
 
PREDLOG PODROBNEGA FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2020 

Okvirni finančni načrt za leto 2020 je bil sprejet na redni seji Skupščine  PZS v  Mariboru  13. 4. 2019. Izhodišča za 

pripravo predloga podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2020 po dejavnostih oz. stroškovnih mestih so bila potrjena 

na 8. seji UO PZS 14. 11. 2019:  

- osnova je rebalans finančnega načrta za leto 2019 

- prihodki iz članarine so preračunani na število članov leta 2019 in nove višine članarine  

- sredstva Fundacije za šport so povečana za 10 % glede na odobrena sredstva za leto 2019 

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

 

Predlog podrobnega finančnega načrta za leto 2020 je vpisan v preglednici, kjer so prikazani odhodki in prihodki po 

stroškovnih mestih. Preglednica je razdeljena na tri sklope, in sicer: 

- odhodki 

- prihodki 

- vrste prihodkov za posamezne aktivnosti 

 

Pri komisijah in MDO-jih je v preglednici vnesena tudi vrstica »izid iz preteklih let/izid obdobja/prenos v naslednje leto«. 

Vrednosti so vpisane pri prihodkih: če je vrednost v stolpcu »poročilo 2018« negativna, pomeni, da je komisija za leto 

2018 imela večje odhodke kot prihodke. Če pa je vrednost pozitivna, so bili prihodki večji od stroškov. V stolpcu 

»rebalans 2019« pa je vpisana vrednost, ki pomeni, s koliko presežka prihodkov nad odhodki (pozitivna vrednost) oz. 

presežka odhodkov nad prihodki (negativna vrednost) je komisija začela leto 2019 (seštevek rezultata iz 2018 in 

preteklih poslovnih let). V stolpcu »finančni načrt 2020« vrednosti za prenos niso vpisane, ker poslovno leto za leto 2019 

še ni zaključeno. 

 

Odhodki in prihodki so predstavljeni tako, da je mogoča primerjava: poročilo 2018, rebalans finančnega načrta 2019, 

poročilo januar – november 2019,  finančni načrt 2020. 

 

V preglednici so vrednosti finančnega načrta 2020 primerjane z rebalansom 2019. Zaradi lažjega spremljanja stroškov oz. 
načrtovanih novosti smo pri nekaterih dejavnostih vpisali nova stroškovna mesta. Nova oz. tista s spremenjenimi nazivi 
so v podrobnem finančnem načrtu obarvana zeleno. Vrstice stroškovnih mest, ki nimajo vrednosti v nobeni od postavk 

(poročilo 2018,  rebalans 2019, finančni načrt 2020), so skrite. 
 

NAČRTOVANI PRIHODKI 

 

Načrtovane prihodke sestavljajo: članarina, lastna sredstva, dotacija Fundacije za šport, sredstva iz letnega programa 
športa, sredstva Urada za mladino, sponzorstva, donacije in drugo. Skupni prihodki v finančnem načrtu znašajo 
2.817.569 €, skupaj z internimi knjižbami pa 3.217.288 €. Glede na rebalans 2019 se je vrednost  povečala za 9 %.   
 

Osnovni prihodek od članarine je izračunan na podlagi enakega števila članov kot je bilo v letu 2019 in novih cen 
članarine za leto 2020. 
 
Prihodke iz lastne dejavnosti načrtujemo v skupni vrednosti 737.392 €. V to skupino spadajo prihodki od prodanih 
izdelkov in blaga v planinski trgovini, prodaja Planinskega vestnika, storitev najema PUS Bavšica, izvedba usposabljanj. 



Poleg teh postavk so v tem sklopu načrtovani še prihodki od licenc, registracije in startnin, ki jih klubi in člani namenjajo 
za dejavnost.  
  
Fundacija za šport je za leto 2020 razpisala za 10 % več sredstev kot preteklo leto – načrtujemo za 10 % večjo vrednost 
sredstev kot je bilo odobrenih sredstev za izvedene programe.  
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) še ni objavilo razpisa za letni program športa 2020. Glede na 
sprejeta izhodišča vrednosti bistveno nismo spreminjali, je pa načrtovana vrednost manjša od določene v izhodiščih, ker 
reprezentanci v lednem plezanju in turnem smučanju ne izpolnjujeta več pogojev za pridobitev sredstev. 
 
10. 1. 2020 je bil objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021. Načrtujemo, 
da bo naša vloga odobrena, in sicer v vrednosti obdobja preteklih dveh let (20.185,50 € za posamezno leto). 
 
Načrtovana vrednost sponzorskih sredstev je kljub določitvi v izhodiščih o nespremenjenosti povečana, saj pri pripravi 
tekme za svetovni pokal v športnem plezanju na novi lokaciji sodelujemo s partnerjem, ki je pripravljen vanjo vložiti 
večjo vrednost. 
 

V zadnjem stolpcu prihodkov »ostalo« so vpisane vrednosti prihodkov, ki jih ne moremo razvrstiti v zgoraj omenjene 
postavke: reciprociteta 23 tisoč €, projekt Life Sustainhuts 10 tisoč €, projekt Alpe Adria 63 tisoč €, projekt Vrh Julijcev 
52 tisoč €, evropska sredstva za izpeljavo usposabljanj 60 tisoč €, Ministrstvo za zdravje 15 tisoč €, FIHO 3.685 €, Javna 
agencija 7.829,76 €, projekt Erasmus+ EUMA 5 tisoč €, TVU 2 tisoč €, sredstva Zavoda Planica za koordinacijo. 
 
 
NAČRTOVANI ODHODKI 

 

Na podlagi načrtovanih prihodkov so načrtovane vrednosti odhodkov po posameznih komisijah in stroškovnih mestih. 
Skupni odhodki znašajo 2.815.755  €, skupaj z internimi knjižbami 3.215.474 €. Načrtovani so stroški porabljenega 
materiala in trgovskega blaga, stroški storitev za dejavnost, stroški dela, donacije planinskim društvom, amortizacija, 
članarine … 
 

 
PO DEJAVNOSTIH: 

 
ČLANARINA 
Načrtovani so stroški povezani s članarino, vrednost stroškov zavarovanja je preračunana na število članov leta 2019 po 
novi pogodbi z zavarovalnico.  
 
PLANINSKI SKLAD 
V okviru Planinskega sklada spremljamo tri stroškovna mesta, in sicer sklad za planinske poti, sklad za planinske koče ter 
Slovenski planinski muzej. Sklad za planinske poti se financira iz članarine in donacij iz dohodnine.  
Vira za financiranje sklada planinskih koč sta dodaten € iz članarine in prispevek Češke planinske zveze. Odprto je novo 
stroškovno mesto »razpis za obnovo planinskih koč«, kjer je vpisana pričakovana vrednost dodatnega € iz članarine za 
leto 2020.   
V skladu s pogodbo o sofinanciranju delovanja Slovenskega planinskega muzeja bomo iz članarine prispevali 27.500 €.  
 
SPLOŠNO 
Načrtovani so stroški in prihodki skupnih planinskih akcij, informiranja, promocije …  
Med projekti so vpisane že znane vsebine, leta 2020 se bo zaključil projekt Alpe Adria regija doživetij, začeli pa bomo 
delati pri novem mednarodnem projektu Erasmus+ EUMA (triletni projekt, vrednost za PZS je 39 tisoč €). 
Tekma za svetovni pokal v športnem plezanju bo letos obsežnejši zalogaj z vidika organizacije in izvedbe. Tekma bo 25. in 
26. septembra v dvorani Stožice v Ljubljani.  
 
 
MEDNARODNA DEJAVNOST 



Vrednost odhodkov za mednarodno dejavnost je za 56 % povečana glede na rebalans leta 2019. Vzrok je nova postavka 
»udeležba na olimpijskih igrah«, kjer načrtujemo strošek v vrednosti 15 tisoč €.  
 
PLANINSKI VESTNIK 
Pri izdajanju revije ne pričakujemo večjih sprememb. Bo pa v letu 2020 naša revija obeležila 125 letnico prvega izida. 
 
PLANINSKA TRGOVINA 
Za leto 2020 načrtujemo izdajo šestih zemljevidov, petih vodnikov in šestih leposlovnih del. Leta 2019 smo začeli z 
digitalizacijo starejših edicij in s prodajo e-knjig. Trenutno so na razpolago tri leposlovna dela v e-obliki, in sicer Čez rob, 
Ljudje v gorah in Velikani Himalaje. Za letošnje leto načrtujemo izdajo e-knjig, ki so lani izšle v tiskani obliki. Stroškovno 
mesto planinske trgovine se vodi po načrtovanih izdajah posameznih edicij , ker je to preglednejše. Edicije se namreč ne 
prodajo v celotni nakladi v enem letu, zato vpisane vrednosti zemljevidov, vodnikov, strokovne literature in leposlovja 
predstavljajo ceno izdaje posamezne edicije.   
 
PUS BAVŠICA 
Načrtujemo, da bomo za uporabo PUS Bavšica prejeli okoli deset tisoč prihodkov od drugih partnerjev, preknjižbe bodo 
tudi znotraj komisij PZS. Odhodki so prilagojeni prihodkom.  
 
SKUPNI MATERIALNI STROŠKI 
Načrtovana vrednost materialnih stroškov ni bistveno spremenjena glede na rebalans 2019.  
 
STROKOVNA SLUŽBA 
Stroški za strokovno službo so nekoliko višji, ker je upoštevan strošek za 3 mesečno uvajanje novega generalnega 
sekretarja in nova zaposlitev v drugi polovici leta.  
 
ORGANI 
Skupna sredstva za MDO-je znašajo v načrtu znašajo 24.832,50 € (povečanje za 10 % glede na preteklo leto), razdelitev 
je narejena po ustaljenih merilih na število članov leta 2019. Druga stroškovna mesta v okviru organov ostajajo 
nespremenjena glede na rebalans 2019. 
 
KOMISIJA ZA ALPINIZEM 
Na osnovi pričakovanih prihodkov za delovanje komisije so vpisani odhodki po posameznih postavkah skladno s 
predvidenim načrtom odprav za leto 2020.  
 
KOMISIJA ZA GORSKE ŠPORTE 
Reprezentanci lednih plezalcev in turnih smučarjev ne izpolnjujeta več pogojev za pridobitev sredstev pri Fundaciji za 
šport in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Določene aktivnosti lednih plezalcev bomo prenesli pod okrilje 
komisije za alpinizem, aktivnosti turnih smučarjev pa se bodo financirale iz članarine in sredstev Olimpijskega komiteja 
za spodbujanje olimpijske solidarnosti. Komisija mora v letu 2020 registrirati zadostno število tekmovalcev, da bo 
upravičena do javnega financiranja. 
 
GOSPODARSKA KOMISIJA 
Gospodarska komisija bo leta 2020 izvedla usposabljanje za oskrbnike planinskih koč ter skrbela za svetovanje društvom 
pri vzdrževanju koč. Nadaljevala bo tudi postopke v zvezi z rezervacijskim sistemom. 
 
MLADINSKA KOMISIJA 
Mladinska komisija načrtuje izvedbo programov v skladu z načrtovanimi prihodki. 
 
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI 

Komisija za planinske poti načrtuje, da bo izvedla tečaj za markaciste kategorije A in B. Pri vzdrževanju planinskih poti in 
opremljanju le-teh računajo na sredstva Fundacije za šport in donacije. 
 
KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE 
Glede na rebalans 2019 so načrtovana sredstva povečana, in sicer zaradi večjih razpisanih vrednosti Fundacije za šport.  



 
KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO 
Komisija načrtuje izvedbo tečajev za TKV 1 in TKV 2. Turno kolesarskega tabora ne bodo izvedli. 
 
KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 
Komisija načrtuje, da bo po programu izvedla tečaj in izpopolnjevanje varuhov gorske narave. Povečala bo tudi program 
ozaveščanja (vesela planinska šola na DSPD, naravovarstveni tabor za mlade, udeležba na javnih tribunah, posvet).  
 
VODNIŠKA KOMISIJA 
Med odhodki in prihodki so upoštevani le tisti tečaj in izpopolnjevanja, za katera pričakujemo, da bodo izvedena. 
Odpadejo tečaji D II. izmena, E, G in H, med izpopolnjevanji pa kopno izpopolnjevanje MDO PD Posočja. Za usposabljanja 
so predvidena tudi sredstva ESS, načrtovana vrednost je v zadnjem stolpcu. 
 

 

INFORMACIJA O FINANČNEM POROČILU PZS V OBDOBJU OD JANUARJA DO NOVEMBRA 2019 

 

V poročilu so vrednosti odhodkov vpisane po stroškovnih mestih, vrednosti prihodkov pa  na prvi ravni. Gre za knjiženo 

stanje do 10. januarja 2020. Končno poročilo za poslovno leto 2019 bo obravnavano na marčni seji UO PZS. 

 

 
Urša Mali,   Matej Planko,    Jože Rovan, 
strok. del. v rač.  generalni sekretar PZS   predsednik PZS 
 
 
 

 



PODROBNI FINANČNI NAČRT 2020 PRIHODKI

Št. SM Opis stroškovnih mest (SM)
POROČILO 

2018
REBALANS FIN. 

NAČRTA 2019

POROČILO JAN-

NOV 2019

FINANČNI 

NAČRT 2020

KOEF. 

NAČRT20/R

EB19

POROČILO 

2018
REBALANS FIN. 

NAČRTA 2019

POROČILO JAN-

NOV  2019

FINANČNI 

NAČRT 2020

KOEF. 

NAČRT20/R

EB19
Članarina Lastna dej.

Sredstva 

FSO

Sredstva 

LPŠ

Urad za 

mladino

Sponzorstv

o
Donacije

Interne

knjižbe
Ostalo

SKUPAJ brez internih knjižb 2.231.304 2.528.860 2.226.229 2.815.755 2.235.355 2.512.477 2.153.280 2.817.569

rezultat 4.050 1.110 -72.949 1.814

SKUPAJ 2.557.194 2.961.680 2.487.503 3.215.474 1,09 2.561.245 2.945.296 2.414.555 3.217.288 1,09 791.270 737.392 303.212 436.926 20.185 255.100 25.700 399.720 247.784

1. ČLANARINA 287.264 290.506 277.260 339.266 1,17 287.264 290.506 623.414 339.266 1,17 319.892 19.374 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Materialni stroški članarine 40.160 39.695 36.660 41.814 1,05 39.695 41.814 1,05 22.440 19.374 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1. Članske znamkice 6.369 6.395 6.592 7.140 1,12 6.395 7.140 1,12 7.140

1.1.2. Članske izkaznice 12.949 13.000 11.288 13.000 1,00 13.000 13.000 1,00 13.000

1.1.3. Poštnina 6.119 6.000 9.412 6.000 1,00 6.000 6.000 1,00 6.000

1.1.4. Vzdrževanje opreme 7.059 7.000 3.476 7.000 1,00 7.000 7.000 1,00 7.000

1.1.5. Provizija za spletno prodajo (pl. kartice) 2.966 3.000 3.810 4.374 1,46 3.000 4.374 1,46 4.000 374

1.1.6. Provizija Petrol 2.277 2.800 2.006 2.800 1,00 2.800 2.800 1,00 2.800

1.1.19. Ostalo 2.422 1.500 76 1.500 1,00 1.500 1.500 1,00 1.500

1.2. Zavarovanje članov 247.103 250.811 240.599 297.452 1,19 250.811 297.452 1,19 297.452 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1. Zavarovalne premije - odgovornosti 31.260 32.110 30.645 37.952 1,18 32.110 37.952 1,18 37.952

1.2.2. Zavarovalne premije - nezgodno 129.284 130.689 125.944 157.550 1,21 130.689 157.550 1,21 157.550

1.2.3. Zavarovalne premije - AS tujina 121 0 0

1.2.4. Zavarovalne premije - reševanje 86.439 88.012 84.010 101.951 1,16 88.012 101.951 1,16 101.951

2. PLANINSKI SKLAD 47.500 115.462 16.570 99.931 0,87 47.500 113.462 9.735 99.931 0,88 85.721 4.860 0 0 0 0 9.350 0 0

2.1. Sklad za planinske poti 20.000 20.000 18 20.000 1,00 18.000 20.000 1,11 10.650 0 0 0 0 0 9.350 0 0

2.1.1. Donacije društvom, skrbnikom planinskih poti 20.000 20.000 18 20.000 1,00 18.000 20.000 1,11 10.650 9.350

2.2. Sklad za planinske koče 0 65.962 52 52.431 0,79 65.962 52.431 0,79 47.571 4.860 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1. Donacije društvom, lastnikom oz. upravljalcem planinskih koč 2.000 6.860 3,43 2.000 6.860 3,43 2.000 4.860

2.2.2. Obnova Kocbekovega doma na Korošici 63.962 52 0,00 63.962 0 0,00

2.2.3. Razpis za obnovo planinskih koč 45.571 45.571 45.571

2.3. Slovenski planinski muzej 27.500 29.500 16.500 27.500 0,93 29.500 27.500 0,93 27.500 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.1. Slovenski planinski muzej 27.500 27.500 16.500 27.500 1,00 27.500 27.500 1,00 27.500

2.3.2. Ostalo 2.000 0,00 2.000 0 0,00

3. SPLOŠNO 392.427 402.685 360.857 577.767 1,43 375.830 372.783 321.600 570.910 1,53 27.294 92.687 35.462 28.000 0 163.900 13.000 58.452 152.115

3.1. Skupne planinske akcije 54.002 46.914 39.956 46.914 1,00 47.747 49.961 1,05 3.150 0 24.352 20.000 0 2.000 0 0 459

3.1.1. Dan slovenskih planinskih doživetij 2.735 4.667 3.634 4.667 1,00 5.500 5.850 1,06 3.850 2.000

3.1.2. Svečana podelitev najvišjih priznanj 1.210 1.500 2.412 1.500 1,00 1.500 1.500 1,00 1.500

3.1.3. Festival gorniškega filma 1.350 1.350 1.350 1,00 1.350 1.350 1,00 1.350

3.1.6. Slovenija planinari 38.818 39.097 33.910 39.097 1,00 39.097 40.961 1,05 20.502 20.000 459

3.1.9. Ostalo 9.889 300 300 1,00 300 300 1,00 300

3.2. Informiranje 43.887 25.060 12.700 25.060 1,00 24.560 24.560 1,00 8.659 1.000 0 0 0 1.841 7.000 4.500 1.560

3.2.1. Obvestila in Letopis PZS 5.955 5.000 1.950 5.000 1,00 4.500 4.500 1,00 4.500

3.2.2. Spletna stran 17.162 16.060 10.350 16.060 1,00 16.060 16.060 1,00 159 1.000 1.841 7.000 4.500 1.560

3.2.4. Posveti za društva 332 600 600 1,00 600 600 1,00 600

3.2.5. Odnosi z javnostmi 20.037 0 0 0

3.2.6. Prenova spletne strani 3.000 3.000 1,00 3.000 3.000 1,00 3.000

3.2.9. Ostalo 400 400 400 400 1,00 400 400 1,00 400

3.3. Promocija 29.513 44.559 43.988 44.559 1,00 35.559 35.459 1,00 5.200 200 0 0 0 30.059 0 0 0

3.3.1. Sodelovanje na sejmih v Sloveniji 15.159 15.159 13.479 15.159 1,00 15.159 15.159 1,00 15.159

3.3.2. Oglasi 3.000 3.000 1,00 3.000 3.000 1,00 3.000

3.3.3. Podarjene edicije 2.308 1.700 788 1.700 1,00 1.700 1.700 1,00 1.700

3.3.4. Reprezentanca 714 500 125 500 1,00 500 500 1,00 500

3.3.5. Marketinške aktivnosti 11.070 24.000 29.322 24.000 1,00 15.000 14.900 0,99 14.900

3.3.9. Ostalo 262 200 274 200 1,00 200 200 1,00 200

3.4. Priznanja 2.830 3.850 2.889 3.850 1,00 3.850 3.850 1,00 3.850 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4.1. Tiskarske storitve 1.473 1.250 1.540 1.250 1,00 1.250 1.250 1,00 1.250

3.4.2. Izdelava priznanj 1.357 2.000 1.258 2.000 1,00 2.000 2.000 1,00 2.000

3.4.3. Mape za priznanja 600 600 1,00 600 600 1,00 600

3.4.9. Ostalo 92 0 0

3.6. Mobilna plezalna stena 12.148 10.197 12.840 10.197 1,00 10.197 10.797 1,06 0 2.797 0 8.000 0 0 0 0 0

3.6.1. Prevozi 7.688 7.100 9.629 7.100 1,00 7.100 7.700 1,08 1.700 6.000

3.6.2. Najem prostora 2.197 2.000 2.007 2.000 1,00 2.000 2.000 1,00 2.000

3.6.3. Zavarovanje 364 415 379 415 1,00 415 415 1,00 415

3.6.5. Servis 539 568 568 568 1,00 568 568 1,00 568

3.6.9. Ostalo 1.360 114 256 114 1,00 114 114 1,00 114

3.7. Kombi 5.792 5.490 4.122 5.490 1,00 5.490 5.490 1,00 0 1.520 0 0 0 0 0 3.970 0

ODHODKI PRIHODKI PODROBNI FINANČNI NAČRT 2020



PODROBNI FINANČNI NAČRT 2020 PRIHODKI
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ODHODKI PRIHODKI PODROBNI FINANČNI NAČRT 2020

3.7.1. Gorivo 444 500 413 500 1,00 500 500 1,00 500

3.7.2. Servis, menjava gum 3.046 1.906 1.507 1.906 1,00 1.906 1.906 1,00 630 1.276

3.7.3. Zavarovanje 1.870 1.900 1.794 1.900 1,00 1.900 1.900 1,00 1.900

3.7.9. Ostalo 433 1.184 408 1.184 1,00 1.184 1.184 1,00 390 794

3.9. Planinski spomeniki 60 500 0 500 1,00 500 500 1,00 500 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9.1. Aljažev stolp na Triglavu 60 200 200 1,00 200 200 1,00 200

3.9.2. Kugyjev spomenik v Trenti 200 200 1,00 200 200 1,00 200

3.9.9. Ostalo 100 100 1,00 100 100 1,00 100

3.10. Projekti 150.921 159.893 116.271 185.981 1,16 133.958 183.167 1,37 3.835 19.980 7.590 0 0 10.000 5.000 4.982 131.780

3.10.2. Erazmus + 69.264 0 0

3.10.4. Blagovna znamka SPP 2.726 535 535 535 1,00 535 535 1,00 535

3.10.6. Life Sustainhuts 7.283 20.000 24.483 15.231 0,76 19.000 10.588 0,56 10.588

3.10.7. Gorniške vasi 5.388 10.000 3.891 4.400 0,44 10.000 4.400 0,44 4.400

3.10.8. Taborni prostor Mlačca 2.788 3.000 3.486 3.000 1,00 3.000 3.000 1,00 3.000

3.10.9. Slovenska planinska pot 1.366 3.000 840 3.000 1,00 1.500 1.500 1,00 1.500

3.10.10. Slovenska turnokolesarska pot 7.790 17.493 15.623 17.493 1,00 0 24.300 500 9.950 3.850 10.000

3.10.11. Planinski geografsko-informacijski sistem 2.220 4.982 764 4.982 1,00 4.982 4.982 1,00 4.982

3.10.13. Krkine poti 2.794 47 47 0,00 0 0

3.10.14. Južnokaravanška pot 963 2.630 565 2.630 1,00 2.630 2.630 1,00 2.630

3.10.15. Zdravju prijazno podjetje 300 300 1,00 300 300 1,00 300

3.10.16. Ekosklad 22.713 11.506 13.496 0,00 13.611 0 0,00

3.10.17. Alpe Adria regija doživetij 23.768 60.000 41.438 74.780 1,25 51.000 63.563 1,25 63.563

3.10.21. O. S. P. - opremimo slovenska plezališča 1.859 8.400 1.810 2.000 0,24 9.400 9.740 1,04 1.000 3.740 5.000

3.10.22. Vrh Julijcev 18.000 9.293 52.630 2,92 18.000 52.630 2,92 52.630

3.10.23. Erasmus + EUMA 5.000 5.000 5.000

3.11. Boj proti dopingu v športu 0 600 0 600 1,00 600 600 1,00 600 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11.1. Seminarji na temo boja proti dopingu v športu 500 500 1,00 500 500 1,00 500

3.11.9. Ostalo 100 100 1,00 100 100 1,00 100

3.12. Sodelovanje s Slovensko vojsko in policijo 2.608 5.000 5.994 5.000 1,00 3.500 3.500 1,00 500 3.000 0 0 0 0 0 0 0

3.12.1. Sodelovanje 2.608 5.000 5.994 5.000 1,00 3.500 3.500 1,00 500 3.000

3.13. Tekma za svetovni pokal v športnem plezanju 71.704 80.000 99.765 227.300 2,84 86.200 230.710 2,68 0 62.190 3.520 0 0 120.000 0 45.000 0

3.13.1. Prijavnina in stroški IFSC ter nagrade tekmovalcem 50.347 50.000 51.076 51.500 1,03 52.000 54.920 1,06 28.920 26.000

3.13.2. Organizacijski stroški 16.985 17.000 26.559 122.800 7,22 18.000 122.800 6,82 120.000 2.800

3.13.3. Stroški spremljevalnega programa in promocije 4.372 13.000 22.129 53.000 4,08 16.200 52.990 3,27 33.270 3.520 16.200

3.14. Planinstvo za invalide  18.962 20.622 22.332 22.316 1,08 20.622 22.316 1,08 1.000 2.000 0 0 0 0 1.000 0 18.316

3.14.1. Planinstvo za invalide 18.962 18.631 22.332 18.631 1,00 18.631 18.631 1,00 1.000 2.000 1.000 14.631

3.14.2. Planinstvo za invalide_FIHO 0 0

3.14.2.1. FIHO: program na drž. ravni_usposabljanje 618 1.046 1,69 618 1.046 1,69 1.046

3.14.2.2. FIHO: program na drž. ravni_aktivnosti 1.002 1.435 1,43 1.002 1.435 1,43 1.435

3.14.2.3. FIHO: delovanje na državni ravni 371 803 2,17 371 803 2,17 803

3.14.2.4. FIHO: naložbe na državni ravni 400 400 400

4. MEDNARODNA DEJAVNOST 26.462 27.073 24.187 42.238 1,56 22.793 27.073 2.850 42.238 1,56 32.394 0 0 2.844 0 0 0 5.500 1.500

4.1. UIAA - mednarodno združenje pl. organizacij 10.971 10.817 10.637 10.982 1,02 10.817 10.982 1,02 8.638 0 0 1.844 0 0 0 500 0

4.1.1. letna članarina UIAA 7.271 7.555 7.720 7.720 1,02 7.555 7.720 1,02 5.876 1.844

4.1.2. skupščina UIAA 2.609 1.500 2.581 1.500 1,00 1.500 1.500 1,00 1.500

4.1.3. seja YC UIAA 500 336 500 1,00 500 500 1,00 500

4.1.4. seja MC UIAA 576 500 500 1,00 500 500 1,00 500

4.1.5. seja IC UIAA 500 500 1,00 500 500 1,00 500

4.1.9. ostalo UIAA 515 262 262 1,00 262 262 1,00 262

4.2. CAA - Združenje pl. organizacij alpskega loka 4.804 4.901 4.068 4.901 1,00 4.901 4.901 1,00 2.901 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000

4.2.1. letna članarina CAA 2.740 2.740 2.740 2.740 1,00 2.740 2.740 1,00 1.740 1.000

4.2.2. skupščina CAA 750 500 360 500 1,00 500 500 1,00 500

4.2.3. seja Komisije za koče in poti CAA 186 500 250 500 1,00 500 500 1,00 500

4.2.4. seja Komisije za usposabljanja CAA 500 280 500 1,00 500 500 1,00 500

4.2.5. seja KONSAR CAA 968 500 437 500 1,00 500 500 1,00 500

4.2.9. ostalo CAA 161 161 161 1,00 161 161 1,00 161

4.3. BMU - Združenje pl. organizacij Balkana 756 1.100 1.218 1.100 1,00 1.100 1.100 1,00 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.2. skupščina BMU 756 800 710 800 1,00 800 800 1,00 800

4.3.9. ostalo BMU 300 508 300 1,00 300 300 1,00 300

4.4. IKAR - Mednarodna komisija za reševanje v gorah 400 700 400 700 1,00 700 700 1,00 700 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4.1. letna članarina IKAR 400 400 400 400 1,00 400 400 1,00 400
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4.4.2. skupščina IKAR 300 300 1,00 300 300 1,00 300

4.5. ERA - Evropska popotniška zveza 1.618 1.100 1.764 1.100 1,00 1.100 1.100 1,00 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5.1. letna članarina ERA 500 500 500 500 1,00 500 500 1,00 500

4.5.2. skupščina ERA 1.118 500 1.118 500 1,00 500 500 1,00 500

4.5.9. ostalo ERA 100 147 100 1,00 100 100 1,00 100

4.6. IFSC - Mednarodna zveza za športno plezanje 1.592 2.545 3.389 17.545 6,89 2.545 17.545 6,89 12.545 0 0 0 0 0 0 5.000 0

4.6.2. skupščina IFSC 1.163 1.815 2.190 1.815 1,00 1.815 1.815 1,00 1.815

4.6.3. udeležba na olimpijskih igrah 15.000 15.000 10.000 5.000

4.6.9. ostalo IFSC 429 730 1.199 730 1,00 730 730 1,00 730

4.7. ISMF - Mednarodna turnosmučarska zveza 0 300 0 300 1,00 300 300 1,00 300 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7.2. skupščina ISMF 300 300 1,00 300 300 1,00 300

4.8. EUMA (evropsko združenje planinskih org.) 1.833 1.400 700 1.400 1,00 1.400 1.400 1,00 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8.1. letna članarina 700 700 700 700 1,00 700 700 1,00 700

4.8.2. skupščina 1.133 500 500 1,00 500 500 1,00 500

4.8.9. ostalo 200 200 1,00 200 200 1,00 200

4.9. Združenje za reciprociteto 91 600 200 600 1,00 600 600 1,00 100 0 0 0 0 0 0 0 500

4.9.2. skupščina združenja za reciprociteto 91 500 200 500 1,00 500 500 1,00 500

4.9.9. ostalo - združenje za reciprociteto 100 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10. Bilaterarno sodelovanje 2.095 1.610 1.810 1.610 1,00 1.610 1.610 1,00 1.610 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10.1. HPS 444 510 503 510 1,00 510 510 1,00 510

4.10.2. PZ Srbije 100 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10.3. PZ Makedonije 1.331 100 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10.4. PZ BIH 100 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10.5. OeAV 100 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10.6. OTK 319 100 434 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10.7. CAI 100 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10.8. SAC 100 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10.9. DAV 100 531 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10.10. NMA 100 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10.11. Češka 100 100 1,00 100 100 1,00 100

4.10.19. Ostalo (Bilaterarno sodelovanje) 100 341 100 1,00 100 100 1,00 100

4.11. Zamejski Slovenci in Slovenci po svetu 2.000 800 0 800 1,00 800 800 1,00 800 0 0 0 0 0 0 0 0

4.11.1. Sestanki in srečanja 793 500 500 1,00 500 500 1,00 500

4.11.2. Razstava Življenje pod Triglavom 200 200 1,00 200 200 1,00 200

4.11.9. Ostalo (Zamejski Slovenci in Slovenci po svetu) 1.207 100 100 1,00 100 100 1,00 100

4.12. Ostali stroški mednarodnega sodelovanja 302 1.200 0 1.200 1,00 1.200 1.200 1,00 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12.1. Sestanek predstavnikov PZS v med. organizacijah 200 200 1,00 200 200 1,00 200

4.12.2. Darila ob obiskih tujih gostov 200 200 1,00 200 200 1,00 200

4.12.3. Sodelovanje na sejmih v tujini 500 500 1,00 500 500 1,00 500

4.12.9. Ostalo (mednarodna dejavnost) 302 300 300 1,00 300 300 1,00 300

5. Planinski vestnik 137.652 146.630 128.521 148.630 1,01 151.087 158.803 140.738 155.080 0,98 0 122.500 6.751 0 0 18.000 0 0 7.830

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 13.435 45.881

5.1. Stroški materiala in storitev 4.478 4.500 6.889 6.000 1,33 2.000 6.000 3,00 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0

5.1.1. Stroški materiala in storitev 3.632 3.500 6.747 5.000 1,43 1.000 5.000 5,00 5.000

5.1.2. Ostalo 846 1.000 142 1.000 1,00 1.000 1.000 1,00 1.000

5.2. Stroški storitev in distribucije 60.481 65.130 59.262 65.630 1,01 79.803 72.080 0,90 0 39.500 6.751 0 0 18.000 0 0 7.830

5.2.1. Tisk 33.813 36.630 33.260 36.630 1,00 40.473 39.751 0,98 15.000 6.751 18.000

5.2.2. Poštnina pri pošiljanju 25.699 27.000 21.582 27.000 1,00 34.830 29.830 0,86 22.000 7.830

5.2.3. Stroški proste prodaje 969 1.000 805 1.000 1,00 3.000 1.000 0,33 1.000

5.2.9. Ostalo 500 3.614 1.000 2,00 1.500 1.500 1,00 1.500

5.3. Stroški honorarjev 56.194 60.500 45.870 60.500 1,00 60.500 60.500 1,00 0 60.500 0 0 0 0 0 0 0

5.3.1. Avtorski honorar - odgovorni urednik 6.664 9.300 5.305 9.300 1,00 9.300 9.300 1,00 9.300

5.3.2. Avtorski honorar - ostali uredniški odbor 22.463 24.500 16.129 24.500 1,00 24.500 24.500 1,00 24.500

5.3.3. Avtorski honorar - avtorji 25.601 25.000 23.744 25.000 1,00 25.000 25.000 1,00 25.000

5.3.9. Ostalo 1.466 1.700 692 1.700 1,00 1.700 1.700 1,00 1.700

5.4. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 16.500 16.500 16.500 16.500 1,00 16.500 16.500 1,00 0 16.500 0 0 0 0 0 0 0

5.4.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 16.500 16.500 16.500 16.500 1,00 16.500 16.500 1,00 16.500

6. Planinska trgovina 167.273 288.530 153.482 253.597 0,88 156.586 327.953 161.745 297.949 0,91 500 197.462 7.987 0 0 92.000 0

6.1. Planinske karte 11.580 6.800 5.062 7.800 1,15 9.300 7.800 0,84 0 0 0 0 0 0 0 7.800 0

6.1.1. Grintovci 1:25 000 1.505 24 0 0

6.1.2. TNP 1:50 000 412 10 1.300 0 1.300 1.300



PODROBNI FINANČNI NAČRT 2020 PRIHODKI

Št. SM Opis stroškovnih mest (SM)
POROČILO 

2018
REBALANS FIN. 

NAČRTA 2019

POROČILO JAN-

NOV 2019

FINANČNI 

NAČRT 2020

KOEF. 

NAČRT20/R

EB19

POROČILO 

2018
REBALANS FIN. 

NAČRTA 2019

POROČILO JAN-

NOV  2019

FINANČNI 

NAČRT 2020

KOEF. 

NAČRT20/R

EB19
Članarina Lastna dej.

