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Z A P I S N I K 

 
7. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2019,  

ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Jože Rovan. 
Podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Uroš Kuzman, Aldo Zubin, Danilo Kete in Anton Progar. 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Rastko Vrečko (namestnik MDO PD Podravja), Mirko Tovšak 
(MDO PD Koroške), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), Dušan Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček 
Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Ernest Gradišar 
(namestnik MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marija Kuhar (MDO PD Primorske) 
in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Ana Suhadolnik (Mladinska komisija Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti) in Robert Pritržnik 
(Komisija za gorske športe). 
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar. 
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Matej Ogorevc (urednik spletne strani), Matjaž Šerkezi 
(strokovni sodelavec Odbora za usposabljanje in preventivo)  in Urša Mali (strokovna sodelavka za 
računovodstvo). 
Opravičeno odsotni: Brigita Čeh (voljena članica UO PZS), Jožef Bobovnik (voljeni član UO PZS), 
Jože Prah (MDO PD Zasavja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), 
  
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Povedal je, da je prisotnih 18 
članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 75 % sklepčnost, ter da se točka 5. prestavi za 2. 
točko dnevnega reda. 
Pod točko razno je svojo temo najavil Matej Planko (vpis strokovnih kadrov v razvid strokovnih 
delavcev v športu).  
 
SKLEP 1/26-9-2019: Upravni odbor PZS potrjuje spremenjen dnevni red 7. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 6. seje UO PZS  

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

3. Varnost na planinskih poteh in njihova urejenost ob povečanem turističnem obisku  

4. Izhodišča za pripravo spremembe statuta PZS in imenovanje delovne skupine 

5. Članarina in zavarovanje PZS v obdobju od 2020 naprej  

6. Predstavitev analize nezgod poškodb članov PZS  

7. Vmesno finančno poročilo PZS  za obdobje januar - julij 2019  

8. Izbris PD Mura Murska Sobota  

9. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS  

10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora  

11. Razno 
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Ad. 1. Potrditev zapisnika 6. seje UO PZS 

Matej Planko je povedal, da je na zapisnik prišlo nekaj pripomb, katere so bile upoštevane. Pregledal 
je tudi razpredelnico realizacije sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.  
Prisotnih je bilo 19 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 79,2 % sklepčnost. 
SKLEP 2/26-9-2019: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 6. seje upravnega odbora z dne 6. 6. 2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

• Uspešno smo izvedli Dan slovenskih planinskih doživetij na Lisci. 
• Izvedli smo dan markacistov, ki je bil v Radečah v soorganizaciji OPP MDO PD Zasavja. 
• Na Lisci smo izpeljali dobro obiskano novinarsko konferenco pred začetkom poletne 

planinske sezone s preventivnimi vsebinami. 
• Izdali smo preventivno zgibanko o varnosti v gorah v slovenščini in angleščini. 
• Obiskovalce gorskega sveta in medije smo obveščali o razmerah v gorah in opozarjali na 

posebnosti, obveščali smo jih tudi o planinskih poteh in kočah. 
• Skupaj s spletnim portalom Siol.net smo izvedli odmeven izbor naj planinske koče. Za naj 

planinsko kočo 2019 je bil razglašen Dom na Kofcah, za naj visokogorsko planinsko kočo pa 
Zasavska koča na Prehodavcih. 

• Izpeljani sta bili akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah in Stopiva skupaj, osvojimo vrh. 
• Člani predsedstva PZS so se udeležili Skupščine CAA v Münchnu v Nemčiji. Ob tem so se 

udeležili tudi skupščine članic združenja za reciprociteto. 
• Planinska založba je na novinarski konferenci predstavila vodnika po Slovenski planinski poti 

v angleščini in Dolomitih ter knjige Vprašaj goro, Tista lepa leta in Pravljica o gamsku Viliju in 
gorskih rožicah.  

• Na 311 bencinskih servisih Petrola smo tudi v letu 2019 v obdobju junij-avgust prodajali 
članarino PZS. To možnost je izkoristilo 562 članov, lani 718, še lepo prej pa 475 članov.  

• Naši športni plezalci so odlično nastopili na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju na 
Japonskem. Janja Garnbret je kot prva v zgodovini postala svetovna prvakinja v balvanih, 
težavnosti in kombinaciji, Mia Krampl podprvakinja v težavnosti.  

• Tudi naši paraplezalci so dobro nastopili na svetovnem prvenstvu v Brianconu: Gregor Selak 
je osvojil bronasto medaljo. 

