega bočnega položaja, 
- demonstracija osnove oskrbe ran, 
- demonstracija osnove oskrbe zvinov, 
- demonstracija osnove oskrbe izpahov in zlomov. 

 
 

Kompetence športnih nazivov v športnem plezanju 
 

15. člen 
  (1) Posamezniki z nazivom PŠP in ŠP, ki so dopolnili 18 let, so usposobljeni za samostojno 
plezanje in varovanje v športno plezalnih smereh tako na naravnih, kot tudi na umetnih stenah. 
 

STROKOVNI NAZIVI 
Vaditelj športnega plezanja 

 
16. člen 

(nosilec in izvajalec usposabljanj) 
  (1) Nosilec usposabljanja za pridobitev naziva VŠP je KŠP-PZS. 
 
  (2) Izvršni odbor KŠP-PZS pred vsakim razpisom usposabljanja za pridobitev naziva  
VŠP določi izvajalca usposabljanj. 
 

17.člen 
(pogoji za pristop) 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja za pridobitev naziva VŠP so: 

- članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP 
- starost vsaj 18 let 
- najmanj srednja poklicna izobrazba 
- naziv športni plezalec ali naziv alpinist 
- opravljeni sprejemni izpiti, ki vključuje demonstracijo osnovne vrvne tehnike in demonstracije 
tehnike plezanja 
 

18. člen 
(pridobitev naziva) 

  (1) Za dokončanje mora udeleženec uspešno opraviti vse izpite in opraviti hospitacije. 

 

  (2) Udeleženec lahko opravlja izpit, če: 

- se je udeležil najmanj 80% obveznih vsebin in najmanj 80% posebnih vsebin 

- je izpolnil vse pogoje, ki so za pristop k izpitu določeni v razpisu usposabljanja. 

 

  (3) Izpit obsega teoretični preizkus znanja obveznih vsebin ter teoretični in praktični 

preizkus znanja posebnih vsebin. 

 

19. člen 
(vsebine VŠP) 

  (1) Usposabljanje za pridobitev naziva VŠP traja 80 ur, hospitacije pa trajajo 20 ur. 
Usposabljanje vsebuje seminarje in vaje iz obveznih in posebnih vsebin. 
 
  (2) Obvezne vsebine usposabljanja za pridobitev naziva VŠP so: 
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- osnove gibanja človeka (gibalne sposobnosti, fizikalne zakonitosti gibanja, osnove gibalnega 
nadzora in učenja) 
- osnove športne vadbe (temeljni didaktični principi, metode in sredstva za razvoj gibalnih 
sposobnosti, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe) 
- osnove medicine športa (osnove prve pomoči in TPO, uporaba AED, prva pomoč pri poškodbi 
gibal, osnove preprečevanja poškodb v športu) 
- psihosocialne osnove športa (osnove razvojne psihologije, osnove športne psihologije, družbene 
razsežnosti okolja, nasilje v športu) 
- odgovornost in zakonodaja v športu (pravne podlage v športu, pravne odgovornosti v procesu 
športne vadbe) 
 
  (3) Posebne vsebine usposabljanja za pridobitev naziva VŠP so: 
- Zgodovina športnega plezanja (Zgodovina športnega plezanja v svetu in v Sloveniji in v svetu) 
- Osnove tehnike športnega plezanja (Metodologija tehnike športnega plezanja, osnovna tehnika 
športnega plezanja, najpogostejše napake pri osnovni tehniki) 
- Vrvna tehnika za športne plezalce (Oprema športnega plezalca, metodika učenja vrvne tehnike, 
aktivno in pasivno varovanje, dinamično in statično varovanje, izdelava in uporaba sidrišč, 
samoreševanje, spust po vrvi z neveščim tečajnikom, varovanje drugega v navezi, načrtovanje in 
izpeljava začetne šole plezanja) 
- varstvo narave in etika športnega plezanja (ureditev plezališč v Sloveniji, varstvo narave, etika 
športnega plezanja, okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks OKS-ZŠZ, projekt OSP) 
- psihologija v klasičnem športnem plezanju (strah v športnem plezanju, osnove psihične priprave 
športnega plezalca) 
- didaktika v športnem plezanju (učne oblike, slabosti in prednosti učnih oblik, učna priprava v 
športnem plezanju) 
- temelji športnega plezanja (osnove funkcionalne anatomije za športne plezalce, vloga gibalnih 
sposobnosti v plezanju, ustreznost metod in sredstev v različnih starostnih obdobjih, igra v 
športnem plezanju) 
 

20. člen 
(opravljanje izpita) 

  (1) Izvajalec za posamezno usposabljanje razpiše najmanj tri izpitne roke. 