Sredstva 

FSO

Sredstva 

LPŠ

Urad za 

mladino

Sponzorstv

o
Donacije

Interne

knjižbe
Ostalo

ODHODKI PRIHODKI PODROBNI FINANČNI NAČRT 2020

6.1.3. Bohinj 1:25 000 1.100 1.526 0,00 1.500 0 0,00

6.1.4. Stol 1:25 000 0 0

6.1.5. Triglav 1:25 000 1.100 1.300 1,18 1.500 1.300 0,87 1.300

6.1.6. Jalovec 1:25 000 0 0

6.1.7. KSA 1:50 000 7 0 0

6.1.8. Karavanke 1:50 000 0 0

6.1.9. Krn 1:25000 7 1.300 0 1.300 1.300

6.1.10. Storžič-Košuta 1:25000 4.587 6 0 0

6.1.11. Posavsko hribovje - zahodni del 1:50000 0 0

6.1.12. Ljubljana in okolica 1:50000 1.100 1.300 1,18 1.500 1.300 0,87 1.300

6.1.13. Snežnik 1:50000 1.562 745 0 0

6.1.14. Dolenjska 1:50000 0 0

6.1.15. Sevnica 1:30000 1.100 1.305 0,00 1.500 0 0,00

6.1.16. Koroška in Pohorje 1:50000 1.300 1.300 1,00 1.800 1.300 0,72 1.300

6.1.17. Slovenska Istra 1:50000 1.100 1.300 1,18 1.500 1.300 0,87 1.300

6.1.18. Jezersko 215 0

6.1.19. Ostalo 3.507 1.224 0 0

6.1.20. Triglav in Bohinj

6.1.21. Pelca, Olševa, Raduha

6.1.22. Domžalska pot

6.2. Planinski in plezalni vodniki 19.024 50.100 22.530 41.200 0,82 55.865 49.187 0,88 0 0 7.987 0 0 0 0 41.200 0

6.2.1. Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras (Vinčec) 1.070 401 0 0

6.2.2. V zasnežene gore 2.851 0 0

6.2.3. Plezalni vodnik Kamniška Bela, Repov Kot 180 270 0 0

6.2.4. Vodnik Julijske Alpe - Drab 642 302 0 0

6.2.5. Vodnik Julijske Alpe - Janša 766 416 0 0

6.2.6. NAJVIŠJI VRHOVI EVR. DRŽAV nadomesti Plezalni vodnik Vršič (ponatis) 8.000 0 8.000 8.000

6.2.7. Julijske Alpe, južni del (Poljanec) 493 128 0 0

6.2.8. Vodnik po SPP, trije deli 4.349 0 6.301 0 0

6.2.9. Slovenske vertikale 15.000 15.000 1,00 15.000 19.226 1,28 4.226 15.000

6.2.10. RAPALSKA MEJA nadomesti Počitnice na nogah, Krk (Gorišek) 6.000 0 9.761 3.761 6.000

6.2.11. Vodnik Bovec 373 3.000 294 3.000 1,00 3.000 3.000 1,00 3.000

6.2.12. Vodnik razširjena SPP - ponatis 140 118 0 0

6.2.13. Vodnik Julijske Alpe, osrednji del 13.000 1.431 0,00 14.923 0 0,00

6.2.14. Vodnik Bovec: angl. Izdaja 152 149 0 0

6.2.15. Gore nekdanje Jugoslavije 0 0

6.2.16. BOHINJSKA POT nadomesti Kranjska Gora, izbirni vodnik 9.200 0 9.200 9.200

6.2.17. Dolomiti 9.100 4.171 0,00 12.942 0 0,00

6.2.18. Vodnik po SPP, angleški 10.000 1.014 0,00 10.000 0 0,00

6.2.19. Ostalo 10.859 4.682 0 0

6.3. Dnevniki 6.567 10.000 8.253 9.450 0,95 10.000 9.450 0,95 0 9.450 0 0 0 0 0 0 0

6.3.1. Dnevnik s slov. pl. poti 11 6 0 0

6.3.2. Planinski dnevnik 1.089 649 2.500 0 0,00

6.3.3. Vpisna knjiga za planinske koče 476 471 1.700 0 1.700 1.700

6.3.4. Dnevnik s slov. pl. poti - ponatis 3.963 5.800 5.227 6.000 1,03 5.800 6.000 1,03 6.000

6.3.5. Vpisna knjiga za vrhove 545 700 541 750 1,07 700 750 1,07 750

6.3.6. Turno-kolesarski dnevnik 456 1.000 926 1.000 1,00 1.000 1.000 1,00 1.000

6.3.7. Planinski dnevnik - ponatis 2.500 424 0,00 0 0

6.3.8. Dnevnik za otroke s prilagojenim programom 0 0

6.3.9. Dnevniki ostalo 27 8 0 0

6.4. Strokovna literatura 2.199 25.000 1.217 0 0,00 25.000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4.1. Planinska šola 769 297 0 0

6.4.2. Vodniški učbenik 830 361 0 0

6.4.3. In planinec 15.000 0,00 15.000 0 0,00

6.4.4. Priročnik za markaciste 5.000 0,00 5.000 0 0,00

6.4.5. Narava v gorskem svetu 5.000 0,00 5.000 0 0,00

6.4.9. Ostalo 600 559 0 0

6.5. Leposlovje 7.710 22.100 15.236 36.500 1,65 22.100 36.500 1,65 0 0 0 0 0 0 0 36.500 0

6.5.1. Planinski zabavnik 579 3.000 95 0,00 3.000 0 0,00

6.5.2. Zgodovina Slovenskega planinstva 1.663 4.000 218 11.000 2,75 4.000 11.000 2,75 11.000

6.5.3. Planinski zabavnik 2 1.201 683 0 0
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6.5.4. Trden kakor skala (Mikša, Gradnik) 40 41 0 0

6.5.5. Ljudje v gorah (Škodič) 274 110 0 0

6.5.6. Čez rob - ponatis 290 0 0

6.5.7. Pravljičarija pod Triglavom 2.522 1.011 0 0

6.5.8. Tista lepa leta 5.100 4.777 0,00 5.100 0 0,00

6.5.9. Gamsek Vili 2 3.000 637 0,00 3.000 0 0,00

6.5.10. Vprašaj goro 7.000 5.140 0,00 7.000 0 0,00

6.5.11. Plezalna tehnika 438 0

6.5.12. S čopičem čez rovtarijo 4.200 4.200 4.200

6.5.13. Smeh z gora 3.900 3.900 3.900

6.5.14. Živeti z gorami 2 5.000 5.000 5.000

6.5.15. Čez drn in strn s pravljicami 6.100 6.100 6.100

6.5.16. Alone on the Wall - prevod 6.300 6.300 6.300

6.5.19. Ostalo 1.429 1.797 0 0

6.6. Planinski koledar 19.982 20.680 15.687 20.000 0,97 42.800 42.800 1,00 0 42.800 0 0 0 0 0 0 0

6.6.1. Honorarji po pogodbah 2.472 1.930 1.057 1.500 0,78 5.700 5.700 1,00 5.700

6.6.2. Tisk, dotisk 14.506 15.750 12.476 15.700 1,00 28.000 28.000 1,00 28.000

6.6.3. Oblikovanje 825 900 825 900 1,00 5.000 5.000 1,00 5.000

6.6.4. Distribucija 2.091 2.000 1.247 1.800 0,90 4.000 4.000 1,00 4.000

6.6.9. Ostalo 88 100 82 100 1,00 100 100 1,00 100

6.7. Ostali izdelki 51.525 105.150 38.739 89.947 0,86 114.188 103.512 0,91 500 103.012 0 0 0 0 0 0 0

6.7.1. Izdelki za planinska društva 525 371 525 1,00 656 656 1,00 656

6.7.2. Promocijski izdelki -75 525 389 500 0,95 656 656 1,00 656

6.7.3. Tekstilni izdelki 9.105 10.000 7.569 25.000 2,50 12.500 34.250 2,74 34.250

6.7.4. Zemljevidi PZS in GDL 23 7 0 0

6.7.5. Izdelki HPS in Kompas 1.150 711 2.000 1,74 1.438 2.500 1,74 2.500

6.7.6. Edicije ostalo 72 3.900 75 700 0,18 4.875 900 0,18 900

6.7.7. Rt-tri-Podium 500 62 0,00 625 0 0,00

6.7.8. Materialni stroški 33.884 20.000 25.059 26.000 1,30 20.000 26.000 1,30 26.000

6.7.9. Izdelki iz zaloge 7.412 65.000 2.766 33.000 0,51 70.000 36.000 0,51 36.000

6.7.10. Digitalizacija edicij 722 722 722 1,00 500 1.000 2,00 500 500

6.7.12. Spomin s planin 875 2.500 378 0,00 2.500 0 0,00

6.7.13. Blazinica za žig in barva 229 328 322 500 550 550

6.7.14. e-knjige 307 1.000 1.000 1.000

6.7.15. Greva pod objem gora (CD) - ponatis z dodatkom

6.7.16. Zbornik Mladina in gore

6.8. Promocija 4.486 4.500 2.558 4.500 1,00 4.500 4.500 1,00 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0

6.8.3. Sejmi 4.486 4.500 2.558 4.500 1,00 4.500 4.500 1,00 4.500

6.8.9. Ostalo 0 0

6.9. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 44.200 44.200 44.200 44.200 1,00 44.200 44.200 1,00 0 37.700 0 0 0 0 0 6.500 0

6.9.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 44.200 44.200 44.200 44.200 1,00 44.200 44.200 1,00 37.700 6.500

7. Planinsko učno središče Bavšica 44.613 45.430 39.493 43.990 0,97 44.642 45.430 28.404 43.990 0,97 2.280 7.750 0 0 33.960 0

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 29 7.791

7.1. Stroški materiala in storitev 26.061 26.200 20.627 24.950 0,95 26.390 24.950 0,95 0 5.740 0 0 0 0 0 19.210 0

7.1.1. Hrana 7.830 7.500 5.251 6.800 0,91 7.390 6.800 0,92 6.800

7.1.2. Plin 3.743 2.800 2.161 2.800 1,00 2.800 2.800 1,00 190 2.610

7.1.3. Elektrika 614 1.000 1.020 1.000 1,00 1.000 1.000 1,00 600 400

7.1.4. Komunala 631 500 264 350 0,70 500 350 0,70 350

7.1.6. Pisarniški in potrošni material 906 700 654 800 1,14 700 800 1,14 400 400

7.1.7. Potni stroški 214 350 227 300 0,86 600 300 0,50 250 50

7.1.8. Zavarovanje objekta 951 1.000 844 1.000 1,00 1.500 1.000 0,67 1.000

7.1.9. Stroški dela - kuharji 5.229 5.950 4.250 5.000 0,84 5.000 5.000 1,00 1.000 4.000

7.1.10. Stroški dela - oskrbnik 2.659 2.700 2.471 2.700 1,00 2.700 2.700 1,00 1.300 1.400

7.1.11. Stroški dela - gospodar 3.050 3.200 2.848 3.200 1,00 3.200 3.200 1,00 3.200

7.1.19. Ostalo 235 500 637 1.000 2,00 1.000 1.000 1,00 1.000

7.2. Vzdrževanje objekta in amortizacija 14.651 15.330 14.966 15.140 0,99 15.140 15.140 1,00 2.280 2.010 0 0 0 0 0 10.850 0

7.2.2. Čiščenje 222 500 463 500 1,00 500 500 1,00 500

7.2.3. Amortizacija 12.942 12.830 11.503 12.630 0,98 12.630 12.630 1,00 2.280 10.350

7.2.4. Nakup zemljišča ob PUS Bavšica 10 10 10 10 10 1,00 10

7.2.5. Vodovod PUS Bavšica 60 0 0 0

7.2.6. Vzdrževanje planinskih poti v okolici Bavšice 500 303 500 1,00 500 500 1,00 500
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7.2.9. Ostalo 1.418 1.500 2.686 1.500 1,00 1.500 1.500 1,00 1.500

7.3. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.900 3.900 3.900 3.900 1,00 3.900 3.900 1,00 0 0 0 0 0 0 0 3.900 0

7.3.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.900 3.900 3.900 3.900 1,00 3.900 3.900 1,00 3.900

8. Skupni materialni stroški 200.236 148.020 127.417 142.300 0,96 200.255 109.505 79.378 131.527 1,20 60.682 0 0 4.265 0 0 66.580 0

8.1. Stroški materiala 22.023 12.200 10.929 12.200 1,00 50.978 131.527 2,58 60.682 0 0 4.265 0 0 0 66.580 0

8.1.1. Stroški materiala za dejavnost 1.499 700 266 700 1,00 42.989 131.527 3,06 60.682 4.265 66.580

8.1.2. Stroški energije 6.098 5.500 4.868 5.500 1,00 4.000 0 0,00

8.1.3. Drobni inventar 8.476 1.500 1.434 1.500 1,00 0 0

8.1.4. Pisarniški material in strokovna literatura 4.769 3.500 3.486 3.500 1,00 3.500 0 0,00

8.1.9. Ostalo 1.181 1.000 874 1.000 1,00 489 0 0,00

8.2. Stroški storitev 142.709 109.200 92.611 104.100 0,95 34.527 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2.1. Stroški najema opreme (fotokopirni stroj, pos) 1.949 1.600 1.729 1.600 1,00 0 0

8.2.2. Stroški telefonskih storitev 7.666 6.000 4.179 6.000 1,00 0 0

8.2.3. Stroški poštnine 8.629 9.000 9.208 9.000 1,00 4.700 0 0,00

8.2.4. Stroški komunalnih storitev, čiščenja in varovanja 12.289 11.000 10.294 11.000 1,00 0 0

8.2.5. Študentsko delo 4.454 3.500 3.215 3.500 1,00 0 0

8.2.6. Stroški storitev vzdrževanja opreme in stavbe 38.415 33.000 31.858 33.000 1,00 8.000 0 0,00

8.2.7. Stroški plačilnega prometa in zavarovanja 5.508 5.400 7.300 7.500 1,39 4.000 0 0,00

8.2.8. Članarine, dajatve in pristojbine 2.666 2.700 2.903 3.000 1,11 2.100 0 0,00

8.2.10. Stroški drugih zunanjih storitev 53.045 34.000 17.022 26.500 0,78 15.727 0 0,00

8.2.11. Stroški odvetniških storitev 3.582 1.000 2.079 1.000 1,00 0 0

8.2.19. Ostalo 4.506 2.000 2.825 2.000 1,00 0 0

8.3. Osnovna sredstva 12.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3.1. Osnovna sredstva računalnik 1.903 0 0 0

8.3.2. Stavba PZS 10.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3.2.2. Stroški nakup novih prostorov in opreme 10.146 0 0

8.4. Amortizacija 23.454 26.620 23.877 26.000 0,98 24.000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.4.1. Amortizacija 23.454 26.620 23.877 26.000 0,98 24.000 0 0,00

9. Strokovna služba 355.919 423.253 374.490 438.825 1,04 357.925 425.292 205.647 408.323 0,96 185.580 0 0 16.288 0 0 0 190.886 15.569

9.1. Bruto plače 251.938 311.936 275.221 325.088 1,04 383.384 408.323 1,07 185.580 0 0 16.288 0 0 0 190.886 15.569

9.1.1. Bruto plače 251.938 311.936 275.221 325.088 1,04 383.384 408.323 1,07 185.580 16.288 190.886 15.569

9.2. Prispevki delodajalca 40.558 49.642 44.322 52.339 1,05 22.944 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2.1. Prispevki delodajalca na plače 40.558 49.642 44.322 52.339 1,05 22.944 0 0,00

9.3. Drugi stroški dela 50.047 61.674 54.947 61.398 1,00 18.964 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.3.1. Prehrana med delom 15.539 19.620 16.695 20.930 1,07 5.620 0 0,00

9.3.2. Prevoz na delo in z dela 17.043 20.771 16.604 19.798 0,95 2.771 0 0,00

9.3.3. Regres za letni dopust 10.746 15.660 15.199 15.400 0,98 5.139 0 0,00

9.3.4. Povračilo kilometrine v državi 3.391 4.000 3.821 3.373 0,84 4.000 0 0,00

9.3.5. zavarovanje ss, zdravniški pregledi 571 745 589 517 0,69 745 0 0,00

9.3.9. Drugo 2.757 878 2.039 1.379 1,57 689 0 0,00

9.5. Zaposlitev mladinskega delavca 13.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.5.1. Zaposlitev mladinskega delavca 13.376 0 0 0

10. ORGANI (razen komisij) 41.946 57.017 42.133 54.647 0,96 43.819 52.983 24.168 54.710 1,03 49.388 617 2.562 0 0 0 150 1.993 0

10.1. Skupščina 1.668 1.200 1.270 1.200 1,00 1.200 1.200 1,00 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0

10.1.1. Seja skupščine 1.464 1.200 1.270 1.200 1,00 1.200 1.200 1,00 1.200

10.1.2. Volilna komisija 204 0 0

10.2. Upravni odbor 4.213 4.150 5.213 4.150 1,00 4.150 4.150 1,00 4.150 0 0 0 0 0 0 0 0

10.2.1. Seje upravnega odbora 4.143 4.000 3.420 4.000 1,00 4.000 4.000 1,00 4.000

10.2.2. Delovne skupine upravnega odbora 150 194 150 1,00 150 150 1,00 150

10.2.9. Ostalo 71 1.599 0 0

10.3. Nadzorni odbor 284 400 427 400 1,00 400 400 1,00 400 0 0 0 0 0 0 0 0

10.3.1. Seje Nadzornega odbora 284 400 427 400 1,00 400 400 1,00 400

10.4. Predsedstvo 12.446 15.300 12.120 15.300 1,00 15.300 15.300 1,00 15.300 0 0 0 0 0 0 0 0

10.4.1. Seje predsedstva (potni stroški) 2.149 2.500 1.556 2.500 1,00 2.500 2.500 1,00 2.500

10.4.2. Potni stroški članov predsedstva (aktivnosti) 3.704 5.000 4.997 5.000 1,00 5.000 5.000 1,00 5.000

10.4.3. Odhodki po sklepu predsedstva 5.181 5.000 3.441 5.000 1,00 5.000 5.000 1,00 5.000

10.4.4. Donacije za praporje in zbornike društev 150 800 300 800 1,00 800 800 1,00 800

10.4.5. Koordinacija MDO PD ter koord. z vodstvi komisij in odborov 500 367 500 1,00 500 500 1,00 500

10.4.9. Ostalo 1.262 1.500 1.458 1.500 1,00 1.500 1.500 1,00 1.500

10.5. Odbor za usposabljane in preventivo 1.861 7.000 1.578 6.000 0,86 7.000 6.000 0,86 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0

10.5.1. Seje Odbora za usposabljanje in preventivo 766 400 447 400 1,00 400 400 1,00 400
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10.5.2. Usposabljanje za inštruktorje PV 4.000 4.000 1,00 4.000 4.000 1,00 4.000

10.5.3. Projekti s področja prevent. dejavnosti 1.095 2.000 1.131 1.300 0,65 2.000 1.300 0,65 1.300

10.5.4. seminar za inštruktorje BMU 500 200 0,40 500 200 0,40 200

10.5.9. Ostalo 100 100 1,00 100 100 1,00 100

10.6. Odbor za članstvo 484 300 411 300 1,00 300 300 1,00 300 0 0 0 0 0 0 0 0

10.6.1. Seje Odbora za članstvo 484 300 411 300 1,00 300 300 1,00 300

10.7. Odbor za pravne zadeve 0 200 94 200 1,00 200 200 1,00 200 0 0 0 0 0 0 0 0

10.7.1. Seje Odbora za pravne zadeve 200 94 200 1,00 200 200 1,00 200

10.8. Odbor za založništvo in informiranje 461 460 334 460 1,00 460 460 1,00 460 0 0 0 0 0 0 0 0

10.8.1. Seje Odbora za založništvo in informiranje 461 460 334 460 1,00 460 460 1,00 460

10.9. Odbor Gore in varnost 76 3.250 47 950 0,29 450 950 2,11 950 0 0 0 0 0 0 0 0

10.9.1. Seje Odbora Gore in varnost 76 150 23 150 1,00 150 150 1,00 150

10.9.2. Posvet Gore in varnost 300 23 300 1,00 300 300 1,00 300

10.9.9. Ostalo 2.800 500 0,18 0 500 500

10.10. Raziskovalna skupina 212 500 24 500 1,00 500 500 1,00 500 0 0 0 0 0 0 0 0

10.10.1. Seje Raziskovalne skupine 62 200 24 200 1,00 200 200 1,00 200

10.10.3. Nagrade Raziskovalne skupine 150 300 300 1,00 300 300 1,00 300

10.11. MDO PD Dolenjske in Bele krajine 2.608 2.520 1.552 1.700 0,67 1.932 1.584 1.700 1,07 1.176 255 151 118

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE -675 3.107 0

10.11.1. Sestanki in seje MDO PD 43 200 0,00 0 0

10.11.2. Prireditve in dogodki MDO PD 45 300 608 400 1,33 0 0

10.11.3. Udeležba na dogodkih društev 209 400 219 400 1,00 0 0

10.11.4. Aktivnosti odborov 1.660 1.000 414 500 0,50 0 0

10.11.5. Ostalo 650 620 311 400 0,65 0 0

10.12. MDO PD Gorenjske 1.682 2.599 2.021 2.950 1,14 2.437 2.599 2.950 1,14 2.401 309 240

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 755 1.558 0

10.12.1. Sestanki in seje MDO PD 120 300 244 300 1,00 0 0

10.12.2. Prireditve in dogodki MDO PD 540 800 457 800 1,00 0 0

10.12.3. Udeležba na dogodkih društev 675 800 1.002 1.050 1,31 0 0

10.12.4. Aktivnosti odborov 115 399 261 500 1,25 0 0

10.12.5. Ostalo 232 300 58 300 1,00 0 0

10.13. MDO PD Koroške 1.652 1.800 795 1.601 0,89 1.624 1.508 1.601 1,06 1.303 168 130

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE -28 323 0

10.13.1. Sestanki in seje MDO PD 50 110 9 110 1,00 0 0

10.13.2. Prireditve in dogodki MDO PD 945 600 61 400 0,67 0 0

10.13.3. Udeležba na dogodkih društev 87 100 30 100 1,00 0 0

10.13.4. Aktivnosti odborov 475 900 608 900 1,00 0 0

10.13.5. Ostalo 96 90 87 91 1,01 0 0

10.14. MDO PD Ljubljana 3.182 2.918 2.852 3.258 1,12 2.705 2.918 3.258 1,12 2.585 82 332 258

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE -477 291 0

10.14.1. Sestanki in seje MDO PD 505 501 806 500 1,00 0 0

10.14.2. Prireditve in dogodki MDO PD 566 500 381 500 1,00 0 0

10.14.3. Udeležba na dogodkih društev 151 400 238 400 1,00 0 0

10.14.4. Aktivnosti odborov 1.003 800 373 800 1,00 0 0

10.14.5. Ostalo 957 717 1.055 1.058 1,48 0 0

10.15. MDO PD Kamniško Bistriški 848 1.354 1.399 1.481 1,09 1.300 1.354 1.481 1,09 1.206 155 121

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 452 1.769 0

10.15.1. Sestanki in seje MDO PD 448 500 359 500 1,00 0 0

10.15.2. Prireditve in dogodki MDO PD 200 400 400 2,00 0 0

10.15.3. Udeležba na dogodkih društev 154 0 100 0,65 0 0

10.15.4. Aktivnosti odborov 325 640 325 1,00 0 0

10.15.5. Ostalo 400 175 156 0,89 0 0

10.16. MDO PD Notranjske 1.114 1.389 1.065 1.475 1,06 1.350 1.389 1.475 1,06 1.201 154 120

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 236 1.250 0

10.16.1. Sestanki in seje MDO PD 113 144 75 0,52 0 0

10.16.2. Prireditve in dogodki MDO PD 450 934 700 1,56 0 0

10.16.3. Udeležba na dogodkih društev 0 0

10.16.4. Aktivnosti odborov 449 500 23 500 1,00 0 0

10.16.5. Ostalo 551 295 107 200 0,68 0 0

10.17. MDO PD Podravja 1.696 2.448 1.028 2.722 1,11 2.332 2.448 2.722 1,11 2.215 285 222

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 636 4.945 0
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10.17.1. Sestanki in seje MDO PD 100 100 1,00 0 0

10.17.2. Prireditve in dogodki MDO PD 116 300 300 1,00 0 0

10.17.3. Udeležba na dogodkih društev 200 200 1,00 0 0

10.17.4. Aktivnosti odborov 1.580 1.848 808 1.822 0,99 0 0

10.17.5. Ostalo 220 300 0 0

10.18. MDO PD Pomurja 897 1.137 917 1.210 1,06 1.120 1.137 1.210 1,06 985 127 99

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 223 672 0

10.18.1. Sestanki in seje MDO PD 137 100 0,73 0 0

10.18.2. Prireditve in dogodki MDO PD 197 200 129 200 1,00 0 0

10.18.3. Udeležba na dogodkih društev 100 100 1,00 0 0

10.18.4. Aktivnosti odborov 185 200 576 500 2,50 0 0

10.18.5. Ostalo 515 500 212 310 0,62 0 0

10.19. MDO PD Posočja 2.071 1.714 1.454 1.856 1,08 2.660 1.714 1.856 1,08 1.389 179 150 139

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 590 885 0

10.19.1. Sestanki in seje MDO PD 292 300 218 300 1,00 0 0

10.19.2. Prireditve in dogodki MDO PD 1.119 500 864 642 1,28 0 0

10.19.3. Udeležba na dogodkih društev 349 414 74 414 1,00 0 0

10.19.4. Aktivnosti odborov 311 350 213 350 1,00 0 0

10.19.5. Ostalo 150 85 150 1,00 0 0

10.20. MDO PD Primorske 1.225 1.344 690 1.439 1,07 1.297 1.334 1.439 1,08 1.172 151 117

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 72 1.541 0

10.20.1. Sestanki in seje MDO PD 0 0

10.20.2. Prireditve in dogodki MDO PD 165 400 290 400 1,00 0 0

10.20.3. Udeležba na dogodkih društev 72 100 100 1,00 0 0

10.20.4. Aktivnosti odborov 862 500 400 500 1,00 0 0

10.20.5. Ostalo 126 344 439 1,28 0 0

10.21. MDO PD Savinjske 1.500 3.497 6.181 3.895 1,11 3.349 3.497 3.895 1,11 2.942 280 378 294

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE 1.849 3.091 0

10.21.1. Sestanki in seje MDO PD 16 197 16 200 1,02 0 0

10.21.2. Prireditve in dogodki MDO PD 232 800 721 800 1,00 0 0

10.21.3. Udeležba na dogodkih društev 127 300 237 300 1,00 0 0

10.21.4. Aktivnosti odborov 751 1.800 4.679 2.195 1,22 0 0

10.21.5. Ostalo 374 400 529 400 1,00 0 0

10.22. MDO PD Zasavja 1.768 1.537 661 1.600 1,04 1.475 1.541 1.663 1,08 1.354 174 135

PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE -293 -24 0

10.22.1. Sestanki in seje MDO PD 100 100 1,00 0 0

10.22.2. Prireditve in dogodki MDO PD 450 200 200 1,00 0 0

10.22.3. Udeležba na dogodkih društev 500 500 1,00 0 0

10.22.4. Aktivnosti odborov 200 200 1,00 0 0

10.22.5. Ostalo 1.318 537 661 600 1,12 0 0

11. Komisija za alpinizem (KA) 166.666 231.938 196.709 228.688 0,99 189.204 232.338 191.725 228.688 0,98 2.600 59.850 58.405 113.448 0 0 200 -5.815 0

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 22.538 41.975

11.1. Organizacijske aktivnosti 1.064 1.600 961 2.100 1,31 1.600 2.100 1,31 800 1.300 0 0 0 0 0 0 0

11.1.2. Seje izvršnega odbora 251 500 313 500 1,00 500 500 1,00 500

11.1.3. Seje strokovnih organov 299 300 300 1,00 300 300 1,00 300

11.1.9. Ostalo 515 800 648 1.300 1,63 800 1.300 1,63 1.300

11.2. Usposabljanja 1.922 2.700 2.735 4.700 1,74 3.100 4.700 1,52 0 4.700 0 0 0 0 0 0 0

11.2.1. Izpiti za alpiniste 451 1.000 268 1.000 1,00 2.400 1.000 0,42 1.000

11.2.2. Izpiti za alpinistične inštruktorje 612 1.000 1.528 1.000 1,00 0 1.000 1.000

11.2.3. Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje 859 700 938 2.700 3,86 700 2.700 3,86 2.700

11.3. Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca 35.033 41.503 49.343 43.893 1,06 41.503 43.893 1,06 0 0 26.287 17.606 0 0 0 0 0

11.3.1. Akcije SMAR 21.591 23.000 38.136 30.700 1,33 23.000 30.700 1,33 22.344 8.356

11.3.2. Selektor po pogodbi 6.573 6.500 3.950 6.309 0,97 6.500 6.309 0,97 6.309

11.3.3. Kategorizacija, kvalitetni vzponi (MR, PR) 0 0

11.3.4. Alpinistični tabor - Slovenija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.3.5. Alpinistični tabor - tujina 490 3.276 0 0 0,00 3.276 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.3.6. Mednarodno srečanje alpinistov 802 644 300 0,37 802 300 0,37 300

11.3.7. Priprave SMAR 1.404 1.200 0,00 1.200 0 0,00

11.3.8. Zavarovanje 500 388 0,00 500 0 0,00

11.3.10. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 4.975 6.225 6.225 6.584 1,06 6.225 6.584 1,06 3.943 2.641

11.4. Slovenska članska alpinistična reprezentanca 125.392 168.591 135.367 162.537 0,96 168.591 162.512 0,96 550 40.000 32.118 95.843 0 0 0 -6.000 0
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11.4.1. Alpinistične odprave (razpis) 73.803 102.200 80.553 80.000 0,78 102.200 80.000 0,78 0 40.000 27.301 12.699 0 0 0 0

11.4.2. Kategorizacija, kvalitetni vzponi (MR, PR) 12.788 12.550 14.670 15.000 1,20 12.550 15.000 1,20 15.000

11.4.3. Alpinistični tabor - Slovenija 2.490 3.500 1.451 3.500 1,00 3.500 3.500 1,00 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0

11.4.4. Alpinistični tabor - tujina 9.537 15.000 10.028 15.000 1,00 15.000 15.000 1,00 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0

11.4.6. Zavarovanje 1.284 1.400 776 1.950 1,39 1.400 1.950 1,39 550 1.400

11.4.7. Priprave članske reprezentance 10.055 15.185 9.134 27.893 1,84 15.185 27.868 1,84 33.868 -6.000

11.4.8. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 15.436 18.756 18.756 19.194 1,02 18.756 19.194 1,02 4.818 14.376

11.5. Ostale aktivnosti 3.254 17.543 8.302 15.460 0,88 17.543 15.485 0,88 1.250 13.850 0 0 0 0 200 185 0

11.5.2. Zbor alpinistov 300 600 300 1,00 300 300 1,00 300

11.5.3. Podelitev najvišjih priznanj s področja alpinizma 445 643 643 500 0,78 643 500 0,78 500

11.5.4. Srečanje alpinistov veteranov 749 3.500 2.851 2.500 0,71 3.500 2.500 0,71 450 1.850 200

11.5.7. Strokovna literatura 1.659 10.000 3.432 12.000 1,20 10.000 12.000 1,20 12.000

11.5.8. Zdravstvena postaja Chyalsi v Nepalu 131 0 0

11.5.9. Ostalo 100 130 160 1,60 100 185 1,85 185

11.5.10. Šola -Nepal 270 3.000 647 0,00 3.000 0 0,00

12. Komisija za gorske športe (KGŠ) 15.967 13.550 14.840 11.400 0,84 16.457 13.550 13.150 11.400 0,84 2.400 0 0 0 0 0 0 6.000 3.000

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 490 4.367

12.1. Organizacijske aktivnosti 0 400 0 400 1,00 400 400 1,00 400 0 0 0 0 0 0 0 0

12.1.1. Zbor komisije 100 100 1,00 100 100 1,00 100

12.1.2. Seje izvršnega odbora 200 200 1,00 200 200 1,00 200

12.1.3. Seje strokovnih organov 100 100 1,00 100 100 1,00 100

12.3. Slovenska reprezentanca v tekm. lednem plezanju 9.529 6.575 7.153 6.000 0,91 6.575 6.000 0,91 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

12.3.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 7.855 5.366 5.944 6.000 1,12 5.589 6.000 1,07 6.000

12.3.2. Sofinanciranje skupnih stroškov mat. in dela 1.377 986 986 0,00 986 0 0,00

12.3.9. Ostalo 297 223 223 0,00 0 0

12.4. Slovenska reprezentanca v tekm. turnem smučanju 6.438 6.575 7.687 5.000 0,76 6.575 5.000 0,76 2.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000

12.4.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 5.263 5.366 6.478 5.000 0,93 5.589 5.000 0,89 2.000 3.000

12.4.2. Sofinanciranje skupnih stroškov mat. in dela 972 986 986 0,00 986 0 0,00

12.4.9. Ostalo 204 223 223 0,00 0 0

13. Gospodarska komisija (GK) 24.793 26.100 12.556 27.400 1,05 24.723 26.100 2.269 27.400 1,05 1.600 4.300 0 0 0 0 0 0 21.500

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. -70 18.519

13.1. Organizacijske aktivnosti 1.557 1.100 790 1.100 1,00 1.100 1.100 1,00 800 0 0 0 0 0 0 0 300

13.1.1. Zbor komisije 219 200 200 200 1,00 200 200 1,00 200

13.1.2. Seje izvršnega odbora 1.338 700 590 700 1,00 700 700 1,00 400 300

13.1.3. Seje strokovnih organov 200 200 1,00 200 200 1,00 200

13.2. Usposabljanja 5.340 2.375 1.423 1.800 0,76 2.375 1.800 0,76 0 1.300 0 0 0 0 0 0 500

13.2.1. Usposabljanje za oskrbnike planinskih koč 4.721 1.200 890 1.000 0,83 1.200 1.000 0,83 1.000

13.2.2. Konferenca planinskega gospodarstva 619 375 375 500 1,33 375 500 1,33 500

13.2.3. Strokovna ekskurzija za ogled primerov dobre prakse 800 158 300 0,38 800 300 0,38 300

13.3. Svetovalna pisarna in certifikati 7.897 8.025 2.920 7.000 0,87 8.025 7.000 0,87 800 0 0 0 0 0 0 0 6.200

13.3.1. Delovanje svetovalne pisarne PZS 7.897 6.025 2.781 6.000 1,00 6.025 6.000 1,00 800 5.200

13.3.2. Certifikat "Okolju prijazna pl. koča" 500 500 1,00 500 500 1,00 500

13.3.3. Certifikat "Družinam prijazna pl. koča" 1.500 139 500 0,33 1.500 500 0,33 500

13.4. Ostale aktivnosti 6.998 11.600 4.423 14.500 1,25 11.600 14.500 1,25 0 3.000 0 0 0 0 0 0 11.500

13.4.1. Meritve učinkovitosti malih čistilnih naprav 82 600 9 400 0,67 600 400 0,67 400

13.4.3. Rezervacijski sistem CAA 6.000 7.600 1,27 6.000 7.600 1,27 3.000 4.600

13.4.4. Promocijski letaki za pl. koče 4.857 2.000 2.348 3.000 1,50 2.000 3.000 1,50 3.000

13.4.5. Promocijske aktivnosti plan. koč na sejmih 1.980 3.000 2.067 3.000 1,00 3.000 3.000 1,00 3.000

13.4.6. Helikopterski preleti 500 0 500 500

13.4.9. Ostalo 79 0 0

13.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.000 3.000 3.000 3.000 1,00 3.000 3.000 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000

13.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 3.000 3.000 3.000 3.000 1,00 3.000 3.000 1,00 3.000

14. Mladinska komisija (MK) 56.370 49.819 52.061 49.066 0,98 54.193 49.819 27.074 49.066 0,98 2.861 15.900 10.120 0 20.185 0 0 0 0

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. -2.178 5.441

14.1. Organizacijske aktivnosti 830 900 549 900 1,00 900 900 1,00 700 200 0 0

14.1.1. Zbor komisije 339 200 229 200 1,00 200 200 1,00 200

14.1.2. Seje izvršnega odbora 367 300 278 300 1,00 300 300 1,00 300

14.1.3. Seje strokovnih organov 124 200 35 200 1,00 200 200 1,00 200

14.1.9. Ostalo 200 6 200 1,00 200 200 1,00 200

14.2. Usposabljanja 6.868 13.272 9.842 11.600 0,87 13.273 11.600 0,87 0 11.600 0 0 0 0 0 0 0

14.2.1. Neformalno izobraževanje Mladinski voditelj 4.200 3.415 4.200 1,00 4.200 4.200 1,00 4.200
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14.2.2. Seminar za mentorje planinskih skupin 3.671 3.800 3.485 2.000 0,53 3.800 2.000 0,53 2.000