• Poslovili smo se od alpinistov Janeza Svoljšaka in Dava Karničarja.  
• Alpinista Aleš Česen in Luka Stražar sta prejela zlati cepin za vzpon na Latok I.  
• Pomagali smo pri izvedbi vzpona žrtev min iz Bosne in Hercegovine na Triglav. 
• S Planinskim vestnikom in podjetjem Cewe znova organiziramo nagradni fotonatečaj 

#LjubimGore. 
• Celo poletje skupaj s PD po vsej Sloveniji organiziramo akcijo Slovenija planinari, ki spodbuja 

gibanje in rekreacijo v naravi. 
• Odprli smo novo turnokolesarsko pot Trans Karavanke. 
• Skupaj MOL smo sodelovali pri odprtju spomenika dr. Mihi Potočniku v Ljubljani. 
• Trenutno je v PZS včlanjenih 59.506 članov, lani v enakem obdobju 56.332, kar je 5,6 % več. 

Najave dogodkov:  
• 28. septembra bo v Lučah slovesnost ob vstopu te občine v mednarodno mrežo Gorniške 

vasi. 
• 28. in 29. septembra bo v Kranju že 24. tekma za svetovni pokal v športnem plezanju 
• 29. in 30. novembra bo v Ljubljani Kongres športa za vse - Gibalna športna dejavnost za 

zdravje družine 
 
Jože Rovan je dodal, da bo kartografski sistem PZS PlanGIS kmalu aktiven. Razprave ni bilo. 
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Ad. 3. Varnost na planinskih poteh in njihova urejenost ob povečanem turističnem obisku 

Jože Rovan je uvodoma povzel osnovnih podatkov o planinskih poteh: o dolžinah poti, kategorizaciji 
poti ter o skrbništvu poti. Za lahke poti v celoti skrbijo planinska društva, pri vzdrževanju zahtevnih in 
zelo zahtevnih poti pa običajno sodeluje Tehnična ekipa KPP PZS. Tudi v bodoče naj bi za vzdrževanje 
lahkih poti skrbeli markacisti v planinskih društvih s prostovoljnim delom, za vzdrževanje zahtevnih in 
zelo zahtevnih poti pa je odprtih več možnosti. V zadnjih letih Tehnična ekipa ni vsako leto sproti 
popravila vseh poškodb na poteh, zato se je nabral  precejšen zaostanek. Vzroki so predvsem dajanje 
prednosti gradnji novih poti namesto popravila starih, nezadostno sprotno pomlajevanje tehnične 
ekipe, ukinitev nekdanjih možnosti za izredne dopuste v podjetjih itd. Tehnična ekipa je dobro 
opremljena s strojno in drugo opremo, izboljšati pa je potrebno načrtovanje del pred sezono, pričeti z 
deli takoj ko skopni sneg in prilagoditi organizacijo del časovnim možnostim markacistov (delo v 
podaljšanih vikendih). KPP se dogovori z društvi o času, obsegu in stroških popravil o čemur se sklene 
ustrezna pogodba. V primeru, da planinsko društvo ni voljno ali ni finančno zmožno pokriti stroškov 
popravila, se v proces dogovarjanja vključi vodstvo PZS, saj je na prvem mestu varnost planincev. V 
primeru nujnih takojšnjih popravil na posamezni poti Tehnična ekipa in društveni markacisti takoj 
sanirajo okvare na poti. Finančna vprašanja in morebitno dokončno ureditev poti se dogovori z 
društvom po sanacijskih delih.  
V zadnjih dveh letih število markacistov narašča, programi usposabljanj so dobro zastavljeni, 
potrebovali pa bi več inštruktorjev markacistov.  
Vzdrževanje planinskih poti se financira iz sredstev PZS, sredstev planinskih društev, sredstev države 
in občin, sponzorjev in sredstev turističnega gospodarstva. Akcije tehnične ekipe na zahtevnih in zelo 
zahtevnih poteh se financirajo iz sredstev PZS in društev skrbnikov. Za vzdrževanje mreže vseh 
planinskih poti se v proračunu PZS zadnja leta nameni določen znesek, ki se po kriterijih zahtevnosti 
in dolžine poti razdeli med skrbnike poti na podlagi prispelih poročil o delu na poteh. V PlanGIS se bo 
postopoma vzpostavila evidenca sledi poti, opreme križišč z usmerjevalnimi tablami, varoval na 
poteh, panoramskih in opozorilnih tabel. Dodatno bo razvita programska oprema ki bo olajšala 
administrativna dela povezana s potmi in poročanje skrbnikov.  
Zahtevne in zelo zahtevne poti so opremljene z lesenimi in jeklenimi varovali v skladu z določili 
Zakona o planinskih poteh in pripadajočih pravilnikov ter internih pravil KPP. Ker vodniška doktrina že 
nekaj časa priporoča samovarovanje se sistemi oprijemalnih klinov, kjer je to glede na naravne 
pogoje primerno (krušljivost, plazovit teren), postopoma nadomeščajo z žičnimi vrvmi. Če se 
zahtevne ali zelo zahtevne poti pričenjajo v turističnih krajih v dolinah naj se pri vstopu namestijo 
opozorilne table z zahtevo po uporabi čelade in samovarovalnega kompleta. Nameščanje dodatnih 
varoval na mestih, ki do sedaj niso bila zavarovana, pa v splošnem ni potrebno, uporabniki planinskih 
poti se morajo zavedati, da so to planinske in ne turistične poti. PZS si z izdajo zloženk, obvestili v 
medijih in na druge načine prizadeva opozoriti obiskovalce gora na kaj naj bodo pozorni da ne bo 
prihajalo do nesreč. Posebno pozornost velja nameniti obhodnicam ki povezujejo širše slovensko 
ozemlje (SPP, STKP), evropskim pešpotem in Vii Alpini. SPP in STKP sta posebna projekta v okviru PZS 
in je zanju potrebno pripraviti vodnik in spletni vodnik, skrbno označitev na terenu, promocijska 
gradiva za informacijske točke in sejme.  
Vodstvo PZS si bo prizadevalo za pridobitev stalnega vira financiranja planinskih poti s strani države, 
za pridobitev mednarodnih projektov, kot tudi za sklepanje pogodb s turističnim gospodarstvom za 
skupne projekte. Planinske poti kot infrastrukturni objekt potrebujejo načrtovano redno vzdrževanje, 
za to pa so potrebni stalni viri. Ocenjujemo, da bi za to potrebovali letno približno 200.000€, ki bi jih s 
prostovoljnim delom oplemenitili na približno 600.000€. Na ta način bi postopoma lahko izpolnili tudi 
vse zahteve Zakona o planinskih poteh glede opremljenosti poti. 
Martin Šolar je povedal, da je bilo letos zelo veliko nesreč v gorah, ter da se moramo vprašati, ali smo 
naredili vse za varnost in preventivo. Zato se je Odbor Gore in varnost dogovoril z GRZS, da skupaj 
pristopijo k akcijam. 