 

  (2) Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec 

programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne 

komisije, mora izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih 

vsebin, določene s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. 

 

  (3) Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj 

dva člana. 

 

  (4) Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora usposabljanje zaključiti 

najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če 

kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. 

 

  (5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v upravičenih primerih (dolgotrajna bolezen ali 

poškodba, materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust) kandidatu rok za zaključek 

usposabljanja na njegovo prošnjo podaljša, vendar ne več kot za eno leto. O tem, na podlagi vloge 

kandidata, odloča izvajalec usposabljanja. 

 

 (6) Pri opravljanju izpita se vodi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati zaporedno številko, ime 
in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, 
stopnjo izobrazbe, vrsto usposabljanja (ime in stopnja programa usposabljanja), datum opravljanja 
izpita in oceno. 
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Trener športnega plezanja 
 

21. člen 
(nosilec in izvajalec usposabljanj) 

  (1) Nosilec usposabljanja za pridobitev naziva TŠP je KŠP-PZS. 
 
  (2) Izvršni odbor KŠP-PZS pred vsakim razpisom usposabljanja za pridobitev naziva  
TŠP določi izvajalca usposabljanj. 

 
22. člen 

(pogoji za pristop) 
 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja za pridobitev naziva TŠP so: 

- članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP 
- starost vsaj 18 let 

- strokovni delavec 1 – športno treniranje – planinstvo-športno plezanje (VŠP) 

- vsaj dve leti športno pedagoških izkušenj na področju športnega plezanja 

- opravljeni sprejemni izpiti, ki vključuje demonstracijo nadaljevalne tehnike plezanja ter uspešno 

splezano smerjo z oceno 7a za moške oziramo 6c za ženske (francoska lestvica ocenjevanja 

plezalnih vzponov). 

 
23. člen 

(pridobitev naziva) 
  (1) Za dokončanje mora udeleženec uspešno opraviti vse izpite in opraviti hospitacije. 

 

  (2) Udeleženec lahko opravlja izpit, če: 

- se je udeležil najmanj 80% obveznih vsebin in najmanj 80% posebnih vsebin; 

- je izpolnil vse pogoje, ki so za pristop k izpitu določeni v razpisu usposabljanja. 

 

  (3) Izpit obsega teoretični preizkus znanja obveznih vsebin ter teoretični in praktični 

preizkus znanja posebnih vsebin. 

 

24. člen 
(vsebine TŠP) 

  (1) Usposabljanje za pridobitev naziva TŠP traja 106 ur, hospitacije pa trajajo 20 ur. 
Usposabljanje vsebuje seminarje in vaje iz obveznih in posebnih vsebin. 
 
  (2) Obvezne vsebine usposabljanja za pridobitev naziva TŠP so: 
- osnove športnega treniranja (fiziologija človeškega gibanja, živčno-mehanske osnove gibanja, 
ciklizacija, sredstva in metode športnega treniranja) 
- preventiva športnih poškodb in pretreniranost (akutne in kronične poškodbe, mehanizmi 
preventivnega ukrepanja) 
- organizacija in upravljanje (ureditev, delovanje in financiranje športa v Sloveniji, zbirke podatkov 
na področju športa, organizacija in izvedba športno plezalnih prireditev) 
 
  (3) Posebne vsebine usposabljanja za pridobitev naziva TŠP so: 
- nadaljevalna tehnika športnega plezanja (osnovna tehnika športnega plezanja, najpogostejše 
napake pri osnovni tehniki, osnove postavljanja plezalnih problemov, metodologija napredne 
plezalne tehnike) 
- psihična priprava v športnem plezanju (zastavljanje ciljev v športu, stres in predštartna 
anksioznost, nivo aktivacije in tehnike sproščanja, vloga trenerja v procesu športne vadbe, 
predstavljanje v športu) 
- prehrana v športnem plezanju (vloga mikro in makro hranil v športnem plezanju, uravnavanje 
telesne teže plezalcev v različnih starostnih obdobjih, prehranska dopolnila v športnem plezanju) 
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- treniranje v športnem plezanju (specifične oblike za trening športnih plezalcev, specifična sredstva 
in pripomočki za trening športnih plezalcev) 
- preventiva v športnem plezanju (vaje za preventivo v športnem plezanju, uporaba ekscentričnih 

kontrakcij v športnem plezanju, analiza športnega plezalca ter smernice za izboljšanje) 

- paraplezanje (najpogostejše gibalne in duševne motnje, prilagoditve vadbe za osebe z potrebnimi 

potrebami v športnem plezanju) 

 
25. člen 

(opravljanje izpita) 
  (1) Izvajalec za posamezni tečaj razpiše najmanj tri izpitne roke. 