14.2.3. Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 2.059 1.200 2.159 1.200 1,00 1.200 1.200 1,00 1.200

14.2.4. Seminar družabnosti v gorah 1.200 1.200 1,00 1.200 1.200 1,00 1.200

14.2.8. Tečaj orientacije 900 900 1,00 900 900 1,00 900

14.2.9. Zimska planinska šola 1.000 783 1.000 1,00 1.000 1.000 1,00 1.000

14.2.10. Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh 1.137 972 1.100 1,13 973 1.100 1,13 1.100

14.3. Projekti 11.100 9.080 8.528 9.344 1,03 9.080 9.344 1,03 824 0 3.120 0 5.400 0 0 0 0

14.3.1. Sofinanciranje pl. taborov (razpis za PD) 0 7.580 7.028 7.844 1,03 7.580 7.844 1,03 524 2.320 5.000

14.3.2. Sofinanciranje zimovanj 0 1.200 1.500 1.200 1,00 1.200 1.200 1,00 800 400

14.3.3. Sofinanciranje srečanj mladih planincev 300 300 1,00 300 300 1,00 300

14.3.9. Ostalo 11.100 0 0

14.4. Ostale aktivnosti 21.798 11.667 19.320 11.922 1,02 11.667 11.922 1,02 337 3.300 2.500 0 5.785 0 0 0 0

14.4.1. Nagradni tabor za najboljše ekipe MIG in SPOT 3.357 3.000 3.089 3.000 1,00 3.000 3.000 1,00 2.000 1.000

14.4.3. Mednarodna dejavnost 128 1.005 200 0 200 200

14.4.4. Izleti in tabor za študente 2.035 1.400 2.399 1.400 1,00 1.400 1.400 1,00 400 1.000

14.4.5. Nagrade PŠ, Cici in Ml. planinec 4.442 1.200 3.900 1.195 1,00 1.200 1.195 1,00 200 995

14.4.6. Zavarovanje strokovnih kadrov 330 337 272 337 1,00 337 337 1,00 337

14.4.7. Dan slovenskih planinskih doživetij 100 112 100 1,00 100 100 1,00 100

14.4.8. Delovna akcija v PUS Bavšica 299 600 448 600 1,00 600 600 1,00 600

14.4.9. Motivacijski vikend 243 250 250 1,00 250 250 1,00 250

14.4.10. Promocija 6.437 1.200 6.023 1.260 1,05 1.200 1.260 1,05 1.260

14.4.12. Družinski tabor 2.867 2.900 2.072 2.900 1,00 2.900 2.900 1,00 2.900

14.4.19. Ostalo 1.660 680 680 1,00 680 680 1,00 680

14.5. Tekmovanja 8.774 7.900 6.823 8.300 1,05 7.899 8.300 1,05 1.000 1.000 4.500 0 1.800 0 0 0 0

14.5.1. Tekmovanja Mladina in gore 4.113 3.600 3.277 4.000 1,11 3.600 4.000 1,11 4.000

14.5.2. POT - lige 160 300 300 1,00 300 300 1,00 300

14.5.3. Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 1.334 1.500 1.507 1.500 1,00 1.499 1.500 1,00 200 1.300

14.5.4. Balkansko POT 3.168 2.500 2.038 2.500 1,00 2.500 2.500 1,00 1.000 1.000 500

14.6. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 7.000 7.000 7.000 7.000 1,00 7.000 7.000 1,00 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0

14.6.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 7.000 7.000 7.000 7.000 1,00 7.000 7.000 1,00 7.000

15. Komisija za planinske poti (KPP) 67.647 94.352 75.991 81.490 0,86 52.345 94.352 25.975 78.700 0,83 6.800 31.500 37.400 0 0 0 3.000 0 0

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. -15.302 42.117

15.1. Organizacijske aktivnosti 3.678 3.960 2.406 3.460 0,87 1.000 1.000 1,00 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

15.1.1. Zbor komisije 552 400 437 700 1,75 200 200 1,00 200

15.1.2. Seje izvršnega odbora 1.278 900 1.344 900 1,00 600 600 1,00 600

15.1.3. Seje strokovnih organov 329 1.000 361 1.000 1,00 200 200 1,00 200

15.1.4. Seje KEUPS 163 360 360 1,00 0 0

15.1.9. Ostalo 1.355 1.300 263 500 0,38 0 0

15.2. Usposabljanja 15.278 19.332 10.887 18.530 0,96 18.052 17.500 0,97 0 15.500 0 0 0 0 2.000 0 0

15.2.1. Tečaj za markaciste 8.540 12.760 5.939 12.750 1,00 12.760 12.500 0,98 10.500 2.000

15.2.2. Licenčno izpopolnjevanje za markaciste 4.403 5.292 3.361 5.000 0,94 5.292 5.000 0,94 5.000

15.2.3. Zaključni tečaj za markaciste 560 0 0

15.2.9. Ostalo 1.774 1.280 1.586 780 0,61 0 0

15.3. Vzdrževanje planinskih poti 20.500 42.160 37.434 29.600 0,70 52.000 36.900 0,71 3.000 1.000 31.900 0 0 0 1.000 0 0

15.3.1. Vzdrževanje zahtevnih in zelo zahtevnih pl. poti 12.810 17.000 20.520 13.100 0,77 35.500 19.950 0,56 3.000 15.950 1.000

15.3.2. Razpis za za smerne table 17.000 1.598 0,00 15.000 15.950 1,06 15.950

15.3.3. Nadelava novih poti 1.510 2.000 2.904 0,00 1.100 0 0,00

15.3.4. Druge delovne akcije 901 0

15.3.6. Pregledi poti 340 500 212 500 1,00 400 500 1,25 500

15.3.7. Zaščitna sredstva 297 2.100 240 6.500 3,10 0

15.3.8. Urejanje poti v skrbništvu PZS 2.060 4.000 1,94 0

15.3.9. Ostalo 500 0,00 0

15.3.10. Interventna akcija 1.000 5.500 5,50 500 500

15.3.11. Akcija 1 652 85 0

15.3.12. Akcija 2 415 1.247 0

15.3.13. Akcija 3 277 319 0

15.3.14. Akcija 4 889 2.371 0

15.3.15. Akcija 5 637 1.613 0

15.3.16. Akcija 6 417 903 0

15.3.17. Akcija 7 418 760 0

15.3.18. Akcija 8 833 214 0
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15.3.19. Akcija 9 415 0

15.3.20. Akcija 10 105 189 0

15.3.21. Akcija 11 3.434 0

15.3.22. Akcija 12 410 0

15.4. Ostale aktivnosti 8.191 8.900 5.264 9.900 1,11 3.300 3.300 1,00 2.800 500 0 0 0 0 0 0 0

15.4.1. Dan slovenskih markacistov 4.215 5.000 2.027 5.000 1,00 800 800 1,00 300 500

15.4.4. Zavarovanje strokovnih kadrov 3.912 3.900 3.238 3.900 1,00 2.500 2.500 1,00 2.500

15.4.5. Mednarodna dejavnost 1.000

15.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 20.000 20.000 20.000 20.000 1,00 20.000 20.000 1,00 0 14.500 5.500 0 0 0 0 0 0

15.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 20.000 20.000 20.000 20.000 1,00 20.000 20.000 1,00 14.500 5.500

16. Komisija za športno plezanje (KŠP) 420.536 488.619 501.517 499.750 1,02 431.915 490.866 483.551 499.750 1,02 600 42.108 144.524 272.081 0 73.200 0 -49.836 17.072

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 11.378 10.635

16.1. Organizacijske aktivnosti 1.687 2.100 1.947 1.850 0,88 600 600 1,00 600 0 0 0 0 0 0 0 0

16.1.2. Seje izvršnega odbora 139 300 109 300 1,00 300 300 1,00 300

16.1.3. Seje strokovnih organov 63 300 264 300 1,00 300 300 1,00 300

16.1.9. Ostalo 1.485 1.500 1.573 1.250 0,83 0 0

16.2. Usposabljanja 10.728 13.107 13.688 30.260 2,31 13.660 30.260 2,22 0 18.428 0 0 0 0 0 0 11.832

16.2.1. Izpiti športni plezalci 2.871 3.227 3.447 3.780 1,17 3.780 3.780 1,00 1.540 2.240

16.2.2. Inštruktorji in vaditelji 3.575 6.560 7.280 23.160 3,53 6.560 23.160 3,53 0 13.568 0 0 0 0 0 0 9.592

16.2.3. Postavljalci, licenčni seminar 2.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.2.5. Opremljevalci, seminar in izpiti 2.600 2.418 2.600 1,00 2.600 2.600 1,00 2.600

16.2.6. Trenerji 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.2.7. Sodniki 519 720 544 720 1,00 720 720 1,00 0 720 0 0 0 0 0 0 0

16.3. Mladinska reprezentanca v šp. plezanju 134.904 137.160 151.655 139.760 1,02 139.753 140.400 1,00 0 0 66.844 83.556 0 4.500 0 -14.500 0

16.3.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 117.820 115.512 130.006 117.200 1,01 118.104 132.340 1,12 56.817 71.023 4.500

16.3.2. MR stroški organizacije tekmovanj, vezani na reprez. 0 -14.500 -14.500

16.3.3. MR sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 17.084 21.648 21.648 22.560 1,04 21.648 22.560 1,04 10.027 12.533

16.4. Članska reprezentaca v šp. plezanju 224.146 276.480 294.387 277.609 1,00 286.963 276.934 0,97 0 0 59.409 188.525 0 59.500 0 -35.500 5.000

16.4.1. Nastopi in treningi po planu selektorja 194.945 240.100 258.007 240.419 1,00 250.583 270.244 1,08 50.498 160.246 59.500 -5.000 5.000

16.4.2. ČR stroški organizacije tekmovanj, vezani na repr. 0 -30.500 -30.500

16.4.3. ČR sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 29.201 36.380 36.380 37.190 1,02 36.380 37.190 1,02 8.911 28.279

16.5. Tekmovanja 31.672 38.372 25.938 26.599 0,69 21.840 21.840 1,00 0 12.400 0 0 0 9.200 0 0 240

16.5.1. Državno prvenstvo RS 29.305 36.273 23.838 24.500 0,68 21.600 21.600 1,00 12.400 9.200

16.5.3. Državno prvenstvo osnovnih šol 1.813 1.813 1.813 1.813 1,00 120 120 1,00 120

16.5.4. Državno prvenstvo srednjih šol 554 286 286 286 1,00 120 120 1,00 120

16.6. Ostale aktivnosti 17.400 21.400 13.903 23.672 1,11 28.050 29.717 1,06 0 11.280 18.272 0 0 0 0 164 0

16.6.1. Razglasitev najuspešnejših šp.plezalcev 435 500 426 500 1,00 0 0

16.6.2. Plezališča Slovenije 16.104 16.000 13.145 18.272 1,14 16.611 18.272 1,10 18.272

16.6.7. Spletna stran, prenova informatike 406 1.000 1.000 1,00 0 0

16.6.9. Ostalo 456 3.900 333 3.900 1,00 11.439 11.444 1,00 11.280 164

17. Komisija za turno kolesarstvo (KTK) 16.099 17.461 13.863 19.103 1,09 16.056 18.237 14.762 20.403 1,12 1.053 19.350 0 0 0 0 0 0 0

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. -44 -1.314

17.1. Organizacijske aktivnosti 996 1.000 839 1.000 1,00 1.000 1.000 1,00 700 300 0 0 0 0 0 0 0

17.1.1. Zbor komisije 82 150 81 150 1,00 150 150 1,00 150

17.1.2. Seje izvršnega odbora 580 600 286 600 1,00 600 600 1,00 500 100

17.1.3. Seje strokovnih organov 137 50 258 50 1,00 50 50 1,00 50

17.1.9. Ostalo 197 200 215 200 1,00 200 200 1,00 200

17.2. Usposabljanja 12.142 13.500 10.550 14.800 1,10 14.276 16.100 1,13 0 16.100 0 0 0 0 0 0 0

17.2.1. Turno kolesarski vodnik 1 11.114 11.000 10.426 12.000 1,09 11.000 12.700 1,15 12.700

17.2.2. Turno kolesarski vodnik 2 2.000 2.400 1,20 2.000 3.000 1,50 3.000

17.2.9. Ostalo 1.029 500 123 400 0,80 1.276 400 0,31 400

17.3. Licenčna usposabljanja 1.706 1.500 1.201 2.000 1,33 1.500 2.000 1,33 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0

17.3.1. Licenčni seminarji 1.599 1.500 1.201 2.000 1,33 1.500 2.000 1,33 2.000

17.3.9. Ostalo 107 0 0

17.4. Ostale aktivnosti 305 511 323 353 0,69 511 353 0,69 353 0 0 0 0 0 0 0 0

17.4.2. Zavarovanje strokovnih kadrov 305 311 323 353 1,14 311 353 1,14 353

17.4.9. Ostalo 200 0,00 200 0 0,00

17.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 950 950 950 950 1,00 950 950 1,00 0 950 0 0 0 0 0 0 0

17.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 950 950 950 950 1,00 950 950 1,00 950

18. Komisija za varstvo gorske narave (KVGN) 9.297 6.410 6.622 6.370 0,99 7.836 7.420 4.280 6.940 0,94 2.040 4.900 0 0 0 0 0 0 0

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. -1.461 -1.560



PODROBNI FINANČNI NAČRT 2020 PRIHODKI

Št. SM Opis stroškovnih mest (SM)
POROČILO 

2018
REBALANS FIN. 

NAČRTA 2019

POROČILO JAN-

NOV 2019

FINANČNI 

NAČRT 2020

KOEF. 

NAČRT20/R

EB19

POROČILO 

2018
REBALANS FIN. 

NAČRTA 2019

POROČILO JAN-

NOV  2019

FINANČNI 

NAČRT 2020

KOEF. 

NAČRT20/R

EB19
Članarina Lastna dej.

Sredstva 

FSO

Sredstva 

LPŠ

Urad za 

mladino

Sponzorstv

o
Donacije

Interne

knjižbe
Ostalo

ODHODKI PRIHODKI PODROBNI FINANČNI NAČRT 2020

18.1. Organizacijske aktivnosti 997 600 612 600 1,00 600 600 1,00 600 0 0 0 0 0 0 0 0

18.1.1. Zbor komisije 225 200 200 200 1,00 200 200 1,00 200

18.1.2. Seje izvršnega odbora 772 400 412 400 1,00 400 400 1,00 400

18.2. Usposabljanja 5.128 3.680 4.349 3.200 0,87 3.900 3.500 0,90 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0

18.2.1. Usposabljanja 5.128 3.680 4.349 3.200 0,87 3.900 3.500 0,90 3.500

18.3. Licenčni seminarji 965 530 503 530 1,00 1.320 800 0,61 0 800 0 0 0 0 0 0 0

18.3.1. Izpopolnjevanje za vgn 965 530 503 530 1,00 1.320 800 0,61 800

18.4. Ostale aktivnosti 1.608 1.000 557 1.440 1,44 1.000 1.440 1,44 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0

18.4.2. Ozaveščevalne aktivnosti 1.608 1.000 557 1.440 1,44 1.000 1.440 1,44 1.440

18.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 600 600 600 600 1,00 600 600 1,00 0 600 0 0 0 0 0 0 0

18.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 600 600 600 600 1,00 600 600 1,00 600

19. Vodniška komisija (VK) 78.526 88.825 68.937 151.017 1,70 80.815 88.825 54.090 151.017 1,70 7.585 114.234 0 0 0 0 0 0 29.198

IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L. 2.290 -14.444

19.1. Organizacijske aktivnosti 1.677 1.450 1.816 1.450 1,00 1.450 1.450 1,00 1.250 200 0 0 0 0 0 0 0

19.1.1. Zbor komisije 239 450 259 450 1,00 450 450 1,00 450

19.1.2. Seje izvršnega odbora 1.018 400 737 400 1,00 400 400 1,00 400

19.1.3. Seje strokovnih organov 256 400 336 400 1,00 400 400 1,00 400

19.1.9. Ostalo 163 200 484 200 1,00 200 200 1,00 200

19.2. Usposabljanja 37.449 27.940 16.936 83.207 2,98 27.940 83.207 2,98 0 64.909 0 0 0 0 0 0 18.298

19.2.0. Usposabljanje skupni stroški 848 800 938 800 1,00 800 800 1,00 800

19.2.9. Tečaj kategorija C 2.700 3.130 1,16 2.700 3.130 1,16 1.878 1.252

19.2.10. Tečaj kategorija D (I. izmena) 5.373 6.327 6.327 3.781 2.546

19.2.15. Tečaj kategorija A (deljeni), dve skupini 9.628 28.950 28.950 23.200 5.750

19.2.16. Tečaj kategorija A (PUS Bavšica, 1. izmena) 12.274 15.840 12.045 14.475 0,91 15.840 14.475 0,91 11.600 2.875

19.2.17. Tečaj kategorija A (PUS Bavšica, 2. izmena) 9.325 14.475 14.475 11.600 2.875

19.2.18. Tečaj kategorija B (1. izmena) 4.300 1.597 7.525 1,75 4.300 7.525 1,75 7.525

19.2.19. Tečaj kategorija B (2. izmena) 4.300 2.355 7.525 1,75 4.300 7.525 1,75 4.525 3.000

19.3. Licenčni seminarji 24.965 44.375 37.145 51.300 1,16 44.375 51.300 1,16 1.000 39.400 0 0 0 0 0 0 10.900

19.3.0. Licenčni seminarji skupni stroški 77 100 65 2.000 20,00 100 2.000 20,00 2.000

19.3.32. Usklajevanje inštruktorjev PV 806 1.000 669 1.000 1,00 1.000 1.000 1,00 1.000

19.3.33. Snežno izpopolnjevanje Savinjski MDO PD 2.295 3.700 3.248 3.700 1,00 3.700 3.700 1,00 2.850 850

19.3.34. Snežno izpopolnjevanje MDO PD Podravja 1.025 3.700 2.320 3.700 1,00 3.700 3.700 1,00 2.850 850

19.3.35. Snežno izpopolnjevanje MDO PD Gorenjske 754 3.700 3.581 3.700 1,00 3.700 3.700 1,00 2.850 850

19.3.36. Snežno izpopolnjevanje MDO PD Koroške 1.165 3.700 2.818 3.700 1,00 3.700 3.700 1,00 2.850 850

19.3.37. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Gorenjske 2.464 3.350 2.632 3.350 1,00 3.350 3.350 1,00 2.600 750

19.3.38. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Primorske 1.314 1.675 1.217 3.350 2,00 1.675 3.350 2,00 2.600 750

19.3.39. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Koroške 1.175 3.350 2.495 3.350 1,00 3.350 3.350 1,00 2.600 750

19.3.40. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Dolenjske in Bele krajine 1.300 3.350 2.855 3.350 1,00 3.350 3.350 1,00 2.600 750

19.3.41. Kopno izpopolnjevanje Savinjski MDO PD 1.269 3.350 2.547 3.350 1,00 3.350 3.350 1,00 2.600 750

19.3.42. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Ljubljane 2.087 1.675 1.515 3.350 2,00 1.675 3.350 2,00 2.600 750

19.3.43. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Podravja 4.510 3.350 5.436 3.350 1,00 3.350 3.350 1,00 2.600 750

19.3.44. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Zasavja 2.310 3.350 2.526 3.350 1,00 3.350 3.350 1,00 2.600 750

19.3.45. Kopno izpopolnjevanje MDO PD Notranjske 1.675 1.470 3.350 2,00 1.675 3.350 2,00 2.600 750

19.3.47. Kopno izpopolnjevanje MDO PD republiško - SOU VK PZS 2.417 3.350 1.751 3.350 1,00 3.350 3.350 1,00 2.600 750

19.4. Ostale aktivnosti 5.885 6.510 4.490 6.510 1,00 6.510 6.510 1,00 5.335 1.175 0 0 0 0 0 0 0

19.4.1. Priznanja komisije 783 800 522 800 1,00 800 800 1,00 125 675

19.4.2. Zavarovanje strokovnih kadrov 5.103 5.210 3.968 5.210 1,00 5.210 5.210 1,00 5.210

19.4.9. Ostalo 500 500 1,00 500 500 1,00 500

19.5. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 8.550 8.550 8.550 8.550 1,00 8.550 8.550 1,00 0 8.550 0 0 0 0 0 0 0

19.5.1. Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala 8.550 8.550 8.550 8.550 1,00 8.550 8.550 1,00 8.550
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Program dela Komisije za alpinizem PZS 2020 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 
 
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. 

IO KA sestavljajo načelnik (Peter Bajec) in člani komisije (Jasna Pečjak, Blaž Navršnik, Matic Košir, Nejc 

Pozvek, Oto Žan, Miha Habjan ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj).  Glavne naloge KA so 

izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom 

na vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov 

in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst 

alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za 

dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje 

drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.  

 
Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu 
 
Komisija za alpinizem (KA) v 2020 načrtuje 5 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni 

volilni zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov 

(odsekov, klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo 

najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v 

domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično 

reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za 

mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti in 

seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, 

ki so posredno ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje s predsedstvom in službami PZS, s 

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

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

 

Načrtovana usposabljanja  

 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. Udeležencev 

Izpiti za alpiniste Maj – September, Vršič, Vipava,  

Dolžanova soteska, slovenske Alpe 

30 

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje Jesenski čas 50 

Strokovni seminar za izpitno komisijo September 10 

 

Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani 

 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor načelnikov 19. marec 40  

Zbor alpinistov November 150   Neformalno srečanje in druženje 
alpinistov 

Zbor alpinistov veteranov Oktober 30 - 40 Srečanje alpinistov veteranov 

Plezalni vikend Maj/junij  25 Plezanje in druženje mladih 

perspektivnih alpinistov skupaj s 



člani SMAR 

Poletni alpinistični tabor v 

slovenskih stenah 

Avgust 16 Plezanje v kopni skali  (mladi 

perspektivni alpinisti) 

Zimski alpinistični tabor v 

slovenskih stenah  

Februar/marec  16 Plezanje v zimskih stenah (mlade 

perspektivne alpinistke in 

alpinisti) 

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-mladinci 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 

udeležencev 

Namen 

Zimski tabor tujina Oktober, Alpe 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov 

v gorah nad Chamonix-jem. 

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

v velikih dolomitskih stenah. 

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-člani  
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. 

udeležencev 

Namen 

Mednarodno 

srečanje v Angliji 

Maj 1 Spoznavanje angleških sten in angleškega 

načina plezanja. 

 

Pomembnejši projekti 

 

Naziv projekta Namen Stanje 

Priročnik Alpinistična 

šola 

Posodabljanje in dopolnjevanje alpinističnih 

vsebin v spletnem priročniku (»Alpiročnik«).  

Se izvaja in stalno nadgrajuje ter 

posodablja. 

Izmenjava s tujimi 

alpinisti 

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti Dogovarjanje  v okviru SMAR. 

Zbornik slovenski 

alpinizem 2018 

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  

alpinistično aktivnost v omenjenem 

obdobju, doma in v tujini 

 V elektronski obliki. 

Izbor najuspešnejših 

alpinistov v 2019 

Promocija in ovrednotenje alpinističnih 

dosežkov v preteklem letu 

 30. januarja 2020. 

Slovenske stene Spletni vodnik po slovenskih stenah.  

 
Aktivnosti AR – slovenske članske alpinistične reprezentance 
 

Naziv projekta Namen Stanje 

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

 

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

 

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

 



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

 

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

 

 
Aktivnosti SMAR – slovenske članske alpinistične reprezentance 
 

Naziv projekta Namen Stanje 

Z Julijske Alpe - Valbruna  28. 2. do 8. 3. 2020 

Centralne Alpe – S stena Eigerja  3. 4. do 12. 4. 2020 

Odprava Peru, C. Blanca  25. 7. do 19. 8. 2020 

Vikend akcija v Sloveniji  10. 9. do 13. 9. 2020 

Črna Gora  9. 10 do 18. 10 2020 

Oman – Muscat  17. 11. do 29. 11. 2020 

Buzet – zaključna akcija  12. 12. do 13. 12. 2020 

 
Zaključek  
 
Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih 

alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj in usmeritev slovenskega vrhunskega alpinizma, ki bi jo v letu 2020 

želeli začrtati nekoliko bolj dolgoročno. Ena izmed prioritet ostaja tudi skrb za ohranitev sedanje finančne 

podpore alpinistom za izvajanje njihovih akcij v tujih gorstvih ter drugih alpinističnih akcij. KA bo še naprej 

delala na izboljšanju komunikacije med KA in načelniki odsekov in klubov. V tem letu bi si želeli tudi več 

sodelovanja z domačimi trenutnimi in nekdanjimi vrhunskimi alpinisti pri razreševanju dilem in vprašanj 

povezanih z našo skupnostjo. KA bo nadaljevala posvete z načelniki odsekov in klubov, na katerih se bodo 

obravnavale aktualne tematike in dileme. V letu 2020 se bo nadaljevalo s projektom evidentiranja plezalnih 

smeri v domačih stenah. Cilj projekta je na enem mestu zbrati podatke o vseh alpinističnih smereh v naših 

gorah. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga KA ocenjuje kot nujnega, saj gre navsezadnje za dediščino 

slovenskega alpinizma. Sprotno in uspešno izvajanje programa KA za 2020 ter vseh ostalih aktualnih zadev, ki 

se dotikajo alpinistične tematike ostaja stalnica tudi za letošnje leto.  

 

Peter Bajec, načelnik IO KA PZS 

  



Program dela Mladinske komisije PZS 2020 
 

 
Slika 1: Študentski tabor 2019; avtorica: Matic Lampreht 

Vodstvo MK PZS 

• Načelnica: Ana Suhadolnik 

• Namestniki načelnice: Barbara Bajcer, Katarina Kadivec, Jure Pečak 

• Voljeni člani IO MK PZS: Katarina Kadivec, Jure Pečak, Kaja čeh, Blaž Erjavc, Matic Lampreht, Nika 
Čuk, Katja Hren, Tim Peternel, Leto Križanič Žorž, Matjaž Dremelj  

 
Odbori MK PZS 

• Odbor za orientacijo (vodja Tina Arh), 

• Odbor za delo mladih (vodja Jernej Suhadolnik), 

• Odbor za delo z mladimi (vodja Urška Krek), 

• Programski svet PUS Bavšica (vodja Uroš Kuzman). 
 
Mladinska komisija je eden od najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije. Skrbi za najmlajšo populacijo 
ljubiteljev planin. Svoje aktivnosti ima razporejene na različnih področjih:  orientacija, izobraževanja za mlade 
in za delo z mladimi, družabnost itd. Naša naloga je promovirati gibanje v naravi, zdrav način življenja, 
odgovoren odnos do narave in človeške vrednote med mladimi. Delujemo na različnih projektih znotraj in 
zunaj meja Slovenije. Smo stalni član YC UIAA, sodelujemo pa tudi z ostalimi prostovoljnimi organizacijami v 
Sloveniji (npr. Mladinski svet Slovenije). Mladinska komisija ima v skrbništvu tudi Planinsko učno središče 
Bavšica in (vzorčni) taborni prostor Mlačca, s katerima skrbno upravlja. 



 
Članstvo 
Število mladinskih odsekov z obnovljeno registracijo: 82. 
 
Mladinska komisija bo v letu 2020 delovala na vseh dosedanjih področjih. Eden izmed večjih ciljev je 
vzpostaviti sodelovanje z ekipo, ki ureja in izdaja revijo Študent. Ta je namenjena mladim (od dijakov do 
mladih zaposlenih) in ima vsebinski poudarek na člankih, ki mladim nudijo dodatno izobraževanje in 
pridobivanje kompetenc. To je eleganten način za promocijo Mladinske komisije in akcij, ki jih izvaja, saj 
bomo lahko preko revije dosegli populacijo mladih po celotni Sloveniji. Sodelovanje ne bo vsebovalo nobenih 
specifičnih finančnih stroškov. Poleg tega ima Mladinska komisija namen neformalno izobraževanje za 
mladinskega voditelja vključiti v sistem Nefiks, ki pomaga mladim pridobivati poklice s pomočjo pridobljenih 
kompetenc. Nazadnje bi radi napravili osnutek za prenovo Planinske šole, pri kateri bo poudarek predvsem 
na kvalitetnem zapisu učnih ciljev.  
 
Načrtovana usposabljanja: 

Naziv usposabljanja Predviden termin in lokacija Št. udel. 

Zimska planinska šola 12. - 15.3.2020, Pokljuka 10 

Seminar družabnosti v gorah/Seminar za aktivne 
člane mladinskih odsekov 

18. - 20. 9. 2020, PUS Bavšica 15-20 

Neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja 26. 7. - 2. 8. 2020, PUS Bavšica 25 

Usposabljanje za mentorja planinskih skupin 9. - 11. 10. 2020, PUS Bavšica 25 

Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 2. - 3. 10. 2020, PUS Bavšica 25 

Tečaj orientacije 11. 9. - 13. 9. 2020, Dom na 
Menini planini 

15 

Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh 19.9. - 22.9. 2020, PUS Bavšica 10 

 
Načrtovane aktivnosti: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udel. Namen 

Državno tekmovanje 
Mladina in gore 

25.1.2020, Podnanos 150 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

april 2020, PUS Bavšica 15 vzdrževanje okolice in 
objekta PUS Bavšica 

Slovensko planinsko  
orientacijsko 
tekmovanje SPOT 

maj 2020, naknadno 300 državno orientacijsko 
tekmovanje 

Dan planinskih doživetij junij 2020, naknadno 30 celodnevno dogajanje za 
najmlajše planince 

Nagradni tabor za  
zmagovalce SPOT in 
MIG 

julij, PUS Bavšica, naknadno 25 nagrada zmagovalnim 
ekipam MIG, POT in 
likovnega natečaja 

Študentski planinski 
tabor 

september 2020, naknadno 30 približati planinstvo širši 
študentski populaciji 

Regijska tekmovanja 
Mladina in gore 

7.11. 2020, naknadno 250 tekmovanje v planinskem 
znanju 

Zbor MO 14.11. 2020, Ig  40 zbor predstavnikov MO  

Motivacijski vikend MK december 2020, naknadno 15 povezovanje članov MK in 
nagrada za njihovo delo skozi 
vse leto 

Planinska orientacijska 
tekmovanja POT 

celo leto, cela Slovenija 500 regijska tekmovanja – 
kvalifikacije za SPOT 

Planinski izleti za skozi vse leto, po vsej 100 približati planinstvo širši 



študente Sloveniji študentski populaciji 

 
Načrtovane aktivnosti v tujini: 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Udeležba na seji YC 
UIAA 

naknadno 2 povezava z drugimi 
organizacijami 

Udeležba najboljših 
tekmovalcev SPOT-a 
na BMUMOC-u 

Oktober 2020 25 Povezovanje z 
državami bivše 
Jugoslavije preko 
orientacije 

 
Pomembnejši projekti: 

Naziv projekta Namen Stanje 

Učni cilji Planinske šole Spisati učne cilje in smernice za 
mentorje, koliko in katera 
osvojena znanja naj bi imel 
otrok pri določeni starosti 

Izvedena okrogla miza na temo 
Planinska šola 

Sodelovanje z revijo in 
portalom Študent 

Izobraževanje mladih iz celotne 
Slovenije o Mladinski komisiji, 
njenem delu in vabila za 
udeležbo na akcije (promocija 
MK-ja) 

Dva objavljena članka v dveh 
različnih številkah revije 
Študent 

Prenova planinskih dnevnikov  Posodobiti dnevnike in jih 
približati željam mentorjev 

Osnutek prenovljenega Cici 
dnevnika 

Prenova programa za 
usposabljanje mentorjev 
planinskih skupin 

Program se približa željam in 
potrebam mentorjev. Poudarek 
na temah, ki jih ne poznajo iz 
svoje stroke (orientacija, 
gibanje v naravi idr.) 

Izveden pilotni tečaj (3 dnevni). 

 
Za konec 
V letu 2020 bomo nadaljevali z že utečenimi akcijami, ki so namenjene predvsem delu z otroki in mladimi 
(aktivnosti mentorjev PS, seminar družabnosti, MV …). Prizadevali si bomo za še večjo razpoznavnost (preko 
revije Študent), kar bi nam omogočalo nemoteno izvajanje usposabljanj z različnih področij.  
 

       Ana Suhadolnik, načelnica MK PZS 

  



Program dela Komisije za varstvo gorske narave PZS 2020 
 

 

bo poslan naknadno  



Program dela Komisije za športno plezanje PZS 2020 
 

Komisija za športno plezanje je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v Sloveniji. IO KŠP 

sestavljajo načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije (Jure Golob, Andrej Kokalj, Jernej Peterlin, Nejc Potrebuješ in 

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

Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje registra društev in članstva (tekmovalci, inštruktorji, športni 

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

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

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

državnimi in mednarodnimi organizacijami in zvezami. 

Podatki o številu vključenih društev 

Pričakovano število: 60 

 

osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe  

Plan in opis dela termin 

Organizacija 

- objava razpisa za organizacijo tekmovanj DP 

- objava razpisa za registracijo klubov 

- objava koledarja DP 

- ažurno urejanje spletne strani 

- sodelovanje s Fundacijo šport in z Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport 

- sodelovanje z mednarodno športno plezalno zvezo IFSC 

- sodelovanje z evropsko športno plezalno zvezo 

- sodelovanje s Fakulteto za šport  

- priprava razpisov za vse dejavnosti 

- kategorizacija 

- sklenitev pogodb s tekmovalci članske reprezentance 

- izdelava informacijske podpore prijavnega sistema udeležbe na akcijah  

 

 

20.1.2020 

20.12.2019 

20.2.2020 

Celo leto 

 

 



  usposabljanja v sklopu IS Naveza 

- dopolnitev IS za obdelavo tekem DP z modulom za disciplino 

kombinacija in prilagoditev prvenstva srednjih šol 

- Zbor KŠP 

- sodelovanje in organiziranje skupnih aktivnosti z Nacionalnim 

panožnim centrom  

          za športno plezanje (Plezalni center Ljubljana) in Plezalni centrom 

Celje 

       - zaposlovanje vrhunskih tekmovalcev v javni upravi 

 

Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije 

- izdelava in objava koledarja tekmovanj DP 

- izdaja tekmovalnih licenc 

- izvedba tekem po programu ( zavarovanja:  licenca DP in B licenca) 

 

april – november 

Članska in mladinska reprezentanca 

- nastopi obeh ekip po programu 

- treningi obeh ekip po programu 

 

 

Celo leto 

Šolska športna tekmovanja 

- prvenstvo srednjih šol 

- prvenstvo osnovnih šol 

 

 

29.-30.1.2020 

18.4.2020 

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč 

razpis za opremo 

nabava in razdelitev opreme 

 

Celo leto 



Izvajanje opremljanja, koordinacija in nadzor izvajanja opremljanja 

Spremljanje in sodelovanje pri projekt OSP 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo Osp – Črni kal – Zadruga Bržanija ter 

občino Koper ( parkirišče v Ospu ) 

priprava navodil za opremljanje in vzdrževanje plezališč 

 

Strokovno usposabljanje 

prehodni licenčni seminar – prehod iz starih na nove nazive 

Izpiti za športne plezalce 1  

seminar in izpiti za Vaditelje šp. plezanja 

seminar in izpiti za sodnike 

licenčni seminar za sodnike   

licenčni seminar za postavljavce 

seminar in izpite za Trenerje šp.plezanja 

 

25. – 26.1.2020          

1.-2.2. in 7.-

8.3.2020 13.3.-

24.5.2020           še 

ni določeno          

april 2020                     

še ni določeno    

oktober-december 

2020 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2019 30.1.2019 

Svetovni pokal  Ljubljana: organizacija tekmovanja v težavnosti 25.-26.9.2020 

Varstvo narave Celo leto 

Plezalna stena Kranj 

upravljanje v skladu s pogodbo 

vadba zunanjih najemnikov 

izvedba treningov reprezentanc 

izvedba seminarjev in izpitov za vse profile strokovnih delavcev 

 

 

 

Celo leto 

 

Umetne plezalne stene 

 

- vodenje katastra umetnih plezalnih sten in plezališč v Sloveniji 

 

 

Celo leto 



- spremljanje in svetovanje pri projektih postavitve novih plezalnih 

centrov v Sloveniji 

 

Parareprezentanca  

občasni skupni treningi   

najpomembnejša mednarodna tekmovanja 

 

 

 

 

Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za športne plezalce Februar-marec, Kranj, 

Ljubljana 

80 

seminar in izpiti za vaditelje 

šp.plezanja 

Marec-maj, Kranj, Ljubljana 40 

seminar in izpiti za trenerje 

šp.plezanja 

Oktober-december,  Ljubljana 20 

Prehodni licenčni seminar za prehod 

iz starih na nove nazive po Zšpo-1 

25.-26.januar, Ljubljana 25 

Licenčni seminar za sodnike april, Ljubljana 30 

Seminar in izpiti za sodnike marec, Ljubljana 8 

Licenčni seminar za postavljalce Še ni določeno, Ljubljana 25 

 

 

Načrtovane  aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 

Naziv 

aktivnosti 

Termin in 

lokacija 

Št. udeležencev 

in vodja 

Namen 



Izvedba DP v 

težavnosti, 

balvanih in 

hitrosti 

April - 

november 

Po Sloveniji 

250 

tekmovalcev, 

Tekmovanja v 3 

skupinah 

kategorij 

(skupaj 12 

kategorij po 

starosti in 

spolu) 

Vodja: Tomo 

Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 

 

 

Pokroviteljstvo 

nad izvedbo 

dveh regijskih 

tekmovanj ( 

Vzhodna in 

Zahodna liga) 

Januar – maj 

po Sloveniji 

700 

tekmovalcev 

Vodja Vzhodne 

lige: Martin 

Bedrač 

Vodja Zahodne 

lige: Jernej 

Jazbec 

Regijski sistem tekmovanj, namenjen starosti 

tekmovalcev od 7 do 15 let 

Prvenstvo 

srednjih šol 

29.-30.1.2020 

Ljubljana-

Šentvid 

200 

Vodja: Andrej 

Kokalj 

Promocija športnega plezanja v srednjih šolah 

Prvenstvo 

Osnovnih šol 

18.4.2020 

Vojnik 

300 

Vodja: Karli 

Pintarič 

Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah 

Svetovni pokal 

težavnost in 

balvani 

Balvani 

3.-4.4.2020 

Meiringen 

(SUI) 

 

17.-19.4.2020 

Wujiang (CHN) 

Članska 

reprezentanca 

 

Vodja: selektor 

članske 

reprezentance 

Gorazd Hren 

Udeležba na tekmah svetovnega pokala 

 



 

8.-10.5.2020 

Seul (KOR) 

 

23.-24.5.2020 

Munchen 

(GER) 

 

12.-14.6.2020 

Salt Lake City 

(ZDA) 

 

25.-28.6.2020 

Innsbruck 

(AUT) 

 

 

Težavnost 

25.-28.6.2020 

Innsbruck 

(AUT) 

 

2.-4.7.2020 

Villars (SUI) 

 

11.-13.7.2020 

Chamonix 



(FRA) 

 

18.-19.7.2020 

Briancon (FRA) 

 

25.-26.9.2020 

Ljubljana (SLO) 

 

9.-10.10.2020 

Xiamen (CHN) 

 

Olimpijske 

igre, 

kombinacija 

4.-7.8.2020 

Tokyo (JPN) 

Kvalificirani 

tekmovalci 

Vodja: selektor 

članske 

reprezentance 

Gorazd Hren 

Udeležba na olimpijskih igrah 

Evropsko 

prvenstvo 

težavnost, 

balvani, 

hitrost n 

kombinacija 

20.-27.3.2020 

Moskva (RUS) 

Članska 

reprezentanca 

Vodja: selektor 

članske 

reprezentance 

Gorazd Hren 

Udeležba na evropskem prvenstvu 

    

Svetovno 

mladinsko 

prvenstvo 

23.-31.8.2020 

Voronež (RUS) 

Mladinska 

reprezentanca 

Vodja: selektor 

mladinske 

reprezentance 

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 

 



Anže Štremfelj 

Evropsko 

mladinsko 

prvenstvo -  

Težavnost, 

balvani, 

hitrost 

22.-28.10.2020 

Perm (RUS) 

Mladinska 

reprezentanca 

Vodja: selektor 

mladinske 

reprezentance 

Anže Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 

 

Evropski 

mladinski 

pokal 

težavnost, 

balvani 

Balvani 

25.-26.4.2020 

Trondheim 

(NOR) 

 

9.-10.5.2020 

Soure (POR) 

 

16.-17.5.2020 

Graz (AUT) 

 

30.-31.5.2020 

Sofija (BUL) 

 

Težavnost 

12.-14.6.2020 

Imst (AUT) 

 

20.-21.6.2020 

Ostermundigen 

Mladinska 

reprezentanca 

Vodja: selektor 

mladinske 

reprezentance 

Anže Štremfelj 

Udeležba na evropskem pokalu 

 



(SUI) 

 

4.-5.7.2020 

Puurs (BEL) 

 

Razglasitev 

najuspešnejših 

športnih 

plezalcev za 

leto 2019 

30.1.2019 

Ljubljana 

Vodja: Tomo 

Česen 

Promocija športnega plezanja 

 

Poomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Projekt opremljanja 

slovenskih plezališč 

Opremljanje novih smeri 

in preopremljanje starih 

v vseh slovenskih 

plezališčih 

Projekt teče že vse od leta 2000  

Svetovni pokal  

Ljubljana – težavnost 

Domača tekma 

svetovnega pokala  

25.-26.9.2020 

Zaključek državnega 

prvenstva Kranj 

Zaključek v vseh 

disciplinah za vse 

kategorije 

29. november 2020 

 

        

       Aleš Pirc, načelnik KŠP 

  



Podrobni program Komisije za turno kolesarstvo za leto 2020 
 

 

  



Program dela Vodniške komisije PZS 2020 
 
V prihodnjem letu bomo poskušali realizirati vse akcije usposabljanj, ki so objavljene na spletni 
strani VK in so priloga tega plana. Še naprej bomo sodelovali z ostalimi komisijami v PZS, kakor tudi 
s strokovno službo in vodstvom PZS. Tudi v prihodnje bomo sodelovali s Slovensko vojsko, kakor 
tudi s Policijo pri izvedbi preventivnih akcij. 
Glede na novi Zakon o športu bomo morali nekoliko spremeniti ter modificirati naše programe 
usposabljanj. Glede na to, da smo v časovni stiski, smo se tega dela že lotili. Seveda bo potrebno 
spremljanje na področju zakonodaje tudi v prihodnje. 
Po najboljših močeh bomo reševali tudi tekočo problematiko, ki se pojavlja v društvih in med 
vodniki. 
V kolikor se bo pokazala potreba po sodelovanju z drugimi organizacijami, predvsem s planinskimi 
zvezami, bomo tudi tu sodelovali. 
Kakor vsako leto, bomo tudi v letu 2020 imeli sestanek z vodji akcij pred akcijami in po akcijah 
usposabljanja. 
Prav tako bo izvedeno vsakoletno usklajevanje inštruktorjev in predavateljev. Pripravljeno bo 
gradivo za licenčna usposabljanja vodnikov PZS za naslednje triletno obdobje. 
 
 
RAZPIS USPOSABLJANJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 (SD 1) IN STROKOVNI 
DELAVEC 2 (SD 2)- ŠPORTNO TRENIRANJE - PLANINSTVO-ALPINIZEM  

  

                                                                  
V LETU 2020 

   Št. Termin Vrsta usposabljanja Lokacija  Rok prijav Stroški 

1. 25.-26.1.2020 

sprejemni izpit za deljeni tečaj 
SD 1, modul vodenje lahkih 
kopnih tur - zaposleni 

Glinščica, Planina 
nad Vrhniko 9.12.2019 47,00 

2. 22. - 23. 2. 2020 

deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, 1. 
del 

Planinski dom na 
Boču   302,00 

3. 
29. 2. - 1. 3. 
2020 

deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, 2. 
del Zasavska Sveta gora     

4. 
28. – 29. 3. 
2020 

deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, 3. 
del 

Valvasorjev dom 
pod Stolom     

5. 4. - 5. 4. 2020 

deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, 4. 
del 

Domžalski dom na 
Mali planini     

6. 18. - 19. 4. 2020 

deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, 5. 
del 

Erjavčeva koča na 
Vršiču     

7. 30. 5. 2020 
deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, izpit 

Vojkova koča na 
Nanosu     

8. 25.-26.1.2020 

sprejemni izpit za deljeni tečaj 
SD 1, modul vodenje lahkih 
kopnih tur - nezaposleni 

Vojkova koča na 
Nanosu 9.12.2019 77,00 

9. 22. - 23. 2. 2020 
deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, 1. Zasavska Sveta gora   502,00 



del 

10. 
29. 2. - 1. 3. 
2020 

deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, 2. 
del 

Valvasorjev dom 
pod Stolom     

11. 
28. – 29. 3. 
2020 

deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, 3. 
del PUS Bavšica     

12. 4. - 5. 4. 2020 

deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, 4. 
del 

Tončkov dom na 
Lisci     

13. 18. - 19. 4. 2020 

deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, 5. 
del Koča na Gozdu     

14. 30. 5. 2020 
deljeni tečaj SD 1, modul 
vodenje lahkih kopnih tur, izpit Glinščica     

15. 6. - 7. 6. 2020 

sprejemni izpit za tečaj SD 1, 
modul vodenje lahkih kopnih 
tur - zaposleni Dom na Zelenici 6.4.2020 47,00 

16. 
29. 6. - 9. 7. 
2020 

tečaj SD 1, modul vodenje 
lahkih kopnih tur - zaposleni PUS Bavšica   302,00 

17. 1. 8. 2020 

tečaj SD 1, modul vodenje 
lahkih kopnih tur, izpit - 
zaposleni Martinj steza     

18. 13. - 14. 6. 2020 

sprejemni izpit za tečaj SD 1, 
modul vodenje lahkih kopnih 
tur - nezaposleni Dom na Zelenici 14.4.2020 77,00 

19. 9. - 19. 7. 2020 
tečaj SD 1, modul vodenje 
lahkih kopnih tur - nezaposleni PUS Bavšica   502,00 

20. 8. 8. 2020 

tečaj SD 1, modul vodenje 
lahkih kopnih tur, izpit - 
nezaposleni Martinj steza     

21. 14. - 17. 5. 2020 

tečaj SD 2, modul vodenje 
zahtevnih kopnih tur - 
nezaposleni 

Koča na Gozdu, 
Vršič 16.3.2020 301,00 

22. 6. - 7. 6. 2020 

tečaj SD 2, modul vodenje 
zahtevnih kopnih tur, izpit - 
nezaposleni Glinščica     

23. 21. - 24. 5. 2020 

tečaj SD 2, modul vodenje 
zahtevnih kopnih tur - 
zaposleni 

Erjavčeva koča na 
Vršiču 21.3.2020 181,00 

24. 13. - 14. 6. 2020 

tečaj SD 2, modul vodenje 
zahtevnih kopnih tur, izpit - 
zaposleni Glinščica     

25. 8. 2. 2020 

sprejemni izpit za tečaj SD 2, 
modul vodenje lahkih snežnih 
tur - zaposleni Raduha iz Loke 9.12.2019 13,00 

26. 13. - 16. 2. 2020 
tečaj SD 2, modul vodenje 
lahkih snežnih tur - zaposleni 

Valvasorjev dom 
pod Stolom   186,00 

27. 7. - 8. 3. 2020 

tečaj SD 2, modul vodenje 
lahkih snežnih tur, izpit - 
zaposleni 

Vršič - Slemenova 
špica     



28. 15. 2. 2020 

sprejemni izpit za tečaj SD 2, 
modul vodenje lahkih snežnih 
tur - nezaposleni Raduha iz Loke 16.12.2019 22,00 

29. 
27. 2. - 1. 3. 
2020 

tečaj SD 2, modul vodenje 
lahkih snežnih tur - nezaposleni 

Koča v Grohotu pod 
Raduho   310,00 

30. 21. - 22. 3. 2020 

tečaj SD 2, modul vodenje 
lahkih snežnih tur, izpit - 
nezaposleni 

Koča v Grohotu pod 
Raduho     

31. 25. - 27. 9. 2020 

tečaj SD 2, modul vodenje zelo 
zahtevnih kopnih tur - 
zaposleni 

Koča na Klemenči 
jami 27.7.2020 188,00 

32. 
16. - 17. 10. 
2020 

tečaj SD 2, modul vodenje zelo 
zahtevnih kopnih tur, izpit - 
zaposleni Logarska dolina     

33. 25. - 27. 9. 2020 

tečaj SD 2, modul vodenje zelo 
zahtevnih kopnih tur - 
nezaposleni Dom na Zelenici 27.7.2020 313,00 

34. 
16. - 17. 10. 
2020 

tečaj SD 2, modul vodenje zelo 
zahtevnih kopnih tur, izpit - 
nezaposleni Dom na Zelenici     

 

RAZPIS LICENČNIH UPOSABLJANJ (IZPOPOLNJEVANJ) V LETU 2020 

Št. Termin Vrsta licenčnega usposabljanja Lokacija  Rok prijav Stroški 

1. 31.1.-1.2.2020 

snežno izpopolnjevanje I (MDO 
PD Podravja, 1. skupina) - 
nezaposleni 

Domžalski dom na 
Mali planini 3.1.2020 74,00 

2. 1.-2.2.2020 

snežno izpopolnjevanje I (MDO 
PD Podravja, 2. skupina) - 
zaposleni 

Domžalski dom na 
Mali planini 3.1.2020 40,00 

3. 14.-15.2.2020 

snežno izpopolnjevanje II (MDO 
PD Gorenjske, 1. skupina) - 
nezaposleni 

Erjavčeva koča na 
Vršiču 

14.1.2020 74,00 

4. 15.-16.2.2020 

snežno izpopolnjevanje II (MDO 
PD Gorenjske. 2. skupina) - 
zaposleni 

Erjavčeva koča na 
Vršiču 

14.1.2020 40,00 

5. 28.-29.2.2020  

snežno izpopolnjevanje III 
(MDO PD Koroške, 1. skupina) - 
nezaposleni 

Koča v Grohotu pod 
Raduho 28.1.2020 74,00 

6. 29.2.-1.3.2020 

snežno izpopolnjevanje III 
(MDO PD Koroške, 2. skupina) - 
zaposleni 

Koča v Grohotu pod 
Raduho 28.1.2020 40,00 

7. 6.-7.3.2020 

snežno izpopolnjevanje IV 
(Savinjski MDO PD, 1. skupina) 
- nezaposleni 

Mozirska koča na 
Golteh 6.2.2020 74,00 

8. 7.-8.3.2020 

snežno izpopolnjevanje IV 
(Savinjski MDO PD, 2. skupina) 
- zaposleni 

Mozirska koča na 
Golteh 6.2.2020 40,00 

9. 3.-4.4.2020 kopno izpopolnjevanje I (MDO Koča pri Jelenovem 4.3.2020 67,00 



PD Ljubljane, 1. skupina) - 
nezaposleni 

studencu 

10. 4.-5.4.2020 

kopno izpopolnjevanje I (MDO 
PD Ljubljane, 2. skupina) - 
zaposleni 

Koča pri Jelenovem 
studencu 4.3.2020 37,00 

11. 3.-4.4.2020 

kopno izpopolnjevanje II (MDO 
PD Gorenjske, 1. skupina) - 
nezaposleni 

Valvasorjev dom 
pod Stolom 4.3.2020 67,00 

12. 4.-5.4.2020 

kopno izpopolnjevanje II (MDO 
PD Gorenjske, 2. skupina) - 
zaposleni 

Valvasorjev dom 
pod Stolom 4.3.2020 37,00 

13. 17.-18.4.2020 

kopno izpopolnjevanje  III 
(MDO Primorske, 1. skupina) - 
nezaposleni 

Vojkova koča na 
Nanosu 11.3.2020 67,00 

14. 24.-25.4.2020 

kopno izpopolnjevanje IV 
(Savinjski MDO PD, 1. skupina) 
- nezaposleni 

Mozirska koča na 
Golteh 25.3.2020 67,00 

15. 25.-26.4.2020 

kopno izpopolnjevanje IV 
(Savinjski MDO PD, 2. skupina) 
- zaposleni 

Mozirska koča na 
Golteh 25.3.2020 37,00 

16. 8.-9.5.2020 

kopno izpopolnjevanje V (MDO 
PD Dol. in Bele kr., 1. sk.) - 
nezaposleni 

Koča pri Jelenovem 
studencu 1.4.2020 67,00 

17. 9.-10.5.2020 

kopno izpopolnjevanje V (MDO 
PD Dol. in Bele kr., 2. sk.) - 
zaposleni 

Koča pri Jelenovem 
studencu 1.4.2020 37,00 

18. 8.-9.5.2020 

kopno izpopolnjevanje VI 
(MDO PD Koroške, 1. skupina) - 
nezaposleni 

Koča na Naravskih 
ledinah 8.4.2020 67,00 

19. 9.-10.5.2020 

kopno izpopolnjevanje VI 
(MDO PD Koroške, 2. skupina) - 
zaposleni 

Koča na Naravskih 
ledinah 8.4.2020 37,00 

20. 8.-9.5.2020 

kopno izpopolnjevanje VII 
(MDO PD Podravja, 1. skupina) 
- nezaposleni Dom na Boču 8.4.2020 67,00 

21. 9.-10.5.2020 

kopno izpopolnjevanje VII 
(MDO PD Podravja, 2. skupina) 
- zaposleni Dom na Boču 8.4.2020 37,00 

22. 15.-16.5.2020 

kopno izpopolnjevanje VIII 
(MDO PD Notranjske, 1. 
skupina) - nezaposleni 

Planinska koča na 
Krimu 16.4.2020 67,00 

23. 16.-17.5.2020 

kopno izpopolnjevanje VIII 
(MDO PD Notranjske, 2. 
skupina) - zaposleni 

Planinska koča na 
Krimu 16.4.2020 37,00 

24. 15.-16.5.2020 

kopno izpopolnjevanje IX (MDO 
PD Zasavja, 1. skupina) - 
nezaposleni 

Tončkov dom na 
Lisci 16.4.2020 67,00 

25. 16.-17.5.2020 

kopno izpopolnjevanje IX (MDO 
PD Zasavja, 2. skupina) - 
zaposleni 

Tončkov dom na 
Lisci 16.4.2020 37,00 

26. 22.-23.5.2020 kopno izpopolnjevanje X (MDO Dom na Boču 23.4.2020 67,00 



PD Podravja, 1. skupina) - 
nezaposleni 

27. 23.-24.5.2020 

kopno izpopolnjevanje X (MDO 
PD Podravja, 2. skupina) - 
zaposleni Dom na Boču 23.4.2020 37,00 

28. 23.-24.5.2020 

kopno izpopolnjevanje III (MDO 
PD Primorske, 2. skupina) - 
zaposleni 

Koča Antona 
Bavčerja na Čavnu 23.4.2020 37,00 

29. 25.-26.9.2020 

kopno izpopolnjevanje XI 
(republiško - SOU VK PZS, 1. 
sk.) - nezaposleni PUS Bavšica 26.8.2020 67,00 

30. 26.-27.9.2020 

kopno izpopolnjevanje XI 
(republiško - SOU VK PZS, 2. 
sk.) - zaposleni PUS Bavšica 26.8.2020 37,00 

 
Načelnik VK PZS Franc Gričar 

 

  



Podrobni program dela Komisije za planinske poti PZS 2020 
 

Podrobni program dela KPP PZS za leto 2020 
 

 
Foto: Zdravko Bodlaj, Akcija na Skuti, 2019 

Naloge komisije določajo Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Predsedstva UO PZS in predvsem Pravilnik KPP in 
ZPlanP ter okvirno zajemajo naslednje:  

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

• skrbi, da vzdrževanje planinskih poti poteka v skladu z zakonom o planinskih poteh in splošnimi 
načeli varstva narave,  

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

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

• sprejema plan tehnično zahtevnih delovnih akcij, jih organizira in vodi. Pomaga pri izvedbi akcij OPP 
MDO;  

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

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

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

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

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

• med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge;  

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

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



• izdaja značke in potrdila ter vodi evidenco za prehojeni: Slovensko planinsko pot in Razširjeno 
slovensko planinsko pot;  

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

• vodi in organizira tečaje, izpopolnjevanja, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj 
markacistov v skladu s programom komisije in OUP; 

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

 
Stalni odbori KPP so:  

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

Bogdan Seliger, PD 
Horjul 
Stanislav Vidovič, PD 
Kočevje. 
 

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

4 redne in  
6 dopisnih sej  
najmanj 1 razširjena 
seja 
1 ZBOR markacistov  
1 srečanje 
markacistov z 
vodstvom KPP 

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

Igor Mlakar, PD Bovec.  Branko Lombar, PD 
Avtomontaža;  
Rajko Lotrič, PD Dovje- 
Mojstrana;  
Zdravko Bodlaj, PD Kamnik; 
Franc Šinko, PD Grmada Celje. 

3 seje 
1 analizni sestanek.  
7 sestankov s PD na 
terenu za obnove 
poti in analizo 

Odbor za 
dokumentacijo in 
kataster planinskih 
poti (ODKP)  

Ivan Šalamon, PD 
Atomske toplice 
Podčetrtek 

Andrej Stritar, PD Črnuče;  
Danilo Sbrizaj, PD LPP; 
Jaka Kotnik, PD Dravograd 
Petra Pergar, PD Moravče. 

2 seji  
 

Odbor za 
usposabljanje 
(OZU)  

Janko Šeme, PD 
Kranjska Gora 

Bojan Šifrar, PD Sovodenj; 
Maksimilijan Kotnik, PD 
Dravograd. 

4 seje 
1 usklajevanje 
inštruktorjev  
6 sestankov za 
pripravo gradiva, AV 
pripomočkov in 
postavitev 
programov ter 
gradiva usposabljanj 

Opomba: seznam vodij in članov strokovnih odborov se medletno lahko usklajuje glede na razmere in 
zahteve dejavnosti, ki so vezane na planinske poti. 



ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA  

Akcije tehnične skupine  
Za leto 2020 je predvidenih 25 akcij in 10 intervencij na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, ki bi 
trajale do 79 dni. Za izvedbo je predvidenih 45 ustrezno usposobljenih markacistov (nekateri večkrat), 
skupaj pa bo okoli 4892 ur dela za obnovo kovinskih varoval, popravila poškodb planinskih poti in sanacije 
erozije. Zaradi posegov nekaterih izven KPP, ki se šteje, da naj bi le dodatno svetovali in pomagali pri delu 
KPP, se pa lahko zgodi, da bo dejanska realizacija v bistveno manjšem obsegu glede na predvideno. Lesne 
nadelave (ograje, stopnice, lestve) ne glede na kategorijo poti, v skupni 6 m3. V primeru del in sečnje, kjer 
OTV nima usposobljenega kadra in znanja, se bo najelo zunanje izvajalce. Akcije v letu 2020 naj bi potekale 
ob pomoči helikopterjev SV in policije, ki bi na določena mesta prepeljala material, orodje in ekipe do mesta 
popravila poti, za kar bi porabili 30 ur letenja. Pri določenih akcijah bo ponovno potrebno sodelovanje 
policije pri zavarovanju dostopov na delovišče.  
Planira se sodelovanje s TNP, ZGS, GRZS in Policijo ob varovanju na akcijah, kjer ni mogoče drugačna 
uskladitev ali varovanje in zapore poti. 
Za obsežnejše akcije bodo objavljene začasne zapore planinskih poti, kjer bodo delovišča. 
 
Plan akcij tehnične skupine: 

PLANINSKA POT PD 

BAVŠKI GRINTAVEC JESENICE 

BOVŠKI GAMSOVEC RADOVLJICA 

ČEZ RŽ JAVORNIK KOR. BELA 

ČEZ ŠTAPCE LJUBLJANA - MATICA 

DOM PLANIKA–KOČA NA DOLIČU GORJE 

DOM PLANIKA–MALI TRIGLAV GORJE 

KOTLIČI–TURSKA GORA–SLEME KAMNIK 

KREDARICA–TRIGLAV LJUBLJANA - MATICA 

KRIŽ RADOVLJICA 

KROFIČKA SOLČAVA 

KURICA GORJE 

LEDINE–KOROŠKA RINKA KRANJ 

LUKNJA–PLEMENICE–ZAPLANJA PTUJ 

PEKEL–RJAVINA JAVORNIK KOR. BELA 

RAZOR RADOVLJICA 

ROBANOV KOT–KOROŠICA CELJE MATICA 

Spodnji del KOMARČE LJUBLJANA - MATICA 

STANIČEV DOM–RJAVINA JAVORNIK KOR. BELA 

TAŠKA KRANJ 

TOMINŠKOVA POT LJUBLJANA - MATICA 

USKOVNICA–POD TOSCEM SREDNJA VAS V BOHINJU 

V KONCU–ČEZ BREŽICE BOVEC 

VELIKI VRH TRŽIČ 

VODNIKOV DOM–KONJSKI PREVAL PZS 

ZAPLANJA–TRIGLAV LJUBLJANA - MATICA 

ŽRELO KRANJ 

 



 
Tehnična in varnostno-varovalna oprema:  
Predvideno je vzdrževanje in servis strojev ter nabava novih orodij, potrošnega materiala ter zaščitnih 
sredstev in obnavljanje izrabljene ali pretečene varovalne opreme tehnične skupine ter opremljanje 
intervencijske skupine KPP. Aktivni člani tehnične skupine bodo dodatno zavarovani za celo leto.  
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO  

Dejavnost v letu 2020:  

• sodelovaje pri izgradnji novega informacijskega sistema PZS, 

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

• nadgradnja in vzdrževanje registra planinskih poti  

• urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti z IO KPP in P PZS,  

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

• vpeljava digitalnih obrazcev in posodobitev obstoječih, 

• podporne aktivnosti, 

• enotni pristopi za vzdrževanje, oživitev in popularizacijo obhodnic. 

 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE  

Odbor za usposabljanje vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druga usposabljanja za markaciste in 
inštruktorje markaciste. Predlaga plan usposabljanj in vodij ter ga da v potrditev IO KPP. Pripravlja in 
usklajuje strokovno literaturo ter ostale pripomočke ter AV priprave za usposabljanja s področja dela na 
planinski poti. V letu 2020 bo prvič tečaj za markaciste kategorije B in bo odbor vodil in usklajeval pripravo 
gradiv in pripomočkov za ta tečaj. 
Usposabljanja se v čim večji meri krajevno prilagodi tečajnikom. 
 

Pregled usposabljanj: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za markaciste -
kategorije A (2x) 

17.–19. april 2020, Planina nad Vrhniko; 
18.–20. september 2020, Vrata 

Skupaj 50 

Tečaj za markaciste -
kategorije B (1x) 

V treh delih: 14.-15. 3. na PZS; 18.-19.4., 
Čaven; in 23.-24.5.2020, Kamniška Bistrica. 

25 

obnovitveno usposabljanje  
(5x)  

16. 5. 2020, Mihelčičev dom na Govejku; 
20. 6. 2020, Dom pod Storžičem; 
22. 8. 2020, Dom na Čreti; 
19. 9. 2020, Koča na Naravskih ledinah; 
3. 10. 2020, Obolno. 

skupaj 125 

Usklajevalni seminar za 
inštruktorje markaciste 

Termin določen naknadno vsi inštruktorji in pripravniki 
inštruktorji markacisti (15) 

Delavnica za načelnike 
markacistov  

27. 3. 2020 180 

 
ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI 

Naziv aktivnosti  Termin in 
lokacija  

Št. udeležencev in vodja  Namen  

Delovni posvet; seminar 
čezmejnih povezav z Italijo  

Posočje  5 KPP-PZS, FVG Sentieri 
CAI  

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



Delovni posvet; seminar 
čezmejnih povezav z Avstrijo  

Gorenjska  5 KPP-PZS, ÖAV, OTK, NF  Nadaljnje sodelovanje z skupnimi 
akcijami na meji izmenjava 
podatkov o poteh.  

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

Slovenija- 
Hrvaška  

4 (registrirani markacisti 
ki imajo licenco obeh 
planinskih zvez) 

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

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

Srečanje komisij za planinske 
poti držav bivše Jugoslavije 

Naknadno 3 predstavniki KPP Nadaljnje usklajevanje praks 
markacistov Balkana, obravnava 
drugih skupnih tem 

 
Še naprej bomo sodelovali z organizacijami iz sosednjih in drugih držav. Nekaj projektov je že v teku, nekateri 
projekti so v fazi dogovorov in priprav, odzvali pa se bomo tudi na morebitne nove pozive, jih preučili in 
ustrezno vnesli v program dela. 
 
DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 

Zaradi usklajevanja dejavnosti na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na 
vsakoletnih zborih se zbrani markacisti pogovorijo o preteklem delu, planih za naprej in seznanijo z 
aktualnimi zadevami KPP. Izmenjujejo si izkušnje pri delu na planinskih poteh in tudi dogovorijo za skupne 
dejavnosti na področju planinskih poti. Predvidene skupne dejavnosti OPP so v planih MDO. 
Po potrebi bodo sklicane tudi razširjene seje IO KPP, kjer se bo obravnavala tudi aktualna tematika, ki 
se tiče dejavnost na planinskih poteh in v povezavi z njimi ter organizacijske relacije med vsemi nivoji 
organiziranosti markacistov. 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI v MDO-PD Datum 

PRIMORSKE 20. 11. 2019 

POSOČJA 4. 1. 2020 

LJUBLJANE 10. 1. 2020 

KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA 24. 1. 2020 

SAVINJSKE 2. 2. 2020 

KOROŠKE 1. 2. 2020 

DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 27. 2. 2020 

NOTRANJSKE 28. 2. 2020 

ZASAVJA 8. 3. 2020 

PODRAVJA 15. 3. 2020 

POMURJA 13. 3. 2020 

GORENJSKE 29. 2. 2020 

 
  



Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO  
Priporoča se, da vsak OPP v MDO organizira vsaj 1-2 skupni akciji dela na poteh in sodelovanje z drugimi 
OPP-ji. Poudarek bo na povečanem sodelovanju z markacisti in med markacisti z namenom dobro urejenih 
planinskih poti.  
 
 
PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

Če bodo odobrena sredstva FŠO ali na drug način, predvidevamo nadaljevanje urejanja izhodišč, križišč in 
drugih pomembnih mest ob planinskih poteh z novimi usmerjevalnimi, informacijskimi in opozorilnimi 
tablami:  
 

NOVE TABLE: število  Sponzor oz. plačnik  Kovinski drogovi  nosilci  

300 usmerjevalnih FŠO v okviru razpisa za table  80 300 

10 informacijskih Table za izhodišče poti  0 40 

40 opozorilnih Table ob vstopu v zelo zahtevno pot - obvezna 
uporaba opreme 

0 0 

 
 
Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri različnih projektih za vzdrževanje planinskih poti (Panoramska pot 
Karavanke-Svinška planina, Krkine poti, naj planinska pot ...).  
 

Naziv projekta, aktivnosti  Namen  

Zbor markacistov (27.3.2020) Poročanje o delu KPP in sprejem planov delegatom markacistom;  

Dan Slovenskih markacistov 
(4.7.2020) 

skupno urejanje planinskih poti in druženje markacistov PZS  

SPP in Razširjena SPP redna skrb za vzdrževanje obhodnice, točk, žigov, potrditev dnevnika, 
promovirati večji obisk. 

Panoramska pot Karavanke  Vzdrževanje odsekov skladno s pogodbo 

Krkine poti Vzdrževanje odsekov skladno s pogodbo 

Predstavitve na sejmih  Predstavitev dejavnosti markacistov  

Program markacist  Stalne posodobitve z novimi pristopi dela načini izvajanj. 

Gradivo za usposabljanje posodobitev z novimi temami in tisk, Avdio, video pripomočki za 
usposabljanja 

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

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

E poti  Skrb v skladu s 4-stranskimi pogodbami 

Registrirane planinske poti  Inštruktorji in markacisti: ozaveščati pravilnost uporabe Knafelčeve 
markacije izključno na planinskih poteh ter pravilno nameščanje oznak 

Sodelovanje z TNP Ponovitev kampanje o škodljivosti bližnjic. 

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

Urejenost planinskih poti Na osnovi informacij strokovnih kadrov PZS, GRZ, drugih pohodnikov bo 
intenzivnejša obravnava problemov, ki so vezani na stanje planinskih poti Urejenost zahtevnih in zelo 



zahtevnih odsekov pp v povezavi s skrbniki planinskih poti  

Obravnava planinskih poti zaradi 
nesreč 

Spremljanje in obravnava 
sporočil o problemih na 
planinskih poteh 

Poti v skrbništvu PZS Organizacija in izvajanje osnovnega vzdrževanja pp v skrbništvu PZS, 
objava razpisov za prevzem planinskih poti brez uradnega skrbnika s 
strani PD, ki izpolnjujejo zakonski kriterij 2 markacistov in vsaj 30 članov 

Skrbniške pogodbe Skupaj s predsedstvom urediti izhodišča za način in določanje višine 
sredstev na prispevek društvom na osnovi te pogodbe. 

 

Tudi urejanje planinskih poti pa čeprav se izvaja prostovoljsko, ima svoje stroške. V ta namen kandidiramo na 
razpisu FŠO predvsem ta urejanje naših zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, kot tudi za druge 
omenjene planirane dejavnosti. Seveda pa bomo poiskali še druge možne vire, tudi donacije in sponzorstva, 
da bi lahko izvedli predvidene dejavnosti in s tem dosegli, bodo planinske poti res take, kot je treba za svoj 
namen. 

V letu 2020 bodo registrirani markacisti B, C in inštruktorji poleg zavarovanja strokovnih kadrov zavarovani 
tudi osnovno nezgodno. Za markaciste A, kateri so usposobljeni izključno za nezahtevno in ročno delo, se 
predvideva dodatno nezgodno zavarovanje preko planinske članarine, zavarovanje strokovnih kadrov za 
odgovornost pa bo za vse enako. 

 
 
  

 
Bogdan Seliger, načelnik KPP 

  



Program dela Gospodarske komisije PZS 2020 
 
 

 
 
Gospodarska komisija (GK) obravnava vprašanja s področja gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov. 

Usklajuje normative za gradnjo, predelavo, obnovo, vzdrževanje in označevanje planinskih zgradb, obvešča 

upravljavce planinskih koč in koordinira izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah.  

Sestava in dejavnost IO GK  

Organ vodja  člani seje 

IO GK  Valentin Rezar,  
PD Radovljica  

Roman Resnik – PD Kamnik 
(namestnik),  
Janko Arh – PD Bohinjska Bistrica, 
Drago Dretnik – PD Mežica,  
Anton Klinc – PD Oplotnica, 
Marjan Kozmus – PD Laško,  
Aleš Požar – PD Postojna,  
Ivan Rupnik – PD Cerkno 

5 sej 

 
PREGLEDNICA: najpomembnejši načrtovani projekti 

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Okolju prijazna planinska koča«. 

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Družinam prijazna planinska koča«. 

Izvedba letne konference o planinskem gospodarstvu. 

Izvedba Zbora gospodarjev. 

Izvedba usposabljanja za oskrbnike planinskih koč. 

Izvedba usposabljanja za gospodarje planinskih koč. 