 

  (2) Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec 

programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne 

komisije, mora izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih 

vsebin, določene s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. 

 

  (3) Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj 

dva člana. 

 

  (4) Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora usposabljanje zaključiti 

najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če 

kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. 

 

  (5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v upravičenih primerih (dolgotrajna bolezen ali 

poškodba, materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust) kandidatu rok za zaključek 

usposabljanja na njegovo prošnjo podaljša, vendar ne več kot za eno leto. O tem, na podlagi vloge 

kandidata, odloča izvajalec usposabljanja. 

 

(6) Pri opravljanju izpita se vodi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati zaporedno številko, ime 
in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, 
stopnjo izobrazbe, vrsto usposabljanja (ime in stopnja programa usposabljanja), datum opravljanja 
izpita in oceno. 
 

Kompetence strokovnih nazivov v športnem plezanju 
 

26. člen 
 (1) Z pridobitvijo naziva VŠP posameznik pridobi kompetenco za izvajanje in spremljanje 
procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športnega plezanja. 
 
 (2) Z pridobitvijo naziva TŠP posameznik pridobi kompetenco za načrtovanje, organizacijo, 

izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športnega plezanja. 

 
VARNOST 

 
27. člen 

(normativi za vodenje aktivnosti v naravnih plezališčih) 
(1) Strokovni delavec s področja športnega plezanja lahko izvaja proces športne vadbe za do 

vključno 8 posameznikov, v kolikor nimajo vsi vsaj naziv PŠP. 
 
(2) Strokovni delavec s področja športnega plezanja lahko izvaja proces športne vadbe za do 

vključno 10 posameznikov, v kolikor imajo vsi vsaj naziv PŠP. 
 

28. člen 
(uporaba čelade) 

(1) Uporaba čelade je v naravnih plezališčih obvezna za udeležence ZŠŠP ali procesov 
športne vadbe za posameznike brez naziva PŠP. 
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(2) Posamezniki, ki nimajo naziva PŠP, morajo v naravnih plezališčih uporabljati čelado, ki 

nudi zaščito tako pred padajočimi predmeti, kot tudi pred udarci od spredaj, od zadaj ter s strani. 
 

LICENCIRANJE 
 

29. člen 
(veljavnost licence) 

  (1) Po pridobljenem nazivu strokovni delavec dobi licenco, ki velja 4 leta. 
 
  (2) Za obnovo ali podaljšanje licence se strokovni delavec mora udeležiti licenčnih 
seminarjev. 
 
  (3) KŠP-PZS vsako leto organizira licenčni seminar za VŠP, vsaj vsako sodo leto pa tudi 
licenčni seminar za TŠP. 
 
  (4) KŠP-PZS razpis za licenčne seminarje objavi vsaj en mesec pred njihovo izvedbo. 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Prehod s starih na nove nazive 

 
30. člen 

(strokovna usposobljenost) 
 

  (1) Posameznikom, ki so usposobljenost prve stopnje pridobili v skladu z ZSpo, se z 
udeležbo na izrednem licenčnem seminarju prizna usposobljenost prve stopnje v skladu z ZŠpo-
1 (VŠP). 
 
  (2) Posameznikom, ki so usposobljenost druge stopnje pridobili v skladu z ZSpo, se z 
udeležbo na izrednem licenčnem seminarju prizna usposobljenost druge stopnje v skladu z ZŠpo-
1 (TŠP). 
 
  (3) Posameznikom, ki so usposobljenost tretje stopnje pridobili v skladu z ZSpo, se prizna 
usposobljenost druge stopnje v skladu z ZŠpo-1 (TŠP). 
 

 
Uveljavitev pravilnika 

 
31. člen 

(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v na uradnih straneh KŠP-PZS.  
 
(2) Določbe 27. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2020. 
 

Drugo 

 
32. člen 

(sklepi PZS-KŠP) 
(1) Vprašanja, ki se nanašajo na ZŠŠP, PŠP, ŠP, VŠP, TŠP, ki niso urejena s tem 

pravilnikom, se urejajo s sklepi izvršnega odbora KŠP-PZS. 
 

(2) Sklepi s prejšnjega odstavka so lahko sestavni del razpisa za pridobitev nazivov ŠP, 
VŠP in TŠP. 