Izvedba ekskurzije za oskrbnike/gospodarje planinskih koč. 

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

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

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

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



Izvedba razpisa MGRT za planinske koče. 

Sanacija pogorelih koč Kocbekov dom na Korošici in Frischaufov dom na Okrešlju. 

Vzpostavitev rezervacijskega sistema CAA za planinske koče v Sloveniji. 

 
PREGLEDNICA: Preostale aktivnosti GK 

Vzdrževanje registra planinskih koč. 

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

Sodelovanje s SIOL-om v projektu za izbor »Naj planinska koča«, analiza in morebitne spremembe. 

Predstavitev planinskih koč na sejmih. 

Povezovanje s turističnim gospodarstvom. 

Skrb in kontrola nad posegi planinskih koč v gorski prostor. 

Sodelovanje z državnimi inštitucijami / soglasodajalci pri prenovah planinskih objektov. 

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

Sodelovanje predstavnika GK PZS v Komisiji za koče in poti CAA. 

Izvedba analize sezone na planinskih kočah. 

Obveščanje širše planinske javnosti o planinskem gospodarjenju. 

Sodelovanje in priprava projektov z vključenostjo planinskih koč. 

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

Nadaljevanje uradnih obiskov planinskih koč. 

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

Izvajanje projekta VrH Julijcev, predvsem ekološka sanacija Koče pri Triglavskih jezerih. 

Izvajanje projekta Bergsteigerdörfer/Gorniške vasi v Sloveniji. 

Izdelava analize stanja in ocena potrebnih vlaganj za vzdrževanje, obnovo, adaptacijo in opremo v planinske 
objekte po kategorijah I, II, III. 

Sprotno sledenje vseh razpisov za pridobitev sredstev za vlaganje v planinsko gospodarstvo in tekoče 
obveščanje PD potencialnim vlagateljev. 

Analiza stanja nepremičnin v lasti PZS, s predlogom za učinkovito gospodarjenje z njimi. 

Aktivnosti za pridobivanje sredstev za Sklad planinskih koč. 

Priprava predloga najemniških pogodb. 

Analiza zavarovanj planinskih koč in aktivnosti za izboljšanje stanja. 

 

PREGLEDNICA: Razvojne naloge GK 

Vzpostaviti pool sponzorjev sklada planinskih koč. 

Projekt umirjanja prometa v alpske doline. 

Izdelava strokovnih podlag za spremembo zakona TNP vezano na planinske. 

Izdelava strokovnih podlag za klasifikacijo planinskih koč glede na njihovo umestitev v strategijo sistemske 
podpore delovanju. 

Uveljavitev statutarnih sprememb z dopolnitvijo obstoječih aneksov o prenosu lastništva. 

Pričetek razprave o vplivu klimatskih sprememb na gorsko krajino, obisk gora in s tem status in položaj 
planinskih koč. 

 
Načelnik GK PZS Valentin Rezar 



Plan dela Komisije za gorske športe 2020 
 

 
Komisija za gorske športe (KGŠ) pokriva športne zvrsti, ki se odvijajo v gorah, zaenkrat  - tekmovalno turno 

smučanje in  tekmovalno ledno plezanje. IO KGŠ sestavljajo načelnik (Robert Pritržnik) in člani IO (Manca 
Dolenc, Jasna Pečjak, Breda Ivanek, Milan Meglič in Milan Šenk). Med najpomembnejšimi nalogami so 
vodenje registra in članstva (tekmovalci, inštruktorji, sodniki, idr.), izobraževanje strokovnega kadra, 
organizacija domačih in mednarodnih tekmovanj , skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih 
športnikov, sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami in zvezami. V Okviru komisije 
pod okriljem PZS na največjih tekmovanjih doma in v tujini tekmujeta slovenska reprezentanca v  turnem 
smučanju in reprezentanca v lednem plezanju. Tekmovanja v lednem plezanju se zaradi varstva naravnega 
okolja in izrednega napredka v tehniki  plezanja selijo iz naravnih zaledenelih slapov na umetne previsne 
konstrukcije, kjer je vse manj ledu in vse več umetnih oprimkov za kategorijo težavnost , hitrostno plezanje 
pa ostaja na ledu. 

       Na tekmovanjih v turnem smučanju so poleg klasičnih tekem v gorah, na katerih tekmovalci premagujejo več 
kilometrov dolge proge s tehnično in dolžinsko različno zahtevnimi vzponi in spusti, v zadnjih letih vse bolj 
priljubljene tekme, izpeljane po smučiščih, ki so zaradi lažje dostopnosti privlačne tako za organizatorje kot 
tudi za množično udeležbo vrhunskih in rekreativnih tekmovalcev. Tekmovanja se odvijajo v različnih 
disciplinah, najpogostejše so posamične in tekme v dvojicah na daljših trasah, sledijo jim tekme v vzponih ter 
v zadnjem času tudi atraktivni disciplini šprint in štafete.  
 
osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe  
 
Ledno plezanje 
 

• Organizacija:- registracija klubov 

                                       - urejanje spletne strani 

                                        - sodelovanje FŠ in MŠŠ 

                                         - sodelovanje z mednarodno zvezo UIAA 

                                          -priprava razpisov za vse dejavnosti 

                           -kategorizacija 

• Izvedba Slovensko- hrvaško- srbskega pokala v tekmovalnem lednem plezanju; 

• udeležba reprezentance na tekmah Evropskega pokala 

• udeležba reprezentance na tekmah svetovnega pokala; 

• udeležba na mladinskem svetovnem prvenstvu 

• širjenje baze tekmovalcev in boljša prepoznavnost športa 

• licenčni seminar za sodnike v Sloveniji, tečaj za državne sodnike (slovenske , hrvaške in srbske) in 

tečaj za nove mednarodne sodnike pred eno od tekem svetovnega pokala 

• razglasitev NAJ turnega smučarja in lednega plezalca za leto 2019 

• pomoč in svetovanje klubom pri opremljanju drytooling plezališč, vodenje registra DT plezališč 

• antidoping ozaveščanje in obveščanje tekmovalcev  

• v sodelovanju s KA HPS organizacija DT akademije v Zasavskih DT plezališčih 

• testiranje tekmovalcev 



 
Tekmovalno turno smučanje 
 

• Organizacija:- registracija klubov 

                                       - urejanje spletne strani 

                                        - sodelovanje FŠ in MŠŠ 

                                         - sodelovanje z mednarodno zvezo ISMF 

                                          -priprava razpisov za vse dejavnosti 

                           -kategorizacija 

• Izvedba slovenskega pokala v tekmovalnem turnem smučanju in državnih prvenstev v šprintih, 

posamično in vertikalu 

• v sodelovanju s PZS in ZGVS izvedba izobraževanja za vaditelja turnega smučanja 

• udeležba izobraževanja za mednarodne sodnike turnosmučarskih tekmovanj 

• udeležba reprezentance na tekmah svetovnega pokala; 

• udeležba na evropskem prvenstvu 

• širjenje baze tekmovalcev in boljša prepoznavnost športa 

• Promocijska dejavnost popularizacije tekmovalnega turnega smučanja 
(akcija »Šolar na turne smuči« in Dan turnega smučanja) 
 

• razglasitev NAJ turnega smučarja in lednega plezalca 30.januarja 2020 

• pomoč in svetovanje klubom in društvom pri organizaciji turnosmučarskih tekmovanj 

• antidoping ozaveščanje in obveščanje tekmovalcev  

• testiranje tekmovalcev 

 
 
Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 
Ledno plezanje 
 
 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za mednarodne sodnike Rabenstein, januar 2021 3-4, vodja Andrej Pečjak 

Tečaj za postavljalce Pred eno od tekem svetovnega 
pokala 

Max. 5, vodja še ni določen  

Tečaj za državne sodnike Pred začetkom SLO-HR –SRB 
pokala, oktober/  november 
2020 

1-3, vodja Andrej Pečjak 

Obnovitveni tečaj za državne sodnike Pred eno od tekem pokala, 

November 2020 

2-3, vodja Andrej Pečjak 



Tekmovalno turno smučanje 
 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izobraževanje za naziv vaditelj turnega 
smučanja 

September 2020 5, vodja še ni določen 

Tečaj za mednarodne sodnike December 2020 2-3, vodja še ni določen 

 

Načrtovane  aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
  

Ledno plezanje 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev 

SLO HR SRB pokal Vsaj 3 tekmovanja v Sloveniji 
, na Hrvaškem in v Srbiji 

november 2020 

20 tekmovalcev 

Humarjev memorial Mlačca,Mojstrana 

Februar 2020 

20 tekmovalcev 

 
 
 

Mednarodna tekmovanja sosednje države 

januar 2020 

4-6 tekmovalcev 

Mladinsko svetovno prvenstvo 5.-7.3.2020 1-2 tekmovalca 

Svetovni pokal 3.-5.1. Changchun (CHN) 

10.-12.1.2020 Cheongsong (KOR) 

21.-25.1.2020 Saas Fee (SUI) 

2-3 tekmovalci 

Evropsko prvenstvo  23.-25.1.2020 2-3 tekmovalci 

Evropski pokal 28.-30.2.2020 

In še tri tekme november-december 

2020 

2-4 tekmovalci 

 
 
Tekmovalno turno smučanje 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev 



SLO pokal v TTS Januar do marec 2020, 

Jezersko, Krvavec, Završnica, 

Zelenica, Okrešelj 

60 tekmovalcev 

 

 

Mednarodna tekmovanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

12. Fanningberger Skitourentag 26. januar 2020, Fanning (AUT) 3-4 tekmovalci 

Avstrijsko-Nemško državno 
prvenstvo, Erztrophy 2020 

31. januarja do 2. februarja 2020, 
Bischofshofen (AUT) 

3-4 tekmovalci 

Svetovni pokal, Jennerstier 2020 7.-9. februarja 2020, Berchtesgaden 
(GER) 

3-4 tekmovalci 

Evropsko prvenstvo, Madona di 

Campiglio 2020 

2. – 5. aprila 2020, 

Madona di Campiglio (ITA) 

3-4 tekmovalci 

Mednarodni turnosmučarski tabor 

za mlade (starost 12.-20. let) 

December 2020, lokacija še ni 

določena nekje v Avstriji ali Nemčiji 

4-7 otrok 

 
Skupno ledno plezanje in turno smučanje 

Razglasitev 
najuspešnejših 
lednih 
plezalcev in 
turnih 
smučarjev za 
leto 2019 

30.1.2020 
Ljubljana 

  

        

       Robert Pritržnik, načelniK KGŠ 

  



Program dela Odbora za usposabljanje in preventivo 2020 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Odbora za usposabljanje in preventivo 

Odbor za usposabljanje in preventivo (OUP) je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije in skrbi za 

enotno doktrino Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel 

usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva ter za razvojne, svetovalne in strokovne 

naloge s tega področja. Je nosilec vseh programov usposabljanj znotraj Planinske zveze Slovenije. 

 

Osnovna predstavitev delovanja OUP v letu 2019 

Odbor sestavljajo naslednji člani: Uroš Kuzman; vodja odbora, Tadej Debevec, Sandi Kelnerič, Franc Kadiš, 

Nejc Pozvek in Matevž Bizjak. 

 

Načrtovana dejavnost OUP v letu 2020: 

• Sodelovanje pri pripravi strokovnega posveta Odbora gore in varnost. 

• Priprava in izdaja zloženk z vzgojno-izobraževalno vsebino. 

• Sodelovanje s Fakultete za šport. 

• Spremljanje novosti na področju opreme in materialov za alpinizem in gorništvo, ter z ugotovitvami 
seznaniti vse nosilce usposabljanj na PZS na letnih usklajevanjih inštruktorjev PZS. 

• Priprava programov usposabljanja po novem zakonu o športu za tekmovalno turno smučanje in 
usmerjanje komisij PZS. 

• Priprava pravilnika o licenciranju. 

• Priprava kurikuloma usposabljanja.  
Načrtovana usposabljanja OUP 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Seminar IPV Zima 2020 15 

Skupni seminar za strokovne kadre PZS Januar 2020 50 

 

Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

    

 

Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo 



Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

Priprava in potrditev novih 
programov usposabljanja za 
področje tekmovalnega turnega 
smučanja. 

  

Priprava smernic za usposabljanja, 
usklajenih z novim Zakonom o 
športu. 

Uskladitev. Pričakuje se določene spremembe 
v strukturi usposabljanj v okviru 
PZS.  

Priprava novega pravilnika o 
licenciranju. 

Uskladitev glede na nove potrjene 
programe usposabljanja in z 
zakonom o športu. 

 

 
Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 

   

   

Zaključek  

Odbor za usposabljanje in preventivo si bo prizadeval za dobro in strokovno sodelovanje s komisijami PZS in 
različnimi zunanjimi institucijami. Velik pomen in teža pa bosta na preventivni dejavnosti in vzgojno-
izobraževalni. OUP bo tesno sodeloval z Odborom za založništvo in informiranje pri pripravi in izdaji 
strokovne literature. 
 

Uroš Kuzman, vodja OUP 

  



Program dela Odbora za članstvo PZS 2020 

 

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

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

organizacijsko delo v planinski organizaciji in priznanj. 

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

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

pripomb.  

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

obravnaval Pododbor za priznanja. 5. 12. 2020 bo potekala svečana podelitev najvišjih priznanj PZS. 

 
Tone Jesenko, vodja OČ PZS 

 

 

Program dela Odbora za pravne zadeve PZS 2020 
 

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

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

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

Odbor se bo odzival na pobude in vprašanja drugih organov PZS in na pobudo vodstva PZS pripravil potrebne 

pravne akte o delovanju zveze. 

V letu 2020 člani odbora sodelujejo v delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev statuta PZS 

 

Borut Vukovič, vodja OPZ PZS 

 

  



Program dela Odbora za založništvo in informiranje PZS 2020 
 
Odbor za založništvo in informiranje (OZI) je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne 

naloge na področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove. 

Odbor je za svoje delo odgovoren predsedniku PZS in UO PZS. 

Podrobni program dela OZI za leto 2020: 

• nove edicije Planinske založbe: 
o planinski vodniki: izdaja dveh edicij  

 Najvišji vrhovi evropskih držav (Jože Drab, Andreja Tomšič Drab) 
 Zbirni vodnik po glavnih mejnikih Rapalske meje (Anka Rudolf, Dušan Škodič 

o leposlovje: izdaja treh edicij  
 S čopičem čez rovtarijo (Rafael Terpin) 
 Smeh z gora (Dušan Škodič) 
 Živeti z gorami 2 (Vladimir Habjan) 

o mladinska literatura: izdaja ene edicije  
 Čez drn in strn s pravljicami (Anka Rudolf) 

o plezalni vodniki: izdaja ene edicije  
 Slovenske vertikale (Andrej Grmovšek, Viktor Relja) 

o prevodna literatura: izdaja ene edicije  
 Alone on the Wall – prevod iz angleščine   

o izbirni vodniki v sodelovanju z MDO-ji: 
 Bohinjska pot (Gorenjski MDO)    

• ponatisi edicij Planinske založbe: 
o Slovensko planinstvo – z dopolnitvami 
o Vodnik Bovec  
o Dnevnik s Slovenske planinske poti 
o Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti 
o Vpisna knjiga za vrhove 
o Vpisna za postojanke 

• nove planinske karte: 
o Slovenska Istra in Kras 1 : 50.000  
o Ljubljana in okolica 1 : 50.000 
o Koroška in Pohorje 1 : 50.000 
o Triglav in Bohinj 1 : 25.000 (po dogovoru s partnerji) 
o Peca, Olševa, Raduha, Smrekovec in Uršlja Gora 1 : 30.000 (v primeru sofinanciranja) 
o Domžalska pot (v primeru sofinanciranja) 

• ponatisi in reambulacija planinskih kart:  
o Triglav 1 : 25.000 
o Triglavski narodni park 1 : 50.000 
o Krnsko pogorje 1 : 25.000 
o Kamniško-Savinjske Alpe 1 : 50.000 
o Karavanke 1 : 50.000 

• kartografski plakati za planinske koče: nadaljevati z opremljanjem planinskih koč z namenskimi 
promocijskimi kartami predvidoma 30 letno (prednost imajo koče, ki so na območjih, kjer že imamo 
izdane planinske karte ter koče, kjer se prodajajo edicije PZS) 

• koledar PZS 2021: priprava in tisk koledarja  v sodelovanju s strokovno službo in z generalnim 
sekretarjem PZS 



• ostalo: ponatis CD Greva pod objem gora ter izdaja zbornika tekmovanj Mladina in gore (oboje za 
dobrodelni namen pomoči obnovi planinskih koč na Okrešlju in Korošici)  

• Planinska trgovina: prodaja vseh izdelkov PZS ter planinskih edicij drugih založnikov in nekaterih 
ostalih artiklov za planinstvo 

• predstavitev in prodaja planinskih edicij na naslednjih prireditvah: 
o sejem Alpe-Adria v Ljubljani 
o Skupščina PZS v Vitanju 
o Slovenski dnevi knjige v Ljubljani 
o Dan planincev v Lučah 
o Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v Ljubljani 
o Slovenski knjižni sejem v Ljubljani 

• Obvestila PZS: izdati vsaj dve številki   

• Spletišče PZS: na podlagi analize obstoječega stanja izvesti 1. del celostne prenove spletišča PZS, 
prioritetna je prenova spletne trgovine 

• Planinski geografski informacijski sistem (PlanGIS): vzpostavitev centralizirane relacijske podatkovne 
baze za vzdrževanje in uporabo vseh georeferenciranih vsebin, potrebnih za prostočasne dejavnosti 
v naravi z ustreznim urejevalnikom podatkov, ki bodo podatkovne podlage za tovrstne predstavitve 

• Digitalizacija planinskih edicij starejših letnikov po prioritetnem vrstnem redu – 2. del 

• Marketing: koordinacija aktivnosti na področju marketinga s področja delovanja odbora, predvsem 
pa izvedba aktivnosti za povečanje prodaje artiklov Planinske trgovine preko pisarn društev, članov 
PZS ter preko planinskih koč 

• Nadaljevati s prodajo določenih edicij PZS preko sistema e-knjig (Biblos) 

• Informiranje in promocija: koordinacija aktivnosti med organi PZS na področju splošnega 
informiranja planinske javnosti predvsem kot izdajanje različne vrste promocijskega gradiva 

 

Podrobnejši program dela Planinskega vestnika za leto 2020 je sestavni del podrobnejšega programa dela 

OZI-ja za leto 2020. 

 

Vodja Odbora za založništvo in informiranje PZS: 

Bojan Rotovnik 

  



Program Odbora Planinstvo za invalide/OPP PZS 2020 

 
 ODBOR Pin/OPP 

V letu 2020 planiramo štiri srečanja odbora, sodelovati pri urejanju in članarine na PZS, pridobitev študentov 
za diplomske in magistrske naloge, želja je tudi po kakšnem doktoratu, krepiti sodelovanja z namenom 
odpiranja prostora za planince z manj priložnostmi in njihovo vključitev v družbo, veliko malenkosti, ki pa 
včasih vzamejo več časa kot je v samem začetku mišljeno. 
Okvirna področja raziskovanja: 
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta:  
a) Uresničevanje ciljev pohodništva/planinstva za učence s posebnimi potrebami v EIS (enakovrednem 
izobrazbenem standardu, NIS (nižjem izobrazbenem standardu) in PPVI (posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja) 
b) Prilagoditve za otroke/mladostnike in starejše s PP 
Univerza v Ljubljani fakulteta za šport: 
a) Primerjava vpliva telesne aktivnosti posameznikov z različnimi invalidnostmi, posebnimi potrebami in 
neinvalidnostmi  
 
 

• Še po posameznih sklopih dela odbora: 
 

 STROKOVNI SODELAVEC ODBORA ZA POLNI DELOVNI ČAS 
Odbor potrebuje strokovnega sodelavca za polni delovni čas, ker več člani odbora ne utegnemo redno 
podelati obveznosti, ki jih imamo.  
 
 

 INKLUZIJSKI POHODI 
V letu 2020 imamo v planu 9 inkluzijskih pohodov. Še več pohodov pa je organizirano v ostalih akcijah 
odbora (30 skupaj). 
 
 
 

 VSESOVENSKI INKLUZIJSKI POHODI 
Vseslovenski inkluzijski pohod 4. junija na Lavričevo kočo na Gradišču. 
 
 

 USPOSABLJANJE 
Razpisana imamo 3 usposabljanja v marcu, maju in septembru.  
O usposabljanju obvestiti ciljne skupine, ki jih bomo dosegli z objavo v strokovnih revijah. 
Podaljšat KATIS katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju.  
Pridobit še točke na področju sociale za stalno strokovno usposabljanje. 
 
 

 SPLETNA APLIKACIJA ZA PLANINSKE POTI ZA INVALIDE/OPP IN OSEBE NA 
INVALIDSKEM VOZIČKU 

V letu 2020 predvidevamo v prvem kvartalu pripravit do 5 demo poti, potem 
organizirat usposabljanje na katerem bomo dorekli o pravilnostih in pomanjkljivostih 
demo poti, da bomo v nadaljevanju lahko popolnjevali spletno aplikacijo v zadovoljstvo 
vseh. 
 



 AKCIJA: GLUHI STREŽEJO V PLANINSKIH KOČAH - GSPK 
V letu 2020 bomo izpeljali že tretjo akcijo GSPK. Gostilo nas bo 11 planinskih koč. 
Planiramo 14 srečanj in evalvacijo s prostovoljci in delovno skupino. 
 
 
 
 

 AKCIJA: STOPIVA SKUPAJ, OSVOJIMO VRH - SSOV 
14. junija se bomo povzpeli na Nanos in Donačko goro s slepimi in slabovidnimi.  Planiramo 
5 srečanj in evalvacijo delovne skupine.  
 
 
 
 

 AKCIJA: GIBALNO OVIRANI GORE OSVAJAJO – GOGO 2020 
Akcija se bo odvijala 5., 6. in 10. septembra v Tamarju, Boču, Čavnu in Gradišču. 
Planiramo 9 srečanj in evalvacijo delovne skupine. Sodelovanje s prostovoljci iz drugih 
organizacij. 
 
 
 

 AKCIJA: SLEPI/SLABOVIDNI PO SPP  2020 - 2022 
V letu 220 imamo planiranih 15 pohodov po SPP s slepimi/slabovidnimi, kar je velik 
zalogaj in potrebovali bomo veliko pomoči na terenu in v organizaciji. Planiramo pet 
srečanj in evalvacijo delovne skupine.  
 
 

 USPOSABLJANJA ZA PROSTOVOLJCE 
Izvedli bomo usposabljanja za prostovoljce, ki bodo sodelovali v akcijah odbora. Seznanili jih bomo z 
osnovnimi informacijami o posamezni kategoriji invalidnosti in usmeritve pri delu z njimi. 
 
 

 PROMOCIJA IN PREDSTAVITVE PIN/OPP IN VSEH AKCIJ ODBORA 
o Do marca pripravit zloženko v kateri bomo predstavili odbor Pin/OPP in vse delovne skupine in poslat 
medijem, organizacijam … 
o Predstavljat odbor in delovne skupine povsod kjer nas povabijo, imamo možnost 
o Nadaljevat sodelovanje s Primorsko univerzo 
o Nadgraditi sodelovanje s Pedagoško fakulteto na področju raziskovanja in pedagoške dejavnosti 
o Poglobiti sodelovanje s Fakulteto za šport 

 
 

 MEDIJI, SOCIALNI MEDIJI 
o Izdelati načrt promocije, optimizirati objave in terminsko sodelovati s PZS 
o Spletna stran se bo uporabljala po »starem«, vsa vabila in poročila iz aktivnosti se bodo redno 
posredovala na spletno stran, kakor tudi vse pomembne novosti iz dela odbora Pin/OPP. 
o Socialne medije odbora Pin/OPP bomo še v naprej vzdrževali po možnostih 
o FB/TW/IG gluhi strežejo prevzamejo v »polnjenje« gluhi/naglušni 
o Za akcijo GOGO 2020 pa zveza paraplegikov 
 
 

 SODELOVANJA 



o Nadaljevanje sodelovanj z invalidskimi, neinvalidskimi organizacijami, gospodarstvom, javnim sektorjem 
… 
o Prvo srečanje s hrvaškimi planinci je bilo izvedeno 13. januarja v Krškem in smo se odločili, da bomo 
sodelovali tudi v preko mejnih skupnih projektih, kar nas že veseli. 
o … 
 
 

 KONGRESI, POSVETI … 
Redno aktivno sodelovanje s prispevki na kongresih, konferencah, posvetih …  
 
 

 AKCIJA 2021 – OMDR, AVTISTI, ADHD 
Priprave akcije so že od leta 2019 in v sredini leta 2020 bomo začeli z akcijo aktivno. Sestavili bomo delovno 
skupino s člani še iz vsaj dveh zvez, ADHD in storili zopet nekaj prvi. Nadaljevali z začetim, da orjemo ledino 
in premagujemo stereotipe. 
 
 
V letu 2020 si predvsem želimo večjega, predvsem pa boljšega sodelovanja v sami Planinski zvezi 
Slovenije! 

 

  



Program dela Planinskega vestnika 2020 
 
Leto 2020 bo jubilejno leto za Planinski vestnik, saj praznujemo 125 let, odkar izhaja revija, leta 2020 pa bo 
tudi 120. letnik revije. V ta namen bomo februarja obletnico obudili v temi meseca, v SPM pa bomo 
organizirali prireditev v ta namen.  

Poslanstvo, vizija in vsebinska zasnova PV bodo tudi v letu 2020 skladni s sodobnimi trendi evropskih 
oziroma svetovnih planinsko-gorniško-alpinističnih revij. Ciljna publika revije so člani planinskih društev, 
oziroma vsi ljubitelji narave, ki želijo občasno preživeti del prostega časa v gorah ali jih zanima gorski svet. 
Vsebina bo zasnovana tako, da bodo bralci, naročniki v reviji našli vse tisto, kar v gorah tudi potrebujejo, od 
nasvetov, zanimivih pogovorov, zabavnega branja, do predlogov in opisov poti. Na ta način Planinski vestnik 
tudi promovira delovanje Planinske zveze Slovenije in posameznih planinskih društev. 

Tako kot do zdaj bomo skušali predstaviti čim več planinskih aktualnih tem (tem meseca) in v intervjujih 
objavljati čim več zanimivih planinskih osebnosti. Bralcem bomo predstavljali pomembne dejavnosti PZS. Čim 
bolj bomo upoštevali želje bralcev ankete iz leta 2019, 2016 in 2012 ter dveh anket PZS iz leta 2015.  

Uredništvo si z malimi koraki prizadeva, da bi Vestnik postal bolj znan tudi v tujini. To želimo doseči z 
intervjuji tujih alpinistov in objavo fotografij znanih tujih fotografov. To delamo zato, ker smo prepričani, da 
po kvaliteti naša revija ne zaostaja za primerljivimi tujimi, pač pa je zadaj zaradi nizke naklade, ki je posledica 
premajhnega odziva članov planinske organizacije in planinskih društev ter slovenskih kupcev nasploh. 

V letu 2020 bo Planinski vestnik predvidoma izšel vsak mesec z izjemo avgusta (julija dvojna številka) v 
sedanjem formatu (A4), vezan z žico, na 80 straneh (julija 100). Vsak mesec bomo izdali prilogo rubriko Z 
nami na pot, kjer sta eno ali dve reportaži in štiri do osem opisov s priročnimi zemljevidi. Če bodo finančna 
sredstva ugodna, bi lahko izdali tudi kak mali vodniček.  

Uredniška politika: 
- Imeti vsak mesec temo meseca. 
- Objavljati kolumne. 
- Vsak mesec objavljati informacije in predstavitve gorskih skupin, gora, tur, vzponov (4-8 opisov v 
rubriki Z nami na pot). 
- Objavljati prispevke o testih opreme.  
- Objavljati strokovne vsebine s poudarkom na varnosti v gorah in varovanju gorske narave.  
- Objavljati prispevke s področja zgodovine planinstva in raziskovalne dejavnosti.  
- Predstavljati ljudi, ki v planinstvu in alpinizmu izstopajo. 
- Približati revijo mlajšim planincem. 
- Doseči ravnovesje vsebin (literarni članki, usposabljanje, zgodovina, alpinizem, naravovarstvo …). 
- Poročati z vseh pomembnejših planinskih, gorniških, alpinističnih dogodkov v okviru PZS. 
Splošni cilji: 
- Ohraniti oziroma še povečati prisotnost v radijskih in TV medijih, kjer predstavljamo PV, ohraniti oz. 
povečati prisotnost v drugih medijih in spletnih straneh.  
- Sodelovanje pri skupnih projektih, ki so zanimivi za planinsko organizacijo. 
- Promocija delovanja Planinske zveze Slovenije in planinskih društev. 
- Izvajanje programskih izhodišč Planinskega vestnika iz leta 2018. 
- Tesnejši stik s komisijami in odbori PZS, iskanje medsebojnih sinergij z drugimi dejavnosti v PZS na 
področju marketinga in trženja storitev in blaga, uskladitev s CGP, kjer bo to mogoče. 
- Funkcionalna povezava s Planinsko založbo in kartografijo ter vsemi drugimi izdajateljskimi 
aktivnostmi PZS. 
- Izvedba vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva. 
 
Operativni cilji:  



- Ohraniti število strani (80). 
- Redno izdati 11 številk revije (julija dvojna številka). 
- Organizacija vsaj enega dogodka v organizaciji uredništva PV.  
- Povečanje števila naročnikov in proste prodaje.  
- Boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija. 
- Promocija in predstavitve planinskih edicij Planinske založbe. 
- Prenos spletne strani na PZS (pestrejša vsebina, lažje urejanje).  
- Sodelovanje s PR, s spletno stranjo pri izmenjavi informacij, podatkov in prispevkov. 
- Povezava programskih rešitev (uredniška aplikacija idr.). 
- Aktivno delo na FB profilu Planinskega vestnika. 
 

Uredništvo Planinskega vestnika 

Vladimir Habjan, odgovorni urednik 

  



Program dela Odbora Gore in varnost 2020 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Odbora za usposabljanje in preventivo 

 

Odbor gore in varnost (OGV) je skupni odbor Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze Slovenije. 

 
Upravni odbor PZS je na 2. seji (28. 10. 2010) potrdil dogovor o sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo 
Slovenije in sprejel sklep o imenovanju članov PZS v skupni odbor Gore in varnost. V soboto, 4. decembra 
2010, sta v Celju na izredni skupščini Planinske zveza Slovenije predsednika obeh zvez, Bojan Rotovnik in Igor 
Potočnik, podpisala dogovor o sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije. 
V dogovoru so navedena naslednja področja sodelovanja: 

• razvoj doktrine planinstva, prostovoljnega vodništva, alpinizma in gorskega reševanja ter planinskega 
usposabljanja, 

• zagotavljanje kakovosti lastnega programa delovanja, 

• koordinacija preventivnih programov varnosti v gorah in 

• izmenjava podatkov, analiz in ugotovitev ter skrb za dostopnost in uporabo arhivskega gradiva. 
 
Podpisnici sta se dogovorili, da bosta vzpodbujali: 

• planinsko usposobljenost obiskovalcev gora, 

• izmenjavo svojih strokovnih delavcev z njihovo udeležbo na različnih oblikah in programih 
usposabljanj, 

• pretok znanja in izkušenj strokovnih delavcev ter izmenjavo strokovnih gradiv, ki jih bodo pripravljali 
sami ali pridobili od sorodnih organizacij doma in v tujini in 

• predstavitev primerov dobre prakse v obeh organizacijah in javnosti. 
 
Ob vedno večjem številu obiskovalcev gora in naraščajočem številu gorskih nesreč bosta PZS in GRZS skrbeli 
za koordinacijo preventivnih programov varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše 
dejavnike tveganja v gorah. Gre zlasti za: 

• neustrezno pripravo na odhod v gore (izbira cilja, opreme in sotovarišev), 

• neizkušenost in nepoznavanje značilnosti gorskega sveta, 

• neobvladovanje prvin gibanja (hoja, plezanje, turno smučanje in sestavljenih oblik gibanja), 

• neuporabo zaščitne osebne opreme, 

• napačne odločitve med izvajanjem dejavnosti v gorah, 

• bolezni in bolezenska stanja, ki jih obiskovalci prinesemo v gore in 

• snežne plazove. 

 

Posebno skrb bosta namenili odnosu do smrti v gorah, zlasti glede osveščanja, da gibanje v gorah v določenih 

primerih pomeni tvegano dejanje, zato se morajo obiskovalci gora zavedati morebitnih tragičnih posledic in 

jih tudi sprejeti. 
 

Osnovna predstavitev delovanja OUP v letu 2020 
 

Odbor sestavljajo naslednji člani:  

• Martin Šolar, PD Bohinjska Bistrica (PZS) 

• Miha Pavšek, PD Onger Trzin (PZS) 

• Jožef Bobovnik, PD Fram (PZS) 

• Jani Bele, PD Rašica (GRZS) 

• Lado Mrakič, PD Bovec (GRZS) 

• Primož Štamcar, PD Tržič (GRZS) 



 

Načrtovana usposabljanja – ne načrtujemo 
 
Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Okrogla miza na temo 
varnejšega obiskovanja 
gora 

Januar 2020  Izpostaviti problematiko turizma 
v gorskem svetu z vidika 
varnosti. 

    

 
Načrtovane aktivnosti v tujini 
V osnovi ne načrtujemo aktivnosti razen v primerih, ko je naše sodelovanje vezano na novosti s področja 
varnosti v gorah in je tako sodelovanje finančno pokrito iz drugih virov. 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Mednarodno srečanje 
IKAR 

13. do 18. 10., Grčija 2 Novosti na področju tehnike in 
tehnike reševanja, opreme. 

 
Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

16. strokovni posvet Gore in 
varnost 

Strokovne kadre na področju 
planinstva seznaniti z novostmi pri 
opremi, tehniki … in problematiko 
na področju planinstva. 

 

 
Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Posodobitev zgibanke Pozor 
snežni plaz 

Uskladitev z novimi smernicami na 
področju preventive pred 
snežnimi plazovi. 

 

 
Zaključek  
Ne glede na napisana izhodišča delovanja odbora gore in varnost bosta PZS in GRZS v letu 2020 pristopili k 
reviziji skoraj deset let starega dogovora, spremembe dogovora pa ne bodo bistveno vplivale na program 
dela v letu 2020, ko bo odbor vodila PZS. 
 
 

Martin Šolar, vodja OGV 

  



Program dela Raziskovalne skupine PZS 2020 

 
Bo dopolnjen naknadno  



Program dela MDO PD Dolenjske in Bele krajine 2020 
 

Za uresničevanje skupnih ciljev, nalog in potreb po medsebojnem sodelovanju v jugovzhodni Sloveniji, so 

planinska društva tega območja, povezana v Meddruštven odbor  planinskih društev Dolenjske in Bele 

krajine (MDO PD) - organ v sestavi Planinske zveze Slovenije, kot obliko dela planinske organizacije na 

regionalnem nivoju in forum za izmenjavo mnenj med PZS in društvi.  

MDO PD  sestavlja po en predstavnik vsakega PD – praviloma predsedniki PD oz. od njih pooblaščeni 

predstavniki vodstva PD ter predsednik MDO, če ta ni hkrati predsednik PD. 

Temeljna naloga MDO PD pri uresničevanju nalog iz 20. člena Statuta PZS, je usklajevanje stališč in mnenj, ki 

so skupnega  pomena za napredek PD na tem območju in PZS kot celoti. S svojim delom spodbuja članice k 

aktivnemu sodelovanju, uresničevanju skupnih ciljev, določenih s programi in k povezovanju v organizirano 

celoto regije.  

V MDO so vključena planinska društva Krka Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Semič, Šentjernej, 

Trebnje, Polom Kostanjevica na Krki, Polet Šentrupert, Pohodnik Novo mesto, Pohodniško društvo Novo 

mesto ter Plezalni klub Novo mesto. 

Upoštevajoč vlogo MDO PD v Planinski zvezi Slovenije, načrtujemo v MDO PD v letu 2020 naslednje 

aktivnosti (seje, srečanja, zbore, pohode, tekmovanja, tabore, …), skladno z okvirnim programom za delo 

MDO-jev, ki ga je znotraj OKVIRNEGA PROGRAMA DELA PZS ZA LETO 2020 sprejela in potrdila tudi Skupščina PZS, 

13. aprila 2019 v Mariboru (Sklep: 8–2019). 

 

Naziv aktivnosti 
Termin in 

lokacija 

Št. 

udeležencev 
Namen organizator 

Sklic do 2 do 4 sej MDO PD 

Dolenjske in Bele krajine ter več 

dopisnih 

marec, april, 

sept.  in nov. 

2020 

po 12  - 14 na 

posamični seji 

Predsednik MDO PD - obravnava 

gradiv za seje UO PZS in Skupščino 

PZS ter tekoče zadeve MDO-ja 

Udeležba na sejah UO PZS 
določi PZS – 

predvidoma 5x 
1 

Predsednik MDO PD -predstavljanje 

stališča vseh društev, vključenih v 

MDO PD 

Udeležba na svečani podelitvi 

najvišjih priznanj v Medvodah 

5. december 

2020 
2 - 4 

Predsednik MDO PD - spremljanje 

morebitnih naših prejemnikov 

najvišjih priznanj PZS 

Udeležba predsednika MDO PD 

na občnih zborih in 

pomembnejših prireditvah 

društev  

januar - april 

2020 
1 - 2 

Predsednik MDO PD - spremljanje 

dela PD in prenos informacij, pomoč 

PD ter promocija dogodkov PZS 



Spremljanje usklajenosti 

spremenjenih in dopolnjenih 

temeljnih aktov društev s 

Statutom PZS 

leto 2020 - 

Predsednik MDO PD – v 

sodelovanju s PD, za PD ki tega še 

niso storila že do 1. 6. 2014 

Zbor in srečanje markacistov 

MDO PD (lokacijo določi 

Pohodniško društvo) 

 27. februar 

2020 
45 

Vodja odbora za PP – Pohodniško 

društvo Novo mesto, priprava 

načrta skupnih akcij MDO PD v letu 

2020 

Skupne akcije obnove kritičnih 

odsekov planinskih poti na 

območju MDO PD 

april, maj ter 

september ali 

oktober 2020 

2 do 3 x 35 

Vodja odbora PP - skupno 

načrtovane akcije v MDO PD za 

vzdrževanje in obnovo planinskih 

poti – območje in datum se določi 

na zboru 

Krožna pot Hmeljnik – Jagodnik 

– Hmeljnik (za MPS in vodnike 

PZS vseh naših PD) 

28. maj 2020 

(četrtek) 
40 

Vodji odbora MO in vodnikov  MDO 

PD - druženje, izmenjava izkušenj in 

primerov dobre prakse 

Srečanje vodnikov MDO 
17. oktober 

2020 
40 

Vodja odbora vodnikov - redno 

letno srečanje  

Planinske tura, namenjena 

vodnikom PZS, ki bo imela tudi 

izobraževalno vsebino  

29. februar 2020 40 

Vodja odbora vodnikov, v skladu z 

dogovorom na srečanju vodnikov 

18. 5. 2018 

Zbor načelnikov odsekov za VN, 

VGN in GS 
6. 11.  2020 cca 50 

Vodja odbora VGN - Odsek za VN in 

PD Polom Kostanjevica na Krki 

Naravovarstvena ekskurzija – 

Krajinski park Drava pri Središču 

ob Dravi oz. II. del usposabljanja 

za GS 

9. 5. 2020 45 
Naravovarstveno izobraževanje 

VGN, GS in ljubiteljev narave v PD 

Naravovarstvena ekskurzija v 

Prekmurje 
6. 6.  2020 45 

Naravovarstveno izobraževanje 

VGN, GS in ljubiteljev narave v PD 

Naravovarstvena ekskurzija – 

Učna pot po poteh vodomca 

Cer – Cerovo pri Grosupljem  

1. 8. 2020 45 
Naravovarstveno izobraževanje 

VGN, GS in ljubiteljev narave v PD 

PO KOČEVSKI PLANINSKI POTI 

Borovec - Reško jezero - 

Kočevska reka - Koče - Koča pri 

Jelenovem studencu - Kočevje 

24. oktober 

2020 
200 

Skupna akcija MDO PD, ki si jo vsa 

naša PD zapišejo v koledarje akcij 



SREČANJE PLANINCEV DOLENJSKE IN 

BELE KRAJINE – na Gorjancih 

30. 5. 2020 

Gorjanci 
do 300 

PD Krka Novo mesto in MDO PD - 

planinsko druženje 

Dan slovenskih planinskih 

doživetij v Lučah 
13. junij 2020 80 

Organiziran skupen odhod 

planincev MDO PD – Odbor VO 

MDO 

DRUŽINSKI POHOD NA MIRNO GORO 

IZ VRČIC 
28. junij 2020 150 

Planinsko druženje, ki si ga vsa naša 

PD zapišejo v koledarje akcij – 

organizator PD Semič 

Skupščina PZS v Vitaju 18. april  2020 
12 delegatov 

naših PD 

Aktivno vključevanje v delo in 

odločanje naše krovne zveze  

Kostanjev piknik za mlade 

planince MDO PD – Pohod 

Kostanjevica na Krki (GBJ) - 

Štembuh 

18. oktober 

2020 
do 200 

Tradicionalna akcija in srečanje 

mladih - OMO MDO Dol. in Bele 

krajine ter PD Polom Kostanjevica 

na Krki 

 

NAČRTOVANA USPOSABLJANJA (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Kopno izpopolnjevanje 

VPZS  
Koča pri Jelenovem studencu - maj ali april 2020 predvidoma 25 

Tečaj za GS - Odbor VGN 

pri MDO PD 

29. februar 2019 v Kočevju (če bo večina prijav iz Kočevja) in 9. 

maja ekskurzija Krajinski park Drava 

do 20  iz najmanj 

6 PD 

Planinska šola zimski čas – posamezna PD do 60 

Priključimo akcijam drugih društev, zelo obiskanim tradicionalnim pohodom:  

28. novoletni vzpon na Trdinov vrh 2. januarja PD Krka Novo mesto, 

Tradicionalni zimski pohod Metlika – Krašnji vrh – Metlika 8. februarja – PD Metlika, 

Rudolfovanje 4. APRIL 2020  – Pohodniško društvo Novo mesto, 

Tradicionalni pohod na Krašnji vrh 1. maja 2020 – PD Metlika 

Spominski pohod na Gorjance 15. 8. 2020 – PD Krka Novo mesto,  

21. Steklasova pohodna pot 10.10.2020 – PD Polet Šentrupert, 

tradicionalni 11. Martinov pohod – PD Semič 14. 11. 2020, 

Čebularski pohod na Rako 22. 11.2020 – PD Polom Kostanjevica na Krki, 

akcijam drugih MDO-jev itd…), planinskim taborom skupaj z otroki, izletom, predavanjem v zimskem času.  



Pripravimo in povabimo članstvo v planinske šole, da bodo v gorah, kadar so sami, bolj varni, organizirajmo 

naravovarstvene izlete – tudi kot učno metodo, na tečaj za gorske stražarje pa napotimo čim več mladih 

članov PD in kakšnega kandidata tudi na usposabljanje za varuha gorske narave. 

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

Spoštovali bomo določilo 17.člena Statuta PZS, točko g) in 42. člena, da društva o svojem delu redno poročajo PZS ter 

MDO PD na enotnem obrazcu – vestno in pravočasno izpolnjevanje ankete PZS. 

Zagotovili bomo prisotnost naših delegatov na seji Skupščine PZS, 18. aprila 2020. 

Poskrbeli moramo, da bodo prizadevni posamezniki in društva za svoje dolgoletno delo prijeli ustrezna 

priznanja PZS, še naprej gredo predlogi društev neposredno na PZS, le za najvišja preko MDO PD. 

V letu 2020 bo okroglo obletnico ustanovitve (95 let) praznovali v PD Črnomelj,  25 letnico v PD Semič in 25 

letnico v PD Šentjernej. S svojo udeležbo in udeležbo predstavnikov vseh naših PD bomo počastili te jubileje. 

Na svečanih prireditvah lahko pričakujemo tudi prisotnost predstavnikov P UO PZS in seveda predsednika 

MDO PD. 

Načrt je bil obravnavan in potrjen na dopisi seji MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 28.10 2019, UO PZS pa ga 

bo potrdil na 00. seji, dne 00.00.20??! 

Predsednik MDO PD Rudolf Skobe   

 

 

  



Program dela MDO PD Ljubljana 2020 

 
 

 
 
Program dela za leto 2020 temelji na določilih 20. člena Statuta PZS in vsebuje naslednje aktivnosti: 
 
- izvedba 3 - 4 plenarne seje MDO  
 
- izvedba 4 - 5 sej predsedstva MDO  
 
- udeležba predsednice MDO ali njenega namestnika na sejah UO PZS in ostalih  sestankih, ki jih sklicuje 
krovna planinska organizacija 
 
- udeležba predsednice MDO ali njenega namestnika na občnih zborih društev ali pomembnih prireditvah 
društev ter finančna pomoč društvom pri posebnih akcijah 
 
 
Vodstvo MDO PD Ljubljana: 
 
Marinka Koželj Stepic - predsednica, Ernest Gradišar - namestnik predsednice, Jelka Kresnik - tajnica, Tomaž 
Šarc - vodja VO, Magdi Stritar - vodja OPP, Nevenka Rajhman - vodja OVGN, Marinka Koželj Stepic - vodja OIP 
in Silva Huč - vodja NO. 
 
V MDO PD Ljubljana je vključenih 44 planinskih, plezalnih in športnih društev. Konec leta 2018 je bilo 8 812 
članov vseh kategorij. 
 
 
  



Načrtovane aktivnosti: 
 
- 7. 3. 2020 soorganizacija tradicionalnega 27. Jurčičevega pohoda. Pričakovana udeležba je 6000 - 8000 
pohodnikov. Pohod je v okviru akcije Slovenija planinari. 
 
- 30. 5. 2020 soorganizacija jubilejnega 50. Tabora ljubljanskih planincev, to je srečanja planincev MDO-ja. 
Pričakovana udeležba je 250 - 300 planincev. Srečanje je v okviru akcije Slovenija planinari. 
  
- izvajanje aktivnosti odbora vodnikov PZS (sodelovanje z VK PZS, srečanje vodnikov MDO, izpopolnjevanja, 
predavanja...) 
 
- izvajanje aktivnosti odbora za planinske poti (sodelovanje z KPP PZS, srečanje markacistov MDO, skrb za 
vezne poti LMP, LJ-ZG in LJ-RI, tečaji, predavanja, skupne akcije obnove poti, pomoč tistim PD, ki nimajo 
dovolj markacistov....) 
 
- izvajanje aktivnosti odbora za varstvo gorske narave (sodelovanje z KVGN, srečanje varuhov gorske narave 
in gorskih stražarjev MDO, tečaji gorske straže, predavanja...) 
 
- izdaja Biltena, glasila MDO-ja, in urejanje spletne strani www.mdo-ljubljana 
 
- ponovno aktiviranje pokrajinskega odbora mladinskih odsekov  
  
- ponovno aktiviranje gospodarskega odbora (srečanje gospodarjev MDO, predavanja...) 
 
- aktiviranje odbora za turno kolesarstvo (OTK) 
 
- sodelovanje s Športno zvezo Ljubljana pri pripravi skupnih projektov - priprava obhodnice LMP tudi za turne 
kolesarje 
 
- sodelovanje z regijskimi planinskimi organizacijami v sosednjih državah  
 
- svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS. 
 
 
 
        Predsednica MDO PD  Marinka Koželj Stepic 

 

  



Program dela MDO PD Pomurja 2020 
 

Program dela za leto 2020, ki so skupni cilji Meddruštvenega odbora planinskih društev Pomurja katerega 

združuje sedem društev  (PD Matica Murska Sobota , PD Gornja Radgona , PD Lenart , PD Hakl Sveta Trojica , 

PD Ljutomer , PD Lendava , PD Goričko Tromeja) , od katerih so skupni cilji in naloge na pridobivanju 

članstva, pridobivanju ustreznega kadra predvsem vodnikov , markacistov in mentorjev mladinskih skupin , 

spodbujanje mladega kadra, uvajanje planinske šole v društvih, večji poudarek je na usposabljanju in 

dodatnem izobraževanju strokovnega kadra in ostalih članov MDO PD Pomurja kakor tudi sodelovanje s 

planinskimi organizacijami na obrobju dežele.      

Aktivnosti , ki so  v MDO PD Pomurju za leto 2020 :  V letu 2020 se bo MDO sestal na štirih seja , po potreba  

tudi večkrat . Zbor markacistov OPP MDO PD Pomurja.  Srečanje predšolskih in osnovnošolskih otrok MO 

MDO Pomurja. Tradicionalno srečanje planincev MDO PD Pomurja. Izobraževanje strokovnega kadra MDO 

PD Pomurja. Dan planinskih doživetij PZS. Dan  Slovenskih markacistov PZS. Tabor za mlade planince MO 

MDO PD Pomurja. Srečanje srednješolcev in študentov MO MDO PD Pomurja. Tradicionalni planinski ples 

MDO PD Pomurja.                                                                                                                                                                                                                                            

Udeleževanje na sejah UO PZS in planinskih društev MDO , ter ostalih ustreznih sestankih v okviru planinske 

organizacije , kakor tudi skupščine PZS. Izobraževanja , usposabljanja ter posvetovanja na področju 

planinstva. Zbor vodnikov MDO PD Pomurja.                                                                 

 

                                                                                                               Štefan Kozak, predsednik MDO PD Pomurja 

                                                                                                                               

  



Program dela MDO PD Zasavja 2020 
 

Na območju MDO Zasavje deluje 17 društev, (14 društev članov MDO): PLANINSKO DRUŠTVO 
BREŽICE, PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU, PLANINSKO DRUŠTVO 
HRASTNIK, PLANINSKO DRUŠTVO KUM TRBOVLJE, PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO, 
PLANINSKO DRUŠTVO LISCA SEVNICA,  PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA, 
PLANINSKO DRUŠTVO RADEČE, PLANINSKO DRUŠTVO RIMSKE TOPLICE, PLANINSKO 
DRUŠTVO TRBOVLJE,  PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM, KRŠKO,PLANINSKO 
DRUŠTVO ZAGORJE OB SAVI, PLEZALNI KLUB LAŠKO(ni član MDO), PLEZALNI KLUB 
RIMSKE TOPLICE (ni član MDO), DRUŠTVO PROSTI ČAS ŠMARTNO (ni član MDO) MF, 
KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA 
 

1. Promocija  

Delo planinskih društev je izjemno pestro in polno. Prežeto z veliko prostovoljnosti. Od dela na gospodarskih 

objektih, planinskih poteh, varstvu narave, socialnem kapitalu itd.   To odličnost našega dela je potrebno čim 

bolje predstaviti tudi javnosti. Uvesti skupno spletno stran, redne tiskovne konference, itd. Zato želimo v letu 

2020 aktivirati domeno spletne strani MDO OD Zasavje v okviru PZS.  Izvedli tudi tisk skupnega koledarja 

važnejših akcij in določili skupne akcije. Ob mednarodnem dnevu gora, izvesti t.i. » Klepet z mediji«. 

Pospeševati »vidnost« društev z ažurnimi spletnimi stranmi in založniško dejavnostjo društev.  

2. Sodelovanje društev MDO Zasavje 

∠ Sestanki MDO bodo potekali po društvih. Na takem sestanku bi društvo gostitelj vsakokrat 

predstavilo svoje delo. Predstavitev nekaj svojih primerov dobre prakse. 

∠ Vsak sestanek bi posebej posvetili tudi delu enega izmed odborov. 

∠ Skupna spletna stran oz. v sklopu PZS   

∠ Skupno druženje starejših planincev 

∠ Skupni dan zasavskih planincev 

∠ Skupna delovna akcija na planinskih poteh 

∠ Zlet mladih planincev 

∠ Meddruštveni izlet Prehodavci 

∠ Meddruštveni tabori  in izleti 

∠ Skupna izobraževanja 

∠ Skupni koledar 

∠ Dan zasavskih markacistov  

∠ Dan vodnikov Zasavja 

∠ Foto natečaj: Zasavska pot ima tri obraze  

  

3. Delovanje stalnih odborov MDO Zasavje 

- Odbor mladinskih odsekov, 
- Odbor vodnikov, 
- Odbor za planinske poti, 
- Odbor za gospodarstvo, 
- Odbor za varstvo gorske narave 
- Odbor za zasavsko planinsko pot. 

 
4. Projektno povezovanje 

 



MDO Zasavje deluje na treh regionalnih področjih (Zasavje, Posavje, Savinjska regija). Aktivno se vključiti v 
razvojne projekte kot partnerji. 
MDO Zasavje deluje na območju štirih Lasov (Las raznolikost podeželja, Srce Slovenije, Las Zasavje, Las 
Posavje). V projektih Lasov, ki so močno raznoliki, tako po velikosti kot vsebini, se PD lahko pojavljamo kot 
prijavitelji ali partnerji. Še posebej lahko tvorno sodelujemo na projektih sodelovanja.  
V namen projektnega delovanja:  formiranje projektnih skupin MDO, kot razvijanje projektnega dela in 
izobraževanja.     
 

5. Planinske obhodnice 

∠ Zasavska planinska pot (transverzala), dan poti 30.5.2020 na Kumu.  Formiran odbor za pot. Načrtno 
in organizirano obiskovanje planinske poti, v 26 februarju in 21. marcu. Pohodi se obogatijo z 
naravovarstvenimi vsebinami.  

∠ Križem - kražem 
 

6. Slovenija hodi  
 
S svojimi akcijami sodelovati v projektu Slovenija hodi. 
 

7. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami 
Delo v planinskih društvih je izjemno raznoliko in ta raznolikost se kaže tudi v tem, da lahko sodeluje z vsemi 

javnostmi kot starostnimi strukturami, tako v mestu kot podeželju. Lahko smo kvalitetni partnerji v 

turističnem razvoju tako v svojem kot širšem okolju. NVO, nevladni sektor je naš potencialni sogovornik v 

množici dejavnosti. Potencial Ljudskih univerz pa univerze za tretje življenjsko obdobje ,  itd. Mnogo naših 

članov sodeluje v različnih forumih. Bolje jih spoznajmo in povežimo v delovanje planinskih društev.  

8. Skupna ponudba  

∠ Na trg ponuditi skupni produkta v planinskih kočah MDO 

∠ Planinske izlete (vsako društvo izdvoji vsaj 5 in jih kvalitetno promoviramo in ponudimo trgu)  

 

9. Več namenskost planinskih poti 

Registrirane planinske poti smoterno pregledati in določiti, katere omogočajo  turno kolesarjenje, obisk poti 

s konji …. Določiti poti, ki so lahko tematske poti. 

 

10. Financiranje MDO 

∠ Skupni projekti 

∠ PZS 

∠ PD 

∠ Donacije 

 

11. Financiranje vzdrževanja planinskih poti  

∠ Na območju MDO deluje najmanj 9 občin, ki vsaka po svojih možnosti in utečenih načinih spodbuja 

delovanje planinskih društev in na ta način tudi vsaka na različen način pospešuje turizem in 

financiranje vzdrževanja pohodnih poti. V MDO prepoznati primere dobrih praks in z njimi seznaniti 

še druge občine.   

∠ Vsako leto organizirati društveno delovno akcijo na planinskih poteh 

 



12. Vodništvo 

Planinsko vodništvo ima svojo tradicijo. Planinski vodniki so izobraženi in imajo svojo licenco. Nabor vodenja 

in vodnikov ponuditi turističnem organizacijam kot posameznikom. Povečati sodelovanje z drugimi vodniki.  

Dan planinskih vodnikov 4.4.2020 na Kalu. Skupna permanentna izpopolnjevanja varne hoje, varstva 

narave…. 

13. Mladi in planinstvo  

∠ Vključiti se v akcije MK PZS. Aktivirati MO po planinskih društvih in pripraviti vsakoletne zlete mladih 

v MDO.  

∠ Skupne akcije MO po plan. Društvih, ki so že v planu, seznaniti še ostala društva.  

∠ V vrtcih, kot OŠ, srednji in fakulteti organizirati planinske krožke, študijske skupine, debatne 

krožke…. 

∠ MDO ponudi »Planinsko šolo« 

∠ MDO ponudi skupni tabor mladih za OŠ in srednjo ter študente 

∠ 26. 9. 2020  srečanje zasavske planinske mladine na Kalu  

  

14. Foto natečaj 
 
Meddruštveni odbor Planinskih društev Zasavja  razpisuje nagradni foto natečaj, kjer se vse vrti 
okoli Zasavske planinske poti. Tako vam ne bo potrebno potovati na drugo stran sveta in 
navduševati žirijo s prelepo eksotiko, temveč bo dovolj že fotografija lepe pokrajine z bližnjega hriba 
Posavskega hribovja, utrinek ljudi, pohodnikov, …iz območja Zasavske planinske poti, ali »portret« 
planinke postojanke na Zasavski planinski poti.  
Razglasitev in razstava 30.5.2020 na Kumu.  

15. Srečanje planincev MDO Zasavja 

Srečanje vseh planincev bo 30. maja na Kumu, ob 70. letnici PD Kum Trbovlje.  

16. Srečanje starejših planincev 

Srečanje starejših planincev MDO Zasavja, 11. junija 2020, PD Brežice, ob 70. letnici društva. 

17. Naravovarstvene akcije 

Aktivni pri raznih projektih v območju MDO, še posebej v Planinskih šolah, naravovarstveni izleti, klepet naj 

pot MDO 16.maj, pragozdovi 19.sept, … 

18. Gospodarski posvet 

V okviru MDO Zasavje organizirati posvet na temo planinskih koč in skupnega turističnega produkta ob 

povezovalni Zasavski planinski poti. 

19. Planinska šola 

Organiziranje in ponudba Planinske šole. 

20. Kulturna dejavnost 

Pospeševanje dejavnosti društev na planinskem - kulturnem področju. Planinskim dogodkom dodajamo 

izbirno kulturno noto. Kot npr. 1. avgusta 2020, 30. Popoldne ob citrah na Kopitniku.   

 

Tajnica MDO:                                                                                                                      Predsednik MDO: 

        Sonja Kostevc                                                                                                                           Jože Prah 

  



Program dela Savinjskega MDO PD 2020 
 

bo poslan naknadno  



Program dela  MDO PD Gorenjske 2020 

 

Prednostne naloge MDO PD Gorenjske so naslednje: 

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

− povečanje članstva v planinskih društvih z ustrezno ponudbo programov, 

− poseben poudarek mladim, 

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

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

− vzpodbujanje planinskih društev k formiranju mladinskih odsekov, 

Planinski kažipot MDO Gorenjske  v letu 2019 je sestavni del programa. Iz planinskega kažipota bi poudarili 

naslednje večje prireditve: 

- 18. 04. 2020 Skupščina PZS v Vitanju, soorganizator PD Vitanje, 

− 07. 6. 2020 – Srečanje obmejnih planinskih društev, 

− 13. 6. 2020 – Dan slovenskih  planinskih doživetij 2020 v Lučah, soorganizator PD Luče 

− 26. 7. 2020 – Dan Gorenjskih planincev v Krekovi koči na Ratitovcu – organizator PD za Selško dolino 
Železniki, 

− 05. 12. 2020 – Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS v Medvodah , organizator PD Medvode. 

Aktivnosti  odborov letu 2020 

Odbor mladinskih odsekov 

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

Odbor vodnikov 

Izpopolnjevanja: 

- 14.-15.2.2020 snežno izpopolnjevanje II (MDO PD Gorenjske, 1. skupina) – nezaposleni, Erjavčeva koča 

na Vršiču. Rok prijav: 14. 1. 2020 Cena:74,00 EUR. 

- 15.-16.2.2020 snežno izpopolnjevanje II (MDO PD Gorenjske. 2. skupina) – zaposleni, Erjavčeva koča na 

Vršiču. Rok prijav 14. 1. 2020 Cena: 40,00 EUR. 

- 3.-4.4.2020 kopno izpopolnjevanje II (MDO PD Gorenjske, 1. skupina) – nezaposleni, Valvasorjev dom 

pod Stolom. Rok prijav 4. 3. 2020 67,00 EUR. 

- 4.-5.4.2020 kopno izpopolnjevanje II (MDO PD Gorenjske, 2. skupina) - zaposleni Valvasorjev dom pod 

Stolom. Rok prijav 4. 3. 2020 37,00 EUR. 

Naslov spletne povezave razpisa akcij usposabljanj za vodnike PZS za leto 2020:  

https://vk.pzs.si/besedilo.php?pid=7 

Tečaji: 

Naslov spletne povezave razpisa akcij usposabljanj za vodnike PZS za leto 2020, naziv strokovni delavec1 

(SD1) in strokovni delavec2 (SD2). Različne lokacije po Sloveniji. 

https://vk.pzs.si/besedilo.php?pid=8 

Srečanje vodnikov in mentorjev: 



Dvanajsto  srečanje vodnikov in mentorjev organizira PD Gorje. MDO prispeva za vsakega vodnika ali 

mentorja 10 €. Ostali udeleženci prispevajo 10 €. 

Srečanje bo v nedeljo, 19. 4. 2020. Vabila in program za srečanje bodo razposlana v novembru 2019. Rok 

prijav na srečanje je 15. 4. 2020. 

VO MDO Gorenjske se bo v letu 2020 sestal najmanj dvakrat in sicer pred srečanjem vodnikov in pred 

zborom vodnikov. 

Matej Ražen: načelnik odbora vodnikov. 

Odbor za planinske poti 

Na področju Gorenjske ni bistvenih sprememb od leta 2018, zato sem kar nekaj podatkov prevzel od mojega 

predhodnika Janka Šemeta.  

Izobrazili smo nekaj novih markacistov. Za nekaj pa smo ugotovili, da so odstopili, so že več let neaktivni ali 

pa so se preselili. 

Tako, da se število markacistov na Gorenjskem še vedno giblje nekje okoli številke 80. Je pa opazen pozitiven 

trend v zanimanju za našo dejavnost.  

Potrebno bo razmisliti, kako markaciste motivirati, da bi opravili več akcij. 

Zaradi nesreče, smo v celoti obnovili pot čez Komarčo. 

Nekatere poti so slabo označene. Vendar mislim, da bi se z malo dobre volje dalo te poti hitro urediti. 

Načeloma pa mislim, da je stanje po naših poteh zadovoljivo. 

Plan za leto 2020 

V soboto, 29. 02. 2020 naj bi bilo srečanje načelnikov markacistov OPP Gorenjske na Ermanovcu. Rdeča nit 

srečanja bodo planiranje markacijskih akcij v PD, delo s katastrom planinskih poti in motiviranje markacistov 

za delo na poteh. 

Organizirali bomo tečaj za B kategorijo po možnosti tudi obnovitvenega. 

Skušali bomo pridobiti čim več kandidatov za A kategorijo, ter za delo tehnične ekipe C za visokogorje. 

Za tehnično ekipo skupine KPP PZS bi predlagal, da uredi poti: 

• Od Planike proti Doliču 

• Od Planike do Malega Triglava 

• Pot na Triglav čez Prag. 

Kaj več pa se bo pokazalo pomladi, ko bodo plazovi naredili svoje. 

Predlagam tudi, da bi bil dan markacistov organiziran v Bohinju, da bi lahko obnovili markacije v okolici. 

Bojan Šifrar: načelnik odbora za planinske poti. 

Odbor za gospodarstvo 



V letu 2020 bomo nadaljevali z dogovori in usklajevanjem helikopterskih prenosov pred pričetkom sezone. 

Prepoved letenja iz Rudnega polja še vedno velja, čeprav srno večkrat poudarjali, da je prenos pred 

pričetkom sezone s tem oviran. V ta namen borno iskali primerno vzletno — pristajalno mesto, s tem, da 

borno pridobili ustrezna soglasja in dovoljenja. 

Na Rudnem polju borno tako kot vsako leto uredili prostor, ker po koriščenju Centra za biatlon ostajajo 

udarne jame, v njih se nabira voda in ob dostavi to moti, posebno še, če se v bližini nalaga tovor na mrežo. 

Posebno pozornost bomo posvetili zagotavljanju uredbi o pitni vodi. To je za večino koč zelo zahtevna 

naloga. Tudi oskrba z električno energijo je velik problem, dodelava fotovoltajike in postavitev vetrnic pa 

precejšen strošek. Poraba električne energije je vedno večja, v koči mora biti internet, davčna blagajna, 

blagajna s podporo prijave gostov, razni gospodinjski pripomočki, hladilniki, zamrzovalne skrinje, razne 

črpalke itd. 

V društvih bodo sledili smernicam, ki so jih gospodarji planinskih koč prejeli na seminarju v ta namen. 

Energetska učinkovitost v stavbah je bistvenega pomena. Prav tako pa je potrebno načrtovanje čistilnih 

naprav po zmožnostih in potrebah posamezne koče. 

Ustanovitev sklada za planinske koče naj zaživi v polni meri in s tem pomaga rešiti marsikateri problem. 

Društva naj preko strokovnega odbora za visokogorske koče in GK pri PZS pridobe potrebne podatke in 

pomoč pri razpisih za energetske, ekološke in gradbene investicije. 

Marica Okršlar: načelnica odbora za gospodarstvo 

Odbor za varstvo gorske narave 

1. Organizacija tečaja za naziv Gorski stražar. Podpora kandidatom za varuha gorske narave. Urejanje 

seznama gorskih stražarjev in varuhov gorske narave. Nimamo spiskov tečajnikov gorske straže nekoč. 

2. Vzpodbujanje ustanavljanja Odsekov za gorsko naravo (Dovje-Mojstrana, Jesenice, Jezersko, Kranj, 

Kranjska Gora, Rateče Planica). 

3. Sodelovanje s TNP (projekt Vrh Julijcev), z društvi (muzejsko, turistično, jamarsko, ..). 

4. Sodelovanje na Dnevu alpske možine, pohod na Lisec. 

5. Delitev Priročnikov za odkrivanje tujerodnih vrst, odstranjevanje tujerodnih vrst, postavitev potujoče 

razstave Invazivke na poti. 

6. Čiščenje okolice planinskih koč, povezovanje z Ekologi brez meja. 

7. Predavanja z naravovarstveno vsebino. Naravovarstveno publikacijo bomo delili po planinskih kočah, 

knjižnicah, šolah. 

8. Organizacija  najmanj treh srečanj s predavanji vseh načelnikov VGN, sprotno vrednotenje in načrtovanje. 

Srečanje bo vedno v drugem kraju, da bo lažje dostopno vsem načelnikom.  

Mojca Gorjup: načelnica odbora za varstvo gorske narave. 

                                           France Benedik,  predsednik MDO PD Gorenjske 



Program dela MDO PD Notranjske 2020 
 

Število planinskih društev 13 in trije klubi 
 

• Izvedba sestankov MDO-ja vsaj 4 - 5x letno oz. po potrebah normalnega delovanja. 

• Organizacija srečanja planincev MDO-ja. PD se določi ob koncu leta 2019. 

• Udeležba predstavnika MDO na sejah UO PZS in ostalih ustreznih sestankih v okviru planinske 
organizacije. 

• Udeležba predstavnika MDO na občnih zborih in pomembnejših prireditvah društev . 

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

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

• Izvajanje aktivnosti odbora za planinske poti, srečanje markacistov MDO, tečaji, predavanja,  skupne 
akcije obnove poti, dan markacistov PZS, vzdrževanje 765 km planinskih poti na območju MDO.  

• Izvajanje aktivnosti odbora vodnikov PZS, srečanje vodnikov PZS iz MDO, tečaji, predavanja. 

• Izvajanje aktivnosti odbora za planinske koče, srečanje gospodarjev MDO, predavanja v kočah. 
Zaključek:  
Spodbuditi delovanje OMO pri večini planinskih društev, kjer je  nizka zastopanost mladih, oziroma 
slediti dobri praksi  MO iz drugih društev. Spodbujanje  članov za  naročanje Planinskega vestnika. 
 

Miro Mlinar,predsednik MDO PD Notranjske 

  



Program dela MDO PD Posočja 2020 
 
bo poslan naknadno  



Program dela MDO PD Podravja 2020 
                                       
MDO PD Podravja (v nadaljevanju: MDO) je organ v sestavi Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS). 
MDO je oblika dela planinske organizacije na regionalnem nivoju in forum za izmenjavo mnenj med PZS in 
društvi. MDO bo deloval v letu 2020 v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD Podravja ter v 
okviru finančnega načrta.  
 
MDO PD bo predvidoma sestavljalo 34 PD in 2 alpinistično-plezalna kluba in sicer: PD Kozjak, PD Brezje 
Maribor, PD Cirkulane, PD Donačka gora-Stoperce, PD Drava Maribor, PD Fram, PD Haloze, KPD Hej, gremo 
naprej, PD Jakoba Aljaža, PD Lovrenc na Pohorju, PD Majšperk, PD Maks Meško Ormož, PD Makole, PD 
Maribor Matica, PD Miklavž, PD Naveza, PD Občine Kidričevo, PD Oplotnica, PD Paloma Sladki vrh, PD 
Piramida Maribor-Ptuj, PD Planika Maribor, PD Pohorje, PD Poljčane, PD Pošte in telekoma, PD Ptuj, PD Ruše, 
PD Skalca Hoče-Slivnica, Alpsko društvo Stratus, PD Slovenska Bistrica, PD TAM Maribor, PD Tisa Maribor, PD 
Večer Maribor, PD Žetale, PD Železničar Maribor, AK Slovenska Bistrica in Plezalni klub 6b Ptuj.  
 
MDO PD Podravja bo v letu 2020 vodilo predsedstvo: 
 

- Predsednik: Igor Oprešnik 
- Namestnik: Rastko Vrečko 
- Tajnik: Andrej Kaučič 
- Načelnica Odbora za vodništvo: Stanka Čoh 
- Načelnik Odbora za pl. poti: Marjan Mally 
- Načelnik Odbora za varstvo gorske narave: Rastko Vrečko 
- Načelnik Odbora mladinskih odsekov: Aljaž Zidanšek 
- Načelnik Odbora za pl. veterane: Franc Kocbek 
- Načelnik Odbora za pl. orientacijo: Jože Dajnko 
- Načelnik Odbora za gospodarstvo: Anton Klinc  

 
 
MDO bo v letu 2020: 
- izvedel  predvidoma 5.  rednih seje (predvidoma pred vsako sejo UO PZS in sejo skupščine PZS), 1. dopisno 
sejo in 1.- 2. seji predsedstva, na katerih bo skupaj sprejetih med 20 in 30 sklepov, 
- spremljal in usklajeval delo društev na območju, ki ga pokriva, 
- izvajal koordinacijo izhodišč pri oblikovanju ciljev in nalog PZS, 
- obravnaval in sprejel bo poročila o delu MDO in Odborov MDO za leto 2018 ter obravnaval in sprejel 
podrobni program za leto 2019 ter smernice dela v letu 2020,  
- dajal soglasja k predlogom za najvišja priznanja PZS, 
- preverjal usklajenost temeljnega akta društva, ki se želi včlaniti v PZS, s Statutom PZS in dajal soglasje k 
sprejemu in mu dodelil mentorja, 
- udeleževal se občnih zborov in drugih prireditev društev in zastopal PZS, po predhodnem pooblastilu 
predsednika PZS, 
- spodbujal vodstva PD MDO k večjemu propagandnemu, uspešnemu in učinkovitemu delu ter spodbujal k 
pridobivanju novih članov, 
- pomagal pri organizaciji prireditev, ki so širšega pomena in tudi nudil materialno pomoč, v okviru svojih 
zmožnosti, 
- organiziral bo skupne akcije (srečanja, pohode), ki so pomembne v okviru MDO,  
- vzpostavljal kontakt z ostalimi MDO-ji in organi PZS 
- skrbno ravnal s sredstvi in podpiral akcije, ki so v ponos MDO  
 
Odbori MDO bodo prav tako aktivni v letu 2020 in izvedli v okviru svojih aktivnosti kar nekaj akcij in sicer: 
 



 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja namen 

2 seji VO MDO Pomlad;  Jesen 2020  Okrog 50       reševanje sprotne 
problematike 

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

31.1.-1.2.       
2.-3.2.    Domžalski  
               Dom 
 
15.-16.5.    Boč 
16.-17.5. 
 