 











 

 

Ljubljana, 14.3.2019 
 
 
Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za gorske športe 
 
ki je bil v  sredo, 13.marca 2019 ob 17. uri v novih prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30 
a v Ljubljani. sred13. marca 2013, ob 16.30 marca 2013, ob 16.30 uri v prostorih Domžalskega doma 
 
PRISOTNI KLUBI REGISTRIRANI PRI KGŠ (od 11 registriranih) 
TTSO Jezersko, TSK LiMa, AO Domžale, AO Železničar 
 
OSTALI PRISOTNI 
Tomo Česen (strokovni sodelavec KGŠ) 
 
h. v sredo Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske 
komisije,  

2. sprejem predlaganega dnevnega reda, 
3. poročilo o delu v letu 2018 
4. finančno poročilo za leto 2018 
5. razrešitev dosedanje načelnice KGŠ in IO KGŠ ter volitve novega načelnika KGŠ in IO KGŠ 
6. plan dela za 2019 
7. finančni plan za 2019 
8. razno. 

, 13. marca 2013,  
Uvodne besede je povedala načelnice Komisije za gorske športe, Jasna Pečjak.  
 
Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske 
komisije. 
 
Načelnica KGŠ, Jasna Pečjak, je predlagala: 
 
Delovno predsedstvo: 
Tomo Česen (strokovni sodelavec KGŠ) – predsednik zbora 
Rok Zaletel (AO Železničar) 
 
Jasna Pečjak (PD Domžale) – zapisnikar 
Milan Šenk (TTSO Jezersko) in Robert Pritržnik (TSK LiMA) – overovatelja 
 
Verifikacijska komisija – predsedstvo Zbora 
 
Sklep 1.1.: 
Zbor je soglasno potrdil predlog načelnice Jasne Pečjak 
 
Ad 2/ Sprejem predlaganega dnevnega reda 
 
Sklep 2.1.: 
Zbor je soglasno potrdil dnevni red. 



 

 

 
 
Ad 3/ Poročilo o delu v letu 2018 
Strokovni sodelavec Tomo Česen je na kratko  podal pregled dela za leto 2018. 
 
Sklep 3.1.: 
Zbor je soglasno potrdil poročilo o delu v letu 2018 
 
Ad 4/ Finančno poročilo za leto 2018 
Strokovni sodelavec Tomo Česen je razložil porabo finančnih sredstev za leto 2018. 
 
Sklep 4.1.: 
Zbor je soglasno potrdil finančno poročilo za leto 2018 
 
Ad 5/ Razrešitev dosedanje načelnice KGŠ in IO KGŠ ter volitve novega načelnika KGŠ in IO KGŠ 
 
Dosedanja načelnica Jasna Pečjak se je zahvalila vsem za pomoč pri dosedanjem delu in potem je 
Zbor soglasno razrešil dosedanjo sestvo IO KGŠ. Za nove volitve se je Zbor odločil, da potekajo javno.  
 
Na razpis za nove volitve je prišlo do roka šest kandidatur – ena za načelnika in pet za člane IO KGŠ in 
sicer: 
 
Robert Pritržnik, TSK Lima, načelnik 
Manca Dolenc, PD Domžale, član 
Jasna Pečjak, PD Domžale, član 
Breda Bibič, APD Kozjak Maribor, član 
Milan Meglič, GRS Tržič, član 
Milan Šenk, PD Jezersko, član 
 
Zbor je soglasno potrdil vse kandidate. 
  

 
Ad 6/ Plan dela za 2019 
 
Sklep 6.1.: 
Plan dela KGŠ za leto 2019 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 7/  Finančni plan za 2019 
Strokovni sodelavec Tomo Česen je na kratko predstavil finančni plan za leto  2019. Ob tem je 
poudaril, da sredstva iz javnih financ še niso znana. Ko bodo znana, bo KGŠ na osnovi znanih sredstev 
pripravila rebalans finančnega plana in ga dala v potrditev UO PZS. 
 
Sklep 7.1.: 
Zbor je soglasno potrdil finančni plan za 2019 oziroma odločitev  glede rebalansa za 2019. 
 
 
Ad 8/  Razno 
Dana je bila pobuda, da bi za prihodnje leto opravili formalno registracijo klubov/odsekov pri KGŠ. 



 

 

 
 
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 18.00 uri. 
 
 
Zapisnikar: Jasna Pečjak, načelnica KGŠ 
 
 
Overovatelj zapisnika:                                                                                                                 
Milan Šenk (TTSO Jezersko)       Robert Pritržnik (TSK LiMA)  
         