29.-30.5.    Boč 
30.-31.5. 

 
Skupaj okrog 70  
udeležencev 

 
Obnovitev licence 
za snežne in 
kopne razmere 
 
 

Srečanje vodnikov 
MDO PD Podravja 

21.11.2020 50          druženje vodnikov 
MDO PD Podravja 

Čiščenje pl. poti Skozi vso leto 2020 Okrog 100 Urejenost poti 

3 seje OPP Tekom leta 2020 Okrog 50  Reševanje sprotne 
problematike 

Pohod za mokrišča 
Mure  

Februar  2020    Okrog 5 oseb Ozaveščanje in varst. 
narave ob Muri 

Letni zbor članov 
OVGN Podravja 

V začetku leta 2020 Okrog 20           Pregled dela in plan 
dela za naprej  

Udeležba na strokovni 
ekskurziji v okviru PZS 

Tekom leta 2019 Okrog 5 Druženje in izlet 

Čistilna akcija in 
varov. velikonočnice 
na Boču 

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

Srečanje zaslužni 
veterani MDO  

14.12.2020      
Ruška koča na Arehu                     

Okrog 20 - 30 Zahvala za minulo delo 
v društvih 

Pohodi in izleti  
Odbor za planinske 
veterane  

27.2., 26.3., 17.4., 
14.5., 12.6., 9.7., 18.9., 
13.10., 13.11., 4.12.  

 
Okrog 300 

 
Druženje, ohranjanje 
kondicije 

Tekmovanje POT April 2020  Okrog 100            Tekmovanje  

Tekmovanje POT  oktober  Okrog 70  Tekmovanje 

Tekmovanje POT oktober  Okrog 70 Tekmovanje  

SPOT 2020   Okrog 70  Tekmovanje 

IMOC 2020  v primeru uvrstitve tja Tekmovanje 

Seminar za 
orientaciste 

 Okrog 50 Nadaljevanje 
seminarja 

Projekt MEPI Tekom leta 2020  Učenje veščin 
orientacije 

Planinska šola Spomladi,  
Jeseni 2020 

 Večji poudarek na 
orientaciji 

Srečanje predšolskih 
in osnovnošolskih 
otrok Podravja  

April 2020 300 komunikacija, 
spoznavanje sosednjih 
društev, povezovanje 

Letno srečanje S+Š 
Podravja  

Jesen 2020  Okrog 20 komunikacija, 
spoznavanje sosednjih 
društev, povezovanje 

Posvet Odbora MO Pomlad;  Jesen 2020  20 – 25   komunikacija, 



Podravja  načrtovanje, 
povezovanje 

Srečanje planincev 
Podravja 

Jesen 2020  400 – 500       predsednik 
                         MDO 

Druženje in zabava  

 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

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

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

Predvidoma do 3 
predvidoma 1 – 2  
predvidoma 40 
predvidoma do 5 

 
V letu 2020 bo delo MDO PD Podravja potekalo podobno kot v predhodnih letih. Finančna sredstva, ki jih 
bomo imeli na razpolago bomo usmerili v delovanje odborov MDO-ja in v podporo akcij, ki bodo v dobro 
širšemu krogu planincev na območju našega MDO-ja.  
 

                           
Igor Oprešnik, predsednik MDO PD Podravja 

  



Program dela MDO PD Primorske 2020 

 
bo poslan naknadno  



Program dela MDO PD Koroške 2020 
 

V MDO PD Koroška v letu 2020 načrtujemo 5 rednih sej, poleg tega pa odbori za posamezna področja 

načrtujejo najmanj po 3 redne seje. MDO se bo tako kot doslej redno sestajal pred sejami UO PZS in tako tudi 

predhodno oblikoval stališča za problematiko, ki bo obravnavana na sejah UO. MDO bo tudi letos sodeloval 

pri organizaciji in izvedbi vsakoletnega srečanja koroških planincev, ki bo letos v organizaciji PD Bricnik Muta 

na Pernicah. 

Aktivnosti po odborih: 

Območni vodniški odbor: 

Odbor načrtuje v letu 2020 kopno in snežno izpopolnjevanje. Tako je predvideno, da bo v času od 28. 2. do 1. 

3. 2020 to izpopolnjevanje na koči Grohot pod Raduho, kopno izpopolnjevanje pa  v času od 8. 5. do 10. 5. na 

koči na Naravskih ledinah. 

Odbor bo podprl vse odmevne akcije lokalnega in širšega pomena, tako da se bodo člani udeleževali teh akcij 

in pri njih sodelovali tudi kot soorganizatorji.  

Letošnje vsakoletno srečanje planinskih vodnikov bo v organizaciji PD Mislinja. Odbor bo uskladil programe 

organiziranih pohodov posameznih planinskih društev na Koroškem in v ta namen tudi izdal letni program 

organiziranih pohodov in izletov za celotno območje, na katerem deluje MDO PD Koroške. 

Odbor za planinske poti 

Odbor načrtuje 3 redne seje, kjer bodo sproti obravnavali problematiko urejanja in vzdrževanja planinskih 

poti. Člani odbora se bodo redno udeleževali sestankov MDO in KPP, občnih zborov društev, posvetov in 

drugih prireditev, na katerih bo tekla beseda tudi za področje urejanja planinskih poti. V planu imajo 

pregledati nekatere odseke planinskih poti, ki so potrebni obnove in ob večjih akcijah tudi aktivirati 

markaciste večjega števila društev na Koroškem. V načrtu imajo tudi pripravo katastra planinskih poti v 

digitalni obliki po društvih in pripravo zemljevidov po posameznih PD za njihove poti. Tako kot vsako leto 

bodo poskrbeli tudi za družabna srečanja svojih članov in izvedli skupni organizirani pohod koroških 

markacistov v mesecu januarju 2020. Koordinirali bodo delo posameznih odsekov po društvih, vodili 

evidenco usposabljanja markacistov, registracije markacistov in planinskih poti po odsekih. Udeležili se bodo 

tudi prireditve Dneva markacistov in Zbora markacistov v okviru delovanja PZS.  

Odbor za varstvo gorske narave 

Predstavniki odbora se bodo tudi v letu 2020 udeleževali občnih zborov PD z namenom obveščanja članstva 

o aktivnostih na tem področju. Meseca marca se bodo udeležili Zbora delegatov KVGN v Mojstrani, izvedli 

naravovarstveno predavanje na temo vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju v PD Slovenj Gradec in 

opravili naravovarstveni pohod Huda luknja. V mesecu aprilu naj bi predstavili VGN na odprtju turistične 

sezone na Kopah, izvedli tradicionalno letno srečanje gorskih stražarjev in varuhov gorske narave  v nedeljo, 

19. 4. na Košenjaku, na Dan zemlje pa sodelovali na protestnem pohodu na lokaciji postavitve planiranih 

vetrnih elektrarn v bližini Lovrenških jezer. V mesecu maju in juniju bo odbor sodeloval na naravovarstvenem 

pohodu Stari Pogorelc v organizaciji PD Mežica, izvedel akcijo varovanja arnike na območju Ribniške koče in 

Kop, se udeležil Dneva planinskih doživetij v Lučah ter sodeloval v naravovarstvenem pohodu Mrolče in barje 

Zadnji Travnik v organizaciji PD Črna. V mesecu septembru bodo člani sodelovali v akciji čiščenja pohorskih 

planj, na Dnevu Smrekovca, Srečanja 17. generacije VGN in naravovarstvenem pohodu Sv. Hema v 

organizaciji PD Bricnik Muta. Oktobra naj bi se predstavniki odbora udeležili predstavitve seminarskih nalog 



novih članov VGN 2019 in srečanja VGN ter GS Slovenije. Meseca decembra se nameravajo udeležiti 

razširjene seje IO KVGN.  

Vsekakor bo odbor skrbel tudi za popolnitev odsekov za VGN z novimi člani in celoletno sodeloval tudi pri 

drugih akcijah, ki bodo organizirane na nivoju PZS MDO PD Koroške in se bodo nanašale na področje varstva 

gorske narave. Vsekakor bodo pripravljali in organizirali najrazličnejše oblike izobraževanja, predvsem mladih 

na osnovnih šolah, pohodih in planinskih taborih.  

Odbor za turno kolesarjenje 

Odbor bo izvajal aktivnosti pri povezovanju kolesarskih odborov društev na Koroškem in pomagal pri 

vzpostavljanju turno kolesarskih odsekov pri društvih. Nadaljevali bodo aktivnosti pri reševanju lokalnih 

problemov postavitve Slovenske turno-kolesarske poti, aktivno sodelovali pri koordinaciji označevanja in 

vzdrževanja STKP, v planu pa imajo tudi izvedbo 10 turno kolesarskih izletov po Koroški in izven. Srečanja 

koroških planincev se bodo tudi letos udeležili s kolesarji vseh PD-jev na Pernicah nad Muto. Predvideno 

imajo tudi organizacijo in izvedbo vsaj ene strokovne delavnice na temo kolesarjenja (predstavitev tehnike 

vožnje, predstavitve električnih koles, tehnike vodenja organiziranih skupin itd.) V okviru stalnih aktivnosti 

odbor načrtuje sodelovanje z ostalimi odseki  glede urejanja problematike dvonamenske rabe poti, 

sodelovanja z odborom za varstvo narave glede obveščanja kolesarjev in obnašanja kolesarjev v naravnem 

okolju.  

Odbor za obhodnice in Koroško planinsko pot 

Odbor bo nadaljeval delo pri distribuciji obnovljenega vodnika in dnevnika Koroške planinske poti, tako da 

bosta obe publikaciji na voljo na vseh planinskih postojankah na Koroškem in pri vseh PD, ki delujejo v okviru 

MDO PD Koroške. Skupaj z markacisti, ki delujejo znotraj Odbora za vzdrževanje in obnovo planinskih poti 

bodo poskrbeli za redno vzdrževanje Koroške planinske poti, E-6 in poti kurirjev in vezistov, ki poteka na 

območju Koroške.  

 

       Mirko Tovšak, predsednik MDO PD Koroške 

        

  



Program dela Kamniško-bistriškega MDO PD 2020 
 
bo poslan naknadno 



 
 

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS za obravnavo na seji UO PZS, 23. 1. 2020. 

 

Upravni odbor je na svoji seji 26. 9. 2019 sprejel sklep: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za 

spremembo Statuta PZS in imenuje delovno skupino za pripravo sprememb  Statuta PZS v sestavi: 

Roman Ponebšek (PD Litija, vodja), Miro Eržen (PD Dovje Mojstrana), Borut Vukovič (PD Pohodnik 

Novo mesto), Zdenka Pešec (PD Laško), Darko Bukovinski (PD Brežice), Jože Melanšek (PD Velenje) in 

Mihael Kersnik (PD Dovje Mojstrana).  

Delovna skupina se je sestala trikrat in se dodatno usklajevala po elektronski pošti. Osnutek 

sprememb Statuta je obravnavalo tudi predsedstvo PZS na svoji seji 7. 1. 2020. 

Po obravnavi na seji IO PZS 23. 1. 2020 je predvidena javna obravnava, na podlagi katere se bo 

pripravil končni predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS za obravnavo na marčevski seji UO PZS 

in na Skupščini PZS 18. aprila 2020. 

 

Spremembe po členih: 

12. člen, točka k) 1. odstavka se spremeni, tako da se glasi: 

»skrbi za Planinsko, Alpinistično, Športnoplezalno in Turnokolesarsko šolo ter zastopanje vsebin s 
področja varstva gorske narave v vseh programih planinskega usposabljanja,« 
 

Obrazložitev 

Med programi planinskih, alpinističnih in športnoplezalnih šol se doda še turnokolesarsko, ki se v 

zadnjih letih sistematično izvaja. 

16. člen, doda se nov 1. odstavek, ostali se ustrezno preštevilčijo: 

»(1) Pred vlogo za članstvo društvo oz. iniciativa za ustanovitev društva sporoči namero o včlanitvi, s 

predstavitvijo vsebinskega in geografskega območja delovanja. Z namero se seznani krajevno 

pristojni MDO PD oz. pristojno komisijo za društva, ki bodo delovala le na ožjem področju planinstva. 

Društvo oz. iniciativa za ustanovitev društva se predstavi na seji MDO PD oz. pristojne komisije, ki 

podata mnenje. Do namere in mnenja se opredeli UO PZS.« 

Obrazložitev: 

V postopek včlanjevanje novih društev se vnese predhodna faza, ki zajema obravnavo na MDO PD oz. 

na komisiji in na UO PZS. 



 
16. člen, točka e 1. odstavka, se spremeni, tako, da se »Ima vsaj 30 članov« zamenja »Ima vsaj 150 

članov« in »Ima vsaj 10 članov« z »Ima vsaj 30 članov«. Na koncu se doda stavek »Seznam članov se 

priloži vlogi za včlanitev.« 

Obrazložitev: 

Določijo se višji pogoji vstopnega števila članov društev, ki se včlanjujejo v PZS. Vlogi je potrebno 

priložiti seznam članov. 

 

16. člen, 1. odstavek, doda se nova točka f), ki se glasi: 

»ima vsaj 4 lastne strokovne kadre na področju planinstva iz tretjega odstavka 4. člena. Njihove izjave 
o sodelovanju se predložijo vlogi za včlanitev.« 
 
Obrazložitev: 

Za nova društva se doda pogoj, da imajo strokovne kadre, ki omogočajo strokovno delo. 
 

16. člen, 2. odstavek se spremeni tako, da se del besedila »ki traja dve leti in praviloma poteka pod 

mentorstvom društva, iz krajevno pristojnega« se spremeni tako, da se glasi » ki traja dve leti in 

poteka pod mentorstvom društva, praviloma iz krajevno pristojnega«. Na koncu se doda nov stavek 

»UO PZS uredi področje mentorstva s pravilnikom.« 

Obrazložitev: 

V prvem delu se zamenja vrstni red besed. Predvidi se sprejem posebnega pravilnika, ki obravnava 

pomen in vlogo mentorskega društva, kar je sedaj pomanjkljivo urejeno in se v praksi ne izvaja. 

 

29. člen, 1. odstavek se dopolni z  

»o čemer izda predsednik PZS pisni sklep.« 

Obrazložitev: 

Predvidi se bolj jasna in konkretna pooblastila za delovanje na posameznih vsebinskih področjih 

znotraj predsedstva PZS. 

 

36. člen, zbriše se 3. odstavek, ostali se ustrezno preštevilčijo: 

Obrazložitev: 



 
Člen se v praksi zaradi prevelikega obsega ne izvaja. Pristojnosti in pooblastila NO PZS se ne ožijo, 

temveč se ne zahteva več, da so člani nadzornega odbora prisotni na vseh sejah vseh organov, kar je 

nerealno in nisi ne sledi delitvi vlog med organi. Nadzorni odbor je odgovoren skupščini, ki ji tudi 

poroča, kar izhaja iz samih neposrednih volitev članov. Nadzorni odbor ima glede na svojo vlogo na 

zahtevo dostop do vseh gradiv. Z brisanjem tega odstavka se ukinja določba, ki je dejansko pomenila 

vabljenje in obvezno udeležbo članov NO na sejah vseh organov PZS, kar se ni izvajalo niti po 

prejšnjem statutu v prejšnjih mandatih. 

 

48. člen, 2. odstavek, zbriše se »ali podpredsednika PZS« 

48. člen, 3. odstavek, se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Za podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki: 

a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo, 
b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri 

(4) leta  izkušenj pri delu organov PZS in 
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav.« 
 

Obrazložitev: 

Pogoji za podpredsednike PZS se omilijo. Po sedanjih pogojih npr. aktiven član UO PZS, brez 

vodstvenih izkušenj pri delu organov, ne bi mogel kandidirati za podpredsednika PZS. S spremembo 

se odpira krog možnih kandidatov, kar olajša izbor zainteresiranih kandidatov. 

 

55. člen, doda se nov 6. odstavek, ki se glasi: 

»(6) PZS in društva zagotavljajo, da nepremičnine v njihovi lasti trajno služijo namenu planinstva. V ta 

namen si PZS na nepremičninah, ki so v solastnini PZS in posameznega društva, izgovori pravico 

prepovedi odtujitve na solastniškem deležu društva. PZS poda soglasje k prodaji solastninskega 

deleža društva na nepremičnini, v kolikor se kupnina nameni vzdrževanju ali novogradnji drugih 

planinskih objektov v lasti PZS ali društev oziroma se razporedi v planinski sklad.« 

Obrazložitev: 

Prepoved odtujitve in obremenitve onemogoča razpolaganje z nepremičnino in  njeno obremenitev 

oziroma predvideva soglasje PZS. Z vidika dolgoročnega zavarovanja planinskega premoženja, ki je bil 

zgrajen v preteklosti, predlagamo dogovor o prepovedi odtujitve in obremenitve. Ta prepoved ne 

more biti zgolj predmet statutarne ureditve, ker pravno ne bi bila veljavna. Dogovor o prepovedi 

odtujitve in obremenitve je lahko predmet medsebojne pogodbene ureditve z društvi in PZS. Namen 

določbe je, da planinsko premoženje še naprej ustvarja pogoje za planinstvo. V izjemnem primeru 



 
prodaje premoženja, lahko s to varovalko PZS zahteva vložek kupnine v obnovo in vzdrževanje drugih 

planinskih koč. S potrditvijo amandmaja na Skupščini ima PZS potrjeno stališče glede urejanja 

razmerij s posameznimi društvi. 

 

60. člen, 2. odstavek, briše se »in kolektivno pogodbo za negospodarstvo«. 

Obrazložitev: 

Kolektivna pogodba na negospodarstvo zaradi sprememb koncepta plačnega sistema že dlje časa 

nima vzporednic z delovanjem strokovne službe PZS 

 

60. člen, 4. odstavek,strokovna usposobljenost 3. stopnje se zamenja s strokovno usposobljenostjo 2. 

stopnje in strokovna usposobljenost 2. stopnje se zamenja s strokovno usposobljenostjo 1. stopnje  

Obrazložitev: 

Sprememba sledi spremembam Zakona o športu-1, ki je uvedel dvostopenjsko strokovno 

usposobljenostjo v športu. 

 

67. člen, 2 odstavek: 

Pred »na skupščini PZS« se doda beseda »praviloma« 

Obrazložitev: 

Podeljevanje priznanja Častni član PZS je izjemno redko in se podelitev lahko individualno prilagodi 

tako, da je kar najprimerneje za posebno priložnost. Kot bolj primerna in slavnostna prireditev od 

skupščine PZS je možna npr. podelitev najvišjih priznanj PZS. 

 

69. člen, se spremeni tako, da se v prvem stavku besedilo »v Obvestilih PZS« zamenja z »na spletni 

strani PZS« 

Obrazložitev: 

Obvestila PZS se izdajajo samo še dvakrat letno, zato se zagotavljanja javne objave hitreje in bolj 

dostopno uredi z objavo na spletni strani. 

 

72. člen, 1. odstavek: datum se spremeni tako, da se kot rok za uskladitev aktov določi 31. 12. 2020. 



 
72. člen, doda se nov 2. odstavek, ki se glasi: »(2) Pravica prepovedi odtujitve in obremenitve iz 55. 

člena tega statuta, se uskladi do 31.12.2022.« 

Obrazložitev:  

Določi se ustrezne prehodne določbe za posamezne izvedbene naloge, ki jih nalagajo predlagane 

spremembe in dopolnitve statuta. 

 

Pripravil Damjan Omerzu 

 

Roman Ponebšek, podpredsednik PZS 



 
OSNUTEK_16.1.2020 za prvo obravnavo na UO PZS 

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

STATUT PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
 

ki je vpisana v register društev pri Upravni enoti Ljubljana pod zaporedno številko 1041. 
 
A. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(opredelitev PZS) 
(1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju: PZS) je prostovoljna zveza društev, ustanovljena v skladu z zakonom, ki 
ureja društva. Glavna dejavnost PZS je povezovanje društev in zagotavljanje pogojev za planinstvo v Sloveniji ter 
mednarodnem prostoru. Goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in deluje kot del civilne družbe, v 
javnem interesu in kot nacionalna panožna zveza s področja planinstva. 
(2) PZS ne deluje na strankarskem in verskem področju. 
 
2. člen 
(ime in sedež) 
(1) Ime zveze je Planinska zveza Slovenije, kratica pa PZS. Angleški prevod imena PZS je Alpine Association of Slovenia. 
(2) Sedež PZS je v Ljubljani. 
 
3. člen 
(predmet statuta) 
(1) Ta statut ureja delovanje PZS in razmerja med PZS ter društvi, ki so njeni ustanovitelji in člani. 

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

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

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

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

mreže, 
k) skrbi za Planinsko, Alpinistično, in Športnoplezalno in Turnokolesarsko  šolo ter zastopanje vsebin s področja 

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

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

m) izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake, 
n) vodi in usklajuje dejavnosti urejanja planinskih poti, 
o) informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev, 
p) upravlja s premoženjem PZS, 
r) usposablja za delo v planinski organizaciji ter za varnejše in naravi prijazno obiskovanje gora, 
s) izvaja znanstvenoraziskovalne naloge s področja planinstva, 
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t) skrbi za varovanje gorske narave, 
u) skrbi za kulturno, založniško, arhivsko in muzejsko dejavnost. 

(2) PZS izvaja usposabljanja strokovnih delavcev v športu ter redna izpopolnjevanja za njihovo licenciranje. Postopek 
in obseg usposabljanj se podrobneje opredeli v programih usposabljanja, licenciranje strokovnih delavcev v športu pa 
se podrobneje uredi v pravilniku, ki ga na predlog OUP sprejme UO PZS. Licenca je za strokovne delavce v športu 
obvezna. 
 
13. člen 
(programska vodila) 
(1) PZS cilje in naloge uresničuje tudi s pomočjo programskih vodil, ki so kot priloga sestavni del tega statuta. 
 
14. člen 
(pridobitna dejavnost) 
(1) PZS ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti. 
(2) PZS po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za 
opravljanje te dejavnosti določa zakon: 
 

Šifra Naziv dejavnosti 

A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 

E 36.000 zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 

E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 

E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 

F43.120 Zemeljska pripravljalna dela 

G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 

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

G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

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

I55.201 Počitniški domovi in letovišča 

I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča 

I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 

J58.110 Izdajanje knjig 

J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

J58.190 Drugo založništvo 

J58.290 Drugo izdajanje programja 

J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

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

J59.130 Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj 

J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

J63.120 Obratovanje spletnih portalov 

J63.990 Drugo informiranje 

I 68.200 dajanje nepremičnin v najem 

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

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

M73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja 

M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

N79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
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N79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj 

N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 

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

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

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 

R90.010 Umetniško uprizarjanje 

R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

R90.030 Umetniško ustvarjanje 

R91.030  Varstvo kulturne dediščine 

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

R93.110 Obratovanje športnih objektov 

R93.120 Dejavnost športnih klubov 

R93.190 Druge športne dejavnosti 

R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S94.120 Dejavnost strokovnih združenj 

S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

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

drugega odstavka 27. člena tega statuta, 
d) sprejme obveznost za redno plačevanje dela članarine PZS, 
e) ima vsaj 30 150 članov društva oz. društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva, vsaj 10 30 članov. 
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Društva gorske reševalne službe lahko izkažejo, da je vsaj 10 njihovih članov, članov drugih društev, ki so člani 
PZS. Seznam članov se priloži vlogi za včlanitev. 

e)f) ima vsaj 4 lastne strokovne kadre na področju planinstva iz tretjega odstavka 4. člena. Njihove izjave o 
sodelovanju se predložijo vlogi za včlanitev. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vodstvenih izkušenj pri delu organov PZS in 
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav. 
(3) Za podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki: 
a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo, 
b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta 

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

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

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

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

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

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

R. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
69. člen 
(veljavnost statuta) 
(1) Ta statut in njegove spremembe ter dopolnila začnejo veljati osem (8) dni po objavi na spletni strani PZS v 
Obvestilih PZS. Statut PZS se objavi v roku tridesetih (30) dni po tistem, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z 
zakonom, ki ureja društva. 
  
70. člen 
(obvezna razlaga) 

Oblikovano: Tabulatorska mesta:  11 cm, Levo
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(1) Obvezno razlago posameznih členov Statuta PZS daje skupščina. 
 
71. člen 
(sprememba statuta) 
(1) Pobudo za spremembo ali dopolnitev statuta lahko da 5 % društev ali posamezni organ PZS. 
(2) Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oz. za sprejem novega statuta se začne na podlagi sklepa UO 
PZS, v katerem tudi imenuje delovno skupino za pripravo. 
(3) Delovna skupina pripravi osnutek statuta in ga predloži Upravnemu odboru. Če Upravni odbor po razpravi 
predloženi osnutek statuta sprejme, ga da v javno obravnavo. Po končani javni obravnavi Upravni odbor določi 
predlog sprememb in dopolnitev oz. predlog novega statuta in ga predloži skupščini v obravnavo in sprejem. 
 
72. člen 
(uskladitev s statutom) 
(1) Vse pravne akte organov PZS in strokovne službe je treba uskladiti s tem statutom najpozneje do 31. 12. 202017. 
(2) Pravica prepovedi odtujitve in obremenitve iz 55. člena tega statuta, se uskladi do 31.12.2022. 
(23) PZS vzpostavi enotni register nepremičnin iz 19. člena tega statuta do 31. 12. 2017. 
(34) Strokovni delavci iz 4. odstavka 60. člena morajo ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca v športu 
pridobiti najpozneje v treh letih od dne ustanovitve učnega središča v sistemizaciji delovnih mest. 
 
 

Matej Planko,          Jože Rovan, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 



Osnutek, za obravnavo na UO PZS 

Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5145368000, Davčna 

številka: 62316133, ki jo zastopa predsednik Jože Rovan (v nadaljevanju PZS) 

in  

Planinsko društvo Celje-Matica, Stanetova ulica 20, 3000 Celje, Matična številka: 5140501000,  

Davčna številka: 41198654, ki ga zastopa predsednik Franc Povše (v nadaljevanju PD) 

skleneta  

Dogovor o podpori 

pri gradnji Kocbekovega doma na Korošici in Frischaufovega doma na Okrešlju 

 

1. člen 

(uvodne ugotovitve) 

Uvodne ugotovitve: 

- PZS je nacionalna panožna športna zveza za področje planinstva. Njena glavna dejavnost je 

povezovanje društev in zagotavljanje pogojev za planinstvo. 

- PD je lastnik in upravljavec Kocbekovega doma na Korošici in Frischaufovega doma na 

Okrešlju, ki sta pogorela oktobra 2017 in novembra 2019. 

- Obe stranki se zavedata pomena obeh planinskih koč za planinstvo v Sloveniji in zato s 

skupnim angažiranjem pristopata h gradnji novih planinskih koč na obeh lokacijah. 

- Obe stranki se zavezujeta racionalnosti in preglednosti gradnje novih planinskih koč in 

spoštovanju dodatnih pravil, ki izhajajo iz koriščenja pridobljenih javnih sredstev in zbranih 

donacij članstva PZS in širše javnosti. 

 

2. člen 

(vložek PZS) 

PZS h gradnji pristopa z naslednjimi vložki: 

1. Financiranje projektne dokumentacije za Kocbekov dom na Korošici v višini 20.000 €. 

2. Podpora pri obveščanju javnosti glede akcij zbiranja donacij. 

3. Prispevek članarine 2019 na podlagi sklepa Skupščine PZS št. 12/2018: Skupščina PZS na 

predlog UO PZS sprejema, da se članarina PZS za leto 2019 za vse kategorije članstva, razen 

za P+O, poveča za namenski prispevek v višini 1,00 €. Prispevek ni predmet delitvenega 

razmerja članarine, kot ga opredeljuje 24. člen Statuta PZS, ampak se nameni za gradnjo 

novega Kocbekovega doma na Korošici v okviru določil dogovora, ki ga v ta namen skleneta 

PZS in PD Celje – Matica. S strani PZS je pogoj za sklenitev predhodno soglasje UO PZS k 

vsebini dogovora. 

Sredstva iz članarine 2019 znašajo  45.571 € ki jih prejme PD Celje Matica pod pogoji tega 

dogovora. 



4. Prispevek članarine 2020 v okviru sredstev Sklada planinskih koč v višini 1 € od vsake prodane 

članarine, razen P+O in IN članarine. Končna višina sredstev bo znana januarja 2021. 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se vložek PZS pri izgradnji novega Kocbekovega doma na 

Korošici in izgradnji novega Frischaufovega doma na Okrešlju upošteva tako, da pridobi PZS 

solastninsko pravico na predmetnih nepremičninah, to je na parceli 909 *157, ter parceli 927 430/1 

in parceli 927 430/2.  

PZS se prizna solastniški delež na predmetnih nepremičninah in sicer v idealnem deležu, ki je 

sorazmeren vrednosti vložka PZS, napram vrednosti predmetnega zemljišča in vložka PD pri izgradnji 

obeh planinskih domov. 

Pogodbenika bosta v zvezi s tem sklenila ustrezno pogodbo, ki bo vsebovala tudi zemljiškoknjižno 

dovolilo za prenos solastninske pravice na predmetnih nepremičninah, v korist PZS. Dodatno bo 

pogodba vsebovala tudi pravico prepovedi odtujitve in obremenitve, ki je izgovorjena v korist PZS, v 

5. členu tega Dogovora. 

Pogodbo stranki skleneta, ko bodo znani vsi vložki v izgradnjo novih planinskih domov, saj je to 

podlaga za določitev ustreznega solastniškega deleža PZS na predmetnih nepremičninah. 

3. člen 

(obveznosti PD) 

Obveznosti PD: 

- da bo postopek gradnje vodil pregledno in racionalno. 

- da bo PZS o vseh fazah postopka seznanjala PZS. 

- da bo glede zbranih donacij in njene porabe redno seznanjala javnost. 

 

4. člen 

(skupni organ) 

PD in PZS ustanovita skupni nadzorni organ, ki spremlja postopke gradnje. 

5. člen 

(prepoved odtujitve in obremenitve) 

Pogodbeni stranki se dogovorita, PD pa se izrecno strinja, da se pri nepremičninah, to je parceli 909 

*157, ter parceli 927 430/1 in parceli 927 430/2, izgovori pravica prepovedi odtujitve in obremenitve 

v korist PZS.  

Obe stranki se strinjata, da je osnovni namen teh zemljišč, da služijo za namen planinstva za potrebe 

planinske koče. 

V primeru, da PD krši pogodbeno izgovorjeno pravico prepovedi odtujitve in obremenitve, je dolžna 

plačati PZS pogodbeno kazen, ki znaša ______________ EUR, kar je vložek PZS pri izgradnji obeh 

planinskih domov. 

6. člen 

(odgovorne osebe) 

Pripomba [D1]:  Alternativna možnost 

dogovora, da se kot delež PZS pavšalno 

določi že v naprej. 



Odgovorne osebe za izvajanje te pogodbe so: 

na strani PZS ___________________________. 

na strani PD ____________________________. 

7. člen 

(končne določbe) 

Ta dogovor je sestavljen v dveh izvodih, od katerega vsaka stranka prejme en izvod. 

 

PD Celje – Matica 

Franc Povše, predsednik 

Planinska zveza Slovenije 

Jože Rovan, predsednik 

 



 
OSNUTEK, 16. 1. 2020 

(Pripravila strokovna služba PZS) 
 

Na podlagi  2 odstavka 12 . člena Statuta PZS je Upravni odbor PZS na predlog Odbora za 
usposabljanje in preventivo PZS., dne ______________ sprejel: 
 

PRAVILNIK O LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

 
1. člen 

Ta pravilnik ureja področje licenciranja strokovnih delavcev Planinske zveze Slovenije. Pravilnik 
določa postopek in pogoje za izdajo ter podaljšanje licenc za strokovne delavce v planinstvu. 
 

2. člen 
Veljavna licenca je pogoj za strokovno delo v okviru planinske organizacije.  
 

3. člen 
Licenca je izdana strokovnim delavcem pod naslednjimi pogoji: 
- da imajo ustrezno izobrazbo športne smeri ali ustrezno strokovno usposobljenost, 
- da so aktivni člani društva, ki je član PZS, 
- da izpolnijo obveznosti iz programa izpopolnjevanja. 
 

4. člen 
Nosilec programov licenciranja znotraj PZS je Odbor za usposabljanje in preventivo (OUP PZS). 
Izvajalec programov licenciranja znotraj PZS so posamezne komisije, izvajalke programov 
usposabljanj.  
OUP opravlja v povezavi z licenciranjem zlasti naslednje naloge: 
− potrjuje programe izpopolnjevanj na predlog posameznih komisij, 
− vodi sezname strokovnih delavcev z licencami v informacijskem sistemu Naveza, 
− izdaja potrdila o licenci, 
− enkrat letno obvesti o izdanih potrdilih komisijo in poda poročilo predsedstvu PZS. 
 

5. 7. člen 
Program izpopolnjevanja po predhodnem soglasju OUP PZS, sprejme pristojna komisija. Program 
izpopolnjevanja vsebuje podatke o obsegu, vsebini, dodatnih pogojih za pristop, preverjanje znanja in 
priznavanje formalnih in neformalnih kompetenc. 
Za uspešno končan program izpopolnjevanj je potrebna 100 % udeležba pri teoretičnem in 
praktičnem delu.  
Termini izpopolnjevanj morajo biti objavljeni najkasneje do 31. 12. za naslednje leto. Objavljeni so na 
spletnih straneh Planinske zveze Slovenije. 
Izvajanje izpopolnjevanj v okviru pristojnih komisij, lahko izvajajo predavatelji, ki izpolnjujejo pogoje 
po osnovnih programih usposabljanj. 
 

6.  člen 
Veljavnost licenc po posameznih programih: 

Program Veljavnost licence v letih 

Športno treniranje – planinstvo-alpinizem - 1. stopnja 4 

Športno treniranje – planinstvo-alpinizem - 2. stopnja 4 



 
 

Športno treniranje – planinstvo-športno plezanje - 1. stopnja 4 

Športno treniranje – planinstvo-športno plezanje - 2. stopnja 4 

Športno treniranje – planinstvo-tekmovalno turno smučanje - 1. stopnja 4 

Športno treniranje – planinstvo-tekmovalno turno smučanje - 2. stopnja 4 

Varuh gorske narave 4 

Ostali neformalni programi usposabljanja PZS 4 

Markacist PZS (A, B, C) 5 

Inštruktor markacist PZS 5 

Licenca je izdana za obdobje od 1. januarja do 31. decembra. 
 

7. člen 
Za doseganje oz. vzdrževanje ustreznega strokovnega nivoja lahko OUP PZS določi obvezne vsebine 
izpopolnjevanja ter teoretično ali praktično preverjanje znanja, ki ga mora kandidat uspešno opraviti 
za podaljšanje licence. 
 

8. člen 
Po izpolnitvi obveznosti iz programa izpopolnjevanja, se strokovnemu delavcu izda potrdilo o licenci. 
Kandidatu, ki je uspešno zaključil strokovno usposabljanje, se izda potrdilo o licenci za prvo obdobje.  
 

9. člen 
V primeru, da iz razloga na strani PZS do 31. decembra niso podani pogoji za podaljšanje licence, se 
veljavnost licenc podaljša najmanj do roka, ko so pogoji podani. Obdobje podaljšanja veljavnosti 
določi OUP PZS. 

10. člen 
Za reševanje pritožb je na prvi stopnji pristojna OUP PZS. Na drugi stopnji je je pristojen Upravni 
odbor PZS.  
 

11. člen 
Ta pravilnik stopi v veljavo v osmih dneh po objavi na spletni strani PZS. 
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PZS RP40066

Vloga za članstvo društva v Planinski zvezi Slovenije

Naziv društva: Planinsko društvo Kranjski gamsi

Naslov: Visoko 2,4212 Visoko

Naslov za pošiljanje: Visoko 2, 4212 Visoko

Društvena pisarna: Visoko 2,4212 Visoko

Zastopnik: Bojan Mohar

Blagajnik: Aleš Trilar

Tajnik: Aleš Trilar

e-naslov: info@kranjskigamsi.si

telefon: 051 308 262

MŠ: 4116445000

Davčna: 74196669

Glavna dejavnost: R93.190 - Druge športne dejavnosti

Število članov: 30
Kontaktna oseba:
e-naslov:
telefon:

Bojan Mohar
bojan.mohar@kranjskigamsi.si
051 308 262

Področja delovanja:
(a) planinstvo

b. planinska koča
c. urejanje planinski poti
d. alpinizem,
e. športno plezanje,
f. urejanje plezališč
g. skrbništvo umetne plezalne stene
h. gorsko reševanje,
i. turno smučanje,
j. turno kolesarjenje,
k. drugo

PZSPRP40066

mailto:info@pzs.si
http://www.pzs.si
mailto:info@kranjskigamsi.si
mailto:bojan.mohar@kranjskigamsi.si
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KOMISIJE IN MEDDRUŠTVENI ODBORI

Društva v PZS se združujejo v meddruštvene odbore planinskih društev (MDO PD), ki delujejo na 
določenem območju glede na sedež društva (12 MDO PD po Sloveniji) in komisije, ki delujejo na 
posameznih vsebinskih področjih (9 komisij).

Odseki društev:
Naziv odseka Področje dela Načelnik/vodja Kontakt Ali se želi odsek 

včlaniti v pristojno 
komisijo

Če društvo deluje samo na enem področju (alpinizem, športno plezanje, gorsko reševanje, turno 

smučanje, turno kolesarjenje,drugi gorski šport...), se lahko odloči in se ne vključi v delo MDO PD. V 
tem primeru se vključi samo v pristojno komisijo PZS. Izključitev iz članstva MDO PD se opredeli na 
tem obrazcu ali kadarkoli naknadno. Prav tako se lahko društvo s pisno izjavo kadarkoli ponovno 
vključi v MDO PD.

IZJAVA (označi ustrezno):
DA Društvo izjavlja, da se ne vključi v članstvo v meddruštvenem odboru (obkroži).

. Društvo izjavlja, da se vključi v članstvo v meddruštvenem odboru (obkroži).

MENTORSKO DRUŠTVO

Nova društva se po včlanitvi vključijo v program uvajanja, ki traja dve leti in praviloma poteka pod 
mentorstvom društva iz krajevno pristojnega MDO PD. Društvo lahko ob vlogi za včlanitev samo 
predlaga mentorsko društvo, ki je že član PZS.

Predlagano mentorsko društvo

Kontakt

Podpis zastopnika (ali priložite 
ločeno izjavo)

http://www.pzs.si
mailto:info@pzs.sl
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Priloge

- Temeljni akti društva, potrjen s strani upravne enote, v katerem je označena opredelitev glavne 
dejavnosti, ki mora biti planinstvo ali njegov del: planinarjenje, alpinizem, športno plezanje, turno 
smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, pohodništvo, nepoklicno vodništvo, gradnja, 
vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč (vključno z gostinstvom in 
nastanitvami), plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, 
informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in druge dejavnosti v objektih in naravi).

- Zapisnik zbora članov s sklepom o članstvu v Planinski zvezi Slovenije ali temeljni akt društva, v 
katerem je opredeljena namera o članstvu v Planinski v Planinski zvezi Slovenije. V dokumentu se 
sklep ali člen statuta posebej označi.

Plan dela za aktualno ali naslednje leto, ki ga je potrdil ustrezen organ.

Poročilo o delu za preteklo leto, k ga je potrdil ustrezen organ

Obrazec Naveza - pooblastilo administratorju za dostop do informacijskega sistema članske 
evidence

Obrazec za pooblastilo prodaje članarine preko PZS - spletna stran, Petrol, Selectbox... (ni 
obvezno)

Izjava

S to vlogo sprejemamo pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz članstva v Planinski zvezi Slovenije

S to vlogo izrecno sprejemamo obveznost rednega plačevanja dela članarine PZS, v skladu s 
sistemom članarine in kategorijami članarine posameznikov v PZS.

Zastopnika društva:

Datum
2$ '44.104$

mailto:info@pzs.si
http://WWW.pZS.Si
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PLANINSKO DRUŠTVO Planinsko društvo Kranjski gamsi 
Visoko, 2,4212 Visoko, Slovenija

Davčna številka: 74196669
Matična: 4116445000

TRR: SI56 0700 0000 3429 331

Zapisnik 2. zbora članov Planinskega društva Kranjski gamsi

Dne 12.10.2019 je potekala seja zbora članov Planinskega društva Kranjski gamsi, na lokaciji Novo 
mesto.

Na dnevnem redu so bile naslednje točke:
1. Včlanitev Planinskega društva Kranjski gamsi v Planinsko zvezo Slovenije, v nadaljevanju PZS.
2. Pregled izvedbe letnega programa »Letos na Triglav 2019«
3. Pregled in potrditev letnega programa »Letos na Triglav 2020«

Ugotovljeno je, da se je seje udeležilo 15 (petnajst) članov društva in da na ta način društvo lahko 
veljavno sklepa. Zbor članov glede na število članov vodi predsednik društva, Bojan Mohar.

Po pregledu zahtev za včlanitev v PZS, izvedbe programa »Letos na Triglav 2019« in pregledu letnega 
plana programa »Letos na Triglav 2020«, je društvo v nadaljevanju sprejelo naslednje sklepe, in sicer:

Sklep k točki 1:
Soglasno je bilo sprejeto, da Planinsko društvo Kranjski gamsi, takoj ko zadovolji pogoje, poda zahtevo 
za včlanitev v PZS. Potek same včlanitve vodi predsednik društva Bojan Mohar, kot pomoč je zadolžen 
tajnik in blagajnik društva Aleš Trilar.

Sklep k točki 2:
Ugotovljeno je bilo, da je bil program »Letos na Triglav 2019« dobro zastavljen, vsi dogodki so bili 
izpeljani brez odpovedi, z lepim številom udeležencev ter vedno z vso potrebno osebno in varovalno 
opremo, kar pomeni, da je bil program v celoti izpeljan uspešno.

Sklep k točki 3:
Soglasno je bil sprejet letni plan programa »Letos na Triglav 2020«. Število udeležencev bo omejeno 
na 15 (petnajst), sistemsko vodenje programa pa bo ostalo in se bo izvajalo, na domeni 
https://natriglav.si, ločeno od matične domene društva.

Zapisano 12.10.2019 ob 17:45 v Novem mestu

Predsednik društva:

Aleš seme 
podpredsednik

in

Stran 1 od 1

https://natriglav.si


Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS. št. 64/2011) je dne 
26. 4. 2019 ustanovni zbor članov Planinskega društva RUDOLF MAISTER Kranj in zbor članov 
društva dne 17.7.2019, sprejel spremembe in dopolnitve statuta, ki se v čistopisu glasi:

STATUT
Planinsko društva Kranjski gamsi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(opredelitev društva)

Planinsko društvo Kranjski gamsi (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno in nepridobitno združenje 
fizičnih oseb, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost 
opredeljena v tem aktu je planinstvo, povezovanje članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in 
razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko izročilo, izvaja 
prostovoljsko delo in ki deluje kot del civilne družbe, v javnem interesu.

2. člen 
(ime in sedež)

Ime društva je: Planinsko društvo Kranjski gamsi 
Sedež društva je: Visoko 2, 4212 Visoko

\

3. člen
(pravna osebnost)

Društvo je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju ozemlja 
Republike 5!ovenije.

Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

4. člen
(znak društva in štampiljka)

Znak društva je okrogle oblike in se uporablja lahko v poljubni velikosti in sorazmerno 
zaklenjeni obliki. V obodu rdeče barve je izpisano besedilo z belo barvo: Planinsko društvo Kranjski 
gamsi, na spodnji strani oboda pa beseda Slovenija. V sredini se na beli podlagi nahaja grafična 
silhueta gamsa v črni barvi. Štampiljka društva je enaka znaku društva, le da se barvna shema 
spremeni v dve barvi.

5. člen 
(prapor)

Prapor je svečani simbol društva. Prapor se barvno in grafično ujema z znakom društva, kot je 
navedeno v 4.členu tega statuta.

Društvo za razvitje prapora, priložnosti uporabe ter za postopke in opremo praporščaka, 
smiselno uporablja določila Pravilnika o praporu, praporščakih in postopkih, ki ga je sprejela 
Planinska zveza Slovenije.



založništvo m izaajanje siroKovne m ariigu planinske muidiure v saiauu h pitupiai, m
urejajo to področje,
informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev, 
upravlja s premoženjem,
usposablja za delo v planinski organizaciji in za varnejše obiskovanje gora,
skrbi za varovanje gorske narave,
skrbi za kulturno, založniško in arhivsko dejavnost ter
opravlja še druge naloge, ki jih sprejme zbor članov.



6. člen 
(priznanja)

Društvo podeljuje priznanja posameznikom in drugim organizacijam, ki so veliko pripomogle k 
pomenu ali razvoju planinske dejavnosti. Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o 
priznanjih.

II. NAMEN IN CIUI DELOVANJA DRUŠTVA

7. člen
(namen delovanja društva)

Osnovni namen delovanja društva je, prostovoljno druženje ljubiteljev narave, planin in gora zaradi 
organiziranega razvoja planinstva ih pohodništva.

8. člen 
(Olji)

Društvo ima naslednje cilje:
združevanje občanov, ki se ukvarjajo s pohodništvom in planinstvom, 
spodbujanje Članov in drugih občanov, zlasti mladino, k aktivnemu delovanju v naravi, 
predvsem v gorah, zaradi spoznavanja naravnih lepot, naravnih in kulturnih 
znamenitosti in telesno kulturnih dejavnosti,
spodbuja svoje člane s svojo dejavnostjo v skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, 
disciplini, vzajemnosti, srčni kulturi ter medsebojnem spoštovanju, 
organizira javne prireditve planinskega značaja,
opravlja druge naloge, ki so v zvezi z zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa 
v gorski naravi,
vzgajanje in izobraževanje članov v vseh oblikah dejavnosti, 
sodelovanje na planinskih prireditvah in izletih, 
sodelovanje s sorodnimi društvi doma in po svetu, 
deluje tudi v javnem interesu.

III. DEJAVNOST IN NALOGE DRUŠTVA

9. člen
(dejavnost društva)

Dejavnosti in naloge društva so:
organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične in plezalne dejavnosti,
organiziranje izletov, pohodov, vzponov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in
drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,
izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko
sodelovanje,
prepoznava dejavnike tveganja v gorah in skrbi za preventivne programe varnosti v 
gorah,
izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake,

■ M ..........................--------------------------* - J------------ —i—i**.------------*■------- . ~ w



t
10. člen

(pridobitna dejavnost)

Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti. Društvo po 
Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za 
opravljanje te dejavnosti določa zakon:

G 47.190 Dr.trg.dr.v nespec.prodajalnah 
G 47.790 Trg.dr.v prod.z rabljenim blagom 
G 47.890 Trg.dr.,stoj.in trž.z dr.blagom 
J 58.110 Izdajanje knjig 
J 58.140 Izdajanje revij idr.periodike 
J 59.110 Produkcija filmov,videofilmov,tv oddaj 
J 59.130 Distrib.filmov,videofilmov,tv oddaj 
J 59.140 Kinematografska dej.
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
N 82.300 Organiziranje razstav,sejmov,srečanj 
P 85.510 lzob.,izpop.,usposab.na podr.špor.,rekr.
P 85.600 Pomožne dej.za izobraževanje 
R 93.120 Dej.športnih klubov

IV. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJA ČLANSTVA

11. člen 
(članstvo)

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva lahko postane vsakdo, ki sprejme določila sprejeta v tem statutu društva, plača članarino 
in če prostovoljno poda pismeno izjavo.

Članstvo v društvu je v skladu s kodeksom in ne sme zapostavljati nikogar - ne po starosti, spolu, 
jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.

Kategorije članstva morajo biti usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme PZS 
po predhodni javni obravnavi.

Če se v društvo 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 društvo podati pisno 
soglasje.

Predšolski otroci in osnovnošolci ne morejo biti izvoljeni v organe društva.

Podatki o članih se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu. Vsak član 
izpolni enotno pristopno izjavo, ki je podlaga za vpis v evidenco.

iyy____ .. rt/»



Clan društva lahko postane tudi tuj državljan s stalnim preoivauscem v na.

Član društva ne more postati oseba, ki izraža versko, rasno ali spolno nestrpnost, ki je 
opredeljena z veljavnimi zakoni.



12. člen
(častno članstvo)

Častno članstvo je najvišje priznanje, ki ga lahko društvo podeli svojemu članu za posebne zasluge v 
delu društva in ga podeljuje zbor članov.

Izjemoma se lahko podeli to priznanje tudi drugemu občanu, ki je s svojim delom pomagal društvu in 
ima izjemne zasluge za delovanje društva, kateri pa nima pravic pri soodločanju v društvu.

Priznanje se podeli na zboru članov ali drugi večji planinski prireditvi.

Častni člani lahko sodelujejo na sejah organov, razpravljajo, nimajo pa glasovalne pravice.

13. člen
(podporni člani)

Člani društva so lahko tudi podporni člani.

Podporni člani so lahko pravne in fizične osebe ter donatorji in sponzorji.

UO društva sprejme o tem poseben sklep, v katerem določi njihove pravice in dolžnosti.

Pravne osebe lahko prevzamejo pokroviteljstvo (patronat) nad društvom, planinskim objektom, akcijo 
ali prireditvijo. Pokroviteljstvo se uredi s pisnim dogovorom.

14. člen 
(donatorji)

Pri delovanju društva sodelujejo tudi donatorji in sponzorji, ki s svojimi finančnimi in drugimi sredstvi 
pomagajo, da društvo uresničuje svoje cilje.

Donatorji lahko sodelujejo na sejah organov, razpravljajo, nimajo pa glasovalne pravice.

15. člen
(prenehanje članstva)

Članstvo v društvu preneha: 
s smrtjo,
z izstopom iz društva, ko član poda pisno izjavo o izstopu, 
če najkasneje do konca leta ne poravna članarine za tekoče leto,

- z izključitvijo, na osnovi sklepa častnega razsodišča društva, 
s prenehanjem delovanja društva.

Član društva je lahko izključen s sklepom častnega razsodišča, če je grobo kršil statut društva, častni 
kodeks slovenskih planincev ali povzročil škodo društvu.

O pritožbah zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi člana, odloča zbor članov.

Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejema dokončne odločitve pred sodiščem 
izpodbijati odločitev organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom in temeljnim ali 
drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v 
članstvo društva zavrnjena.



V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANSTVA

16. člen
(pravice članov)

Pravice članov društva so, da:
delujejo in odločajo o delu društva, 
volijo organe društva,
so lahko izvoljeni v organe društva, kakor tudi v organe PZS, MDO PD in drugih organizacij, v
katere se društvo povezuje,
dajejo predloge in pobude za delovanje društva,
so obveščeni o delu društva,
uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim članom,
varujejo ugled društva.

17. člen
(dolžnosti članov)

Dolžnosti članov društva so, da:
izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
s svojim delom izvajajo določila iz statuta društva in drugih planinskih organizacij, v katere je 
društvo včlanjeno,

- . se udeležujejo zbora članov in drugih oblik delovanja društva, 
izvršujejo sklepe organov društva, 
plačujejo članarino,
ravnajo v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev, 
opravljajo še druge dolžnosti v skladu s določili statuta društva in akti PZS.

VI. NAČIN UPRAVLJANJA

18. člen
(organi društva)

Organi in oblike delovanja društva so: 
zbor članov, 
upravni odbor, 
nadzorni odbor, 
častno razsodišče.

19. člen
(mandatna doba)

Mandatna doba članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča je štiri leta.

20. člen 
(zbor članov)

Najvišji organ društva je zbor članov. 

Zbor članov sestavljajo vsi člani društva.



21. člen

f (vrste zborov)

Zbor članov je lahko redni ali izredni. Redni zbor članov mora biti enkrat letno. Izredni zbor članov se 
skliče po potrebi.

Izredni zbor članov mora sklicati predsednik društva, kadar to zahteva Upravni odbor ali Nadzorni 
odbor ali vsaj petina članov društva. Če predsednik društva ne skliče izrednega zbora članov v 30 
dneh, ga skliče predlagatelj s tem, da določi predlog dnevnega reda in gradivo za sejo.

Zbor članov je sklepčen, če Je prisotnih več kot polovica (1/2) članov. Če zbor ni sklepčen, se zasedanje 
preloži za 30 minut. Po poteku časa je zbor sklepčen, če je prisotnih dvajsetina (1/20) članov.

22. člen
(način glasovanja na zboru)

Sklepi na zboru so sprejeti, če je zanj glasovala večina prisotnih.

Če se odloča o sprejemu ali spremembi statuta ali o prenehanju društva, je potrebno, da za to 
glasujeta dve tretjini navzočih članov.

Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov.

Glasovanje na zboru je javno, lahko pa se člani odločijo za tajno glasovanje.

23. člen
(sklic zbora članov)

Zbor članov skliče predsednik društva vsaj enkrat letno. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, morajo biti 
člani društva obveščeni vsaj deset (10) dni pred Sklicem.

Predsednik društva mora sklicati zbor članov tudi, kadar to zahteva več kot pet članov društva ali 
nadzorni odbor, če je ta zahtevo sprejel soglasno. Če predsednik društva tega ne stori v roku trideset 
(30) dni od prejema pisne zahteve, ga skliče predlagatelj sklica.

Zbor članov odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, v 
nadaljevanju zbor članov vodi delovni predsednik. Zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva 
overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe. Najprej se glasuje 
o predlogih predsednika društva.

Če zbor članov na volilnem zboru ne izvoli predsednika društva ali več kot polovice članov UO 
društva, nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik društva najkasneje v roku šest (6) 
mesecev skliče nov volilni zbor članov.

24. člen
(prisostvovanje na zboru)

Zboru članov smejo brez pravice glasovanja in odločanja prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti 
neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, kot so: častni člani, predstavniki drugih 
planinskih in ostalih društev in organizacij, predstavniki državnih organov, donatorji, sponzorji in 
posamezni občani.

25. člen
(pristojnosti zbora članov)

j



Zbor članov je pristojen, da:
sprejema spremembe in dopolnitve statuta ter drugih splošnih aktov društva, 
ustanovi in spreminja odseke društva,
odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem 
poročilu društva (zaključni račun), 
določa višino članarine,
odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
voli in razrešuje predsednika, ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega 
razsodišča ter jim daje razrešnico,
odloča o prenehanju društva, če je bilo to predvideno s sklicem zbora članov,
imenuje delovna telesa zbora članov (verifikacijska komisija, volilna komisija, komisija za
sklepe),
odloča o odsvojitvi, prodaji, obremenitvi in nakupu nepremičnega in premičnega

premoženja vrednega več kot 5.000 €,
odloča o podelitvi častnega članstva,
odloča o pritožbi zoper sklep častnega razsodišča,
odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in statutom društva,

Sklepi zbora članov so obvezni za člane.

26. člen
(upravni odbor)

UO društva upravlja društvo med dvema zboroma članov in izvršuje sklepe, sprejete na zboru 
članov, opravlja organizacijska, upravna, strokovno tehnična in administrativna dela.

UO je za svoje delo odgovoren zboru članov.

UO društva je sestavljen po mandatnem principu in sicer

- izvoljeni predsednik ter pet (5) predlaganih kandidatov s strani predsednika, ki jih izvoli zbor članov. 

Po položaju sta člana UO tudi tajnik in blagajnik.

UO se sestaja po potrebi, najmanj pa dva (2) krat letno. Ob sklicu predsednik pošlje gradivo. UO je 
sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov. Kadar je 
število glasov izenačeno, odloča predsednikov glas.

27. člen
(pristojnosti upravnega odbora)

UO društva:
odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiv, ki jih sprejema zbor članov, 
spremlja uresničevanje sklepov zbora članov,
odloča o operativni izvedbi vsebinskega in finančnega programa društva,
daje soglasje k vodstvom odsekov,
odloča o znesku dela članarine, ki pripada društvu,
pripravi letni vsebinski in finančni program ter letno vsebinsko in finančno poročilo 
društva,
letno poroča PZS o delu društva na podlagi poročila, ki je bilo sprejeto na zboru članov 
društva in sicer na enotnem obrazcu, ki ga izda PZS,
izbira računovodski servis oz. drugo strokovno usposobljeno osebo za vodenje 
finančnega in materialnega poslovanje društva,

- imenuje vodje posameznih tradicionalnih akcij društva,
ustanavlja in razrešuje stalne in začasne komisije, sekcije, skupine in druge oblike 
organiziranosti.



skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvenih 
dejavnosti,
odloča o podelitvi priznanj,
odloča o izvrševanju finančnega programa za posamezno programsko sestavino do višine 
5.000 €,
odloča o odsvojitvi, prodaji, obremenitvi in nakupu nepremičnega in premičnega
premoženja vrednega do višine 5.000 €,
po pooblastilu zbora članov upravlja s premoženjem društva,
odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in statuta društva,
sklicuje zbor članov in pripravi potrebno gradivo,
vodi evidenco članstva.

UO sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični 
postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s 
katerimi upravlja društvo.

28. člen
(sklic upravnega odbora)

UO društva skliče predsednik društva najmanj dva (2) krat letno in vsaj pet (5) dni pred sejo.

Seja je sklepčna, če je navzoča najmanj polovica članov UO. Sklepi so sprejeti z večino glasov 
prisotnih članov. V primeru neodločenega izida velja glas predsednika.

Ob sklicu predsednik pošlje gradivo.

29. člen
(nadzorni odbor)

Nadzorni odbor izvoli zbor članov in šteje tri člane.

Nadzorni odbor na prvi seji izvoli izmed svojih članov predsednika.

Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo društva, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno 
delovanje društva ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, s statutom društva in drugimi akti.

Člani nadzornega odbora Imajo pravico in dolžnost biti navzoči na zboru članov, na sejah 
predsedstva, UO društva, odsekov in projektov ter morajo imeti na voljo vsa gradiva.

Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah zboru članov in o njih redno obvešča predsedstvo in UO 
društva.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov društva.

Člani NO ne morejo biti člani UO.

NO opravlja naslednje naloge:
- tekoče spremlja delovanje društva pri izvajanju nalog in ciljev, 

prisostvuje sejam UO,
letno pregleduje materialno finančno poslovanje.

30. člen
(častno razsodišče)

Častno razsodišče izvoli zbor članov in šteje tri člane in tri namestnike.

Častno razsodišče na prvi seji izvoli izmed svojih članov predsednika.



r

Častno razsodišče obravnava kršitve statuta društva in Častnega kodeksa slovenskih planincev s strani 
članov društva.
Predlog za obravnavo kršitev lahko poda vsak član ali organ društva.

Častno razsodišče izreče naslednje ukrepe: 
opomin, 
javni opomin,
prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti, 
izključitev iz društva.

Član, ki mu častno razsodišče izreče ukrep, se lahko pritoži v roku 30 dni od prejema pismenega 
odpravka ukrepa, na zbor članov, ki odloči o pritožbi.

Zoper odločitev zbora članov se lahko pritoži v roku enega (1) leta na pristojno sodišče.

31. člen 
(tajnik)

Društvo ima tajnika. Tajnik skrbi za organizacijo administrativnega dela društva, za vodenje pošte, 

pripravo zapisnikov UO in za arhiv društva.

32. člen 
(blagajnik)

Društvo ima blagajnika. Blagajnik skrbi za blagajno društva in članarino.

Finančno knjigovodske posle za društvo opravlja po zakonskih standardih ustrezno kvalificirana oseba 

ali knjigovodski servis.

33. člen 
(predsedstvo)

Predsedstvo sestavljajo predsednik, dva podpredsednika, tajnik in blagajnik. Člani predsedstva so za 

svoje delo odgovorni UO.

Predsedstvo izvršuje sklepe UO med dvema sejama, razen če s sklepom seje UO ni drugače določeno.

Predsedstvo vodi tekoče delo in skrbi za reševanje zadev v navedenem času ter: 
pripravlja gradiva za sejo UO, 
redno poroča o svojem delu UO,
odloča o izvrševanju finančnega programa za posamezno programsko sestavino do višine
2.000 €.

Predsedstvo ne more sprejemati odločitev, za katere je pristojen UO.

34. člen
(sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti)

Društvo lahko za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog ustanovi sekcije, skupine 
In druge oblike organiziranosti.

Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti so organizirane po interesnem principu članov 
društva. Niso pravne osebe in imajo omejen mandat.

Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti imenuje in razrešuje UO društva, kateremu so 
odgovorni za delo.



35. člen
(odseki fn skupine)

Odseki imajo lahko lastne zbore, na katerih volijo načelnika in odbor odseka, lahko sprejemajo 
lasten pravilnik, s katerimi uredijo svojo organiziranost in odgovornost organov ter odločajo o 
predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki delujejo samostojno v okviru na 
zboru članov sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki morajo delovati vsa 
s statutom in drugimi akti društva.

VII. ZASTOPANJE DRUŠTVA

36. člen
(predsednik)

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva z vsemi pooblastili.

Predsednik:
zastopa in predstavlja društvo ter odgovarja za zakonitost poslovanja, 
skrbi za izvrševanje sklepov zbora članov in upravnega odbora, 
sklicuje in vodi seje upravnega odbora, 
sklicuje zbor članov,
praviloma zastopa društvo na skupščini PZS, 
je zadolžen za konstituiranje NO in Častnega razsodišča,
odloča o izvrševanju finančnega programa za posamezno programsko sestavino do višine

1.000 €,
odloča o drugih vprašanjih o delovanju društva.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom društva in pravnim redom 
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za dobo 4 let.

Predsednik je lahko razrešen pred potekom mandata, če s svojim ravnanjem krši statut društva ali 
povzroča s svojim ravnanjem škodo društvu.

Predsednikzastopa brez omejitev.

Podpredsednika nimata pooblastil za zastopanje, lahko pa opravljata naloge, ki pomenijo realizacijo 
sprejetih odločitev.

37. člen
(podpredsednika)

Društvo ima dva podpredsednika. Podpredsednika pomagata predsedniku pri njegovem delu in v 
dogovoru z njim opravljata posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.

Če je predsednik društva odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik društva, ki ga s pismenim 
pooblastilom določi predsednik.

IX. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DRUŠTVA

38. člen 
(javnost dela)



Delo društva je javno.

Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov javne. Javnosti so lahko izključene le pri 
obravnavanju vsebin, ki jih je UO društva označil s stopnjo zaupnosti.

Društvo obvešča javnosti v glasilih društva, na spletnih mestih, preko oglasne deske, sredstev 
javnega obveščanja, tiskovnih konferenc ali na drug primeren način.

Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren predsednik društva.

X. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NAČIN IZVAJANJA

39. člen
(vrste premoženja)

Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so v lasti društva in so vpisane v 
inventarno knjigo društva.

S premoženjem upravlja UO društva.

O nakupu in prodaji nepremičnin odloča zbor članov in upravni odbor društva v skladu s statutom 

društva.

40. člen
(viri premoženja)

Društvo lahko pridobiva vire premoženja s/z: 
članarino posameznikov, 
prostovoljnim delom,
dotacijami in donacijami ter sponzorstvom, 
prijavami na javne razpise in pozive, 
zapuščinami, darili ter volili, 
najemninami,
sredstvi odstopljene dohodnine.

41. člen
(finančno In materialno poslovanje)

Društvo izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva. 
Finančno in materialno poslovanje društva na podlagi izbora in sklepa UO vodi usposobljena oseba ali 
računovodski servis.

42 člen
(objekti, naprave in oznake)

Društveno premoženje je tudi nakopičeno planinsko znanje, veščine in izkušnje, planinska oprema in 
oprema za taborjenje, vodniška in strokovna literatura, zemljevidi, materialne pravice in ugled, ki so 
ga s svojim delom člani društva ustvarili v preteklosti.

43. člen
(transakcijski račun)

Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa. Vsak član ima pravico vpogleda v 
finančno in materialno poslovanje društva.

XI. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

i I



44. člen
(spremembe statuta)

Spremembe in dopolnitve statuta društva sprejema zbor članov po enakem postopku, kot je bil statut 
sprejet.

XII. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM DRUŠTVA

45. člen
(prenehanje delovanja)

Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s 
stečajem na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja in po samem zakonu. O prenehanju 
delovanja društva in razdelitvi premoženja odloča zbor članov z dvotretjinsko (2/3) večino prisotnih 
članov.
V sklepu o prenehanju zbor članov določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo 
nepridobitno pravno psebo s podobnimi cilji, na katero še po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu 
neporabljenih proračunskih sredstev, prenese premoženje društva.
Ob prenehanju delovanja društva brez sklepa zbora članov pripade njeno premoženje PZS.

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun. Vsaka delitev med člane je nična.

XII. prehodne in končne določbe

46. člen
(veljavnost statuta društva)

Statut društva začne veljati z dnem potrditve na pristojnem upravnem organu. Društvo statut javno 
objavi v skladu z enim izmed stalnih načinov obveščanja javnosti.

47. člen
(uskladitev s statutom društva)

Vse pravne akte društva je treba uskladiti s statutom društva v roku enega leta od uveljavitve statuta.

48. člen
(sprejetje statuta)

Ta statut je bil sprejet kot prečiščen tekst, na ustanovnem zboru članov dne 17.7.2019.

Kranj, 17.7.2019 Predsednik: 
Bojan Mohar

REPUBLIKA^ SLOVENIJA 
UPRAVNA ENOTA KRANJ

W&MfScco
Registrska številka društva grgfl
Datum vpisa v register društev iSiXafiirJ 
število strani —------



Planinsko društvo Kranjski gamsi
Visoko, 2,4212 Visoko, Slovenija

Davčna številka: 74196669
Matična: 4116445000

TRR: SI56 0700 0000 3429 331

Program "Letos na Triglav" 2020
Terminski plan

PLANINSKO DRUŠTVO

KRHIIJSK
Gumsi.s

Mesec Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja

16 Teden 12 17 18 19 20 21 Sveti Jošt nad 
Kranjem (845 m)
1 h 15 min

22

Marec
2020

23 Teden 13 24 25 26 27 28 29

30 Teden 14 31 1 2 3 4 Potoška gora, 
(1283 m)
2 h

5

6 Teden 15 7 8 9 10 11 12

April

13 Teden 16 14 15 16 17 18 Porezen ■ 
(1630m)
2 h 15 min

19

2020 20 Teden 17 21 22 23 24 25 26

27 Teden 18 28 29 30 1 2 Dobrča 
(1634m)
2 h 30 min

3

4 Teden 19 5 6 7 8 9 10

Maj

11 Teden 20 12 13 14 15 16 Tolsti vrh 
(1715m)
3 h 15 min

17

2020 18 Teden 21 19 20 21 22 23 24

25 Teden 22 26 27 28 29 30 Veliki vrh 
(Košuta) (2088 m) 
3 h 20 min

31

1 Teden 23 2 3 4 5 6 7

Junij

8 Teden 24 9 10 11 12 13 Stol (2236 m)
4 h

14

2020 15 Teden 25 16 17 18 19 20 21

22 Teden 26 23 24 25 26 27 Begunjščica 
(2060 m)
3 h 50 min

28 - ' ■ ‘

Stran 1 od 3



PLANINSKO DRUŠTVO

KRMIJSK
Dumsi.s

Planinsko društvo Kranjski gamsi
Visoko, 2,4212 Visoko, Slovenija

Davčna številka: 74196669
Matična: 4116445000

TRR: SI56 0700 0000 3429 331

Mesec Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja

29 Teden 27 30 1 2 3 4 5

6 Teden 28 7 8 9 10 1 12

Julij

13 Teden 29 14 15 16 17 18 19

2020 20 Teden 30 21 22 23 24 25 Grintov 
(2558 mi
4 h 45 m.n

1
ec |

1
j

26

27 Teden 31 28 29 30 31 1 2

3 Teden 32 4 5 6 7 8 Stenar (2501m) 
5 h 15 min

9

10 Teden 33 11 12 13 14 15 16

Avgust
2020

17 Teden 34 18 19 20 21 22 Venlui t 
(2127m) 3 r
mm

iaDa
'45

1

23

24 Teden 35 25 26 27 28 29 30

31 Teden 36 1 2 3 4 5 Dolkova:
(2591m)
5 h 15 mm

;p-ča 6

7 Teden 37 8 9 10 11 12 13

September

14 Teden 38 15 Triglav 
(2864m',
|6h

16 17 18 19 20

2020 21 Teden 39 22 23 24 25 26 27

28 Teden 40 29 30 1 2 3 4

Terminski plan programa je pripravljen tako, da se lahko pridružijo prav vsi, neizkušeni in izkušeni planinci. Datumi terminskega plana se lahko (in se 
verjetno bodo) spremenijo, saj na vremenske razmere (in vplive višjih sil) nimamo vpliva, zato so označeni (z modro barvo) rezervni termini. V kolikor 
ne bo mogoče izvesti pohoda tudi na nadomestni datum, se bomo sproti prilagajali razmeram. V primeru, da se določena pot (zaradi poškodb ipd...) 
zapre, se izbere nadomestna pot oz. cilj, ki bo ustrezal določeni stopnji programa.

Stran 2 od 3



PLANINSKO DRUŠTVO

KRHIIJSKI
Gumsi.si

Planinsko društvo Kranjski gamsi
Visoko, 2,4212 Visoko, Slovenija

Davčna številka: 74196669
Matična: 4116445000

TRR: SI56 0700 0000 3429 331

Legenda zahtevnosti:

Lahka označena pot cilji: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

Delno zahtevna označena pot cilji: 8., 11.

Zahtevna označena pot cilji: 9., 10., 13.

Zelo zahtevna označena pot cilji: 12., 14.

Drugo:

Rezervni termini

Seznam ciljev:
1. Sveti Jošt nad Kranjem (845 m) - lahka označena pot - * 1 h 15 min
2. Potoška gora (1283 m) - lahka označena pot - * 2h
3. Porezen (1630m) - lahka označena pot - * 2 h 15 min
4. Dobrča (1634 m) - lahka označena pot - * 2 h 30 min
5. Tolsti vrh (1715 m) - lahka označena pot - * 3 h 15 min
6. Veliki vrh (Košuta) (2088 m) - lahka označena pot - * 3 h 20 min
7. Stol (2236 m) - lahka označena pot - * 4 h
8. Begunjščica (2060 m) - delno zahtevna označena pot - * 3 h 50 min
9. Storžič (2132 m) - zahtevna označena pot - * 4 h
10. Grintovec (2558 m) - zahtevna označena pot - * 4 h 45 min
11. Stenar (2501 m) - delno zahtevna označena pot - * 5 h 15 min
12. Velika (Koroška) Baba (2127 m) - zelo zahtevna označena pot - * 3 h 45 min
13. Dolkova špica (2591m) - zahtevna označena pot - * 5 h 15 min
14. Triglav (2864 m) - zelo zahtevna označena pot - * 6 h 10 min
* Opisan čas hoje je čas hoje od izhodišča do vrha pri normalnem tempu in ne vključuje sestopa oz. povratka na izhodišče.