 
 

7. seja UO PZS 26. 9. 2019  Stran 4 od 7 
 

RAZPRAVA: Bogdan Seliger je povedal, da je bilo v gradivu napačno navedeno, da imamo pohodniške 
poti, v planinstvu poznamo samo planinske poti treh kategorij zahtevnosti, kot to določa tudi Zakon o 
planinskih poteh. Prav tako v gradivu ni bile ustrezno navedene pristojnosti markacista C, ker je 
markacist C vodja urejanja zahtevnih in telo zahtevnih poti in je sposoben pripraviti in izpeljati akcije 
urejanja omenjenih kategorij planinskih poti. Povedal je tudi, da je malo potrebno, da je pot zgledno 
urejena, za kar morajo sproti poskrbeti markacisti in društva, skrbniki planinskih poti. Izpostavljeni 
problemi niso od letos ampak se vlečejo že vrsto let, kjer nekateri skrbniki tudi po opozorilih na slabo 
vzdrževane planinske poti, teh niso uredili oziroma se sploh niso odzvali, tudi najmanj enkrat letno ne 
pregledajo svojih poti, kar je tudi zahteva Zakona o planinskih poteh. Vodstva MDO in OPP naj pri 
tem tudi sodelujejo in pomagajo, da se spodbudi skrbnike, da sproti uredijo, kar je treba.  Miro Eržen 
je povedal, da bi bilo najhuje, da dobljenih sredstev nebi mogli porabiti. Potrebno je izdelati strateški 
dokument iz katerega bo razvidno, kaj smo sposobni izpeljati in česa ne. Jurček Nowakk je mnenja, da 
je problem tudi v nizkogorju. Manja Rajh je dala pobudo, da nekaj prispevajo za vzdrževanje 
planinskih poti tudi lastniki ali najemniki koč, katere niso več v lasti PZS. Zanima jo tudi stališče IO KPP 
o tej problematiki in meni, da bi moral IO KPP biti nosilec teh aktivnosti. Miro Mlinar opaža da je v 
naših gorah in kočah ogromno tujcev in ti gotovo prispevajo k povečanju družbenega prihodka na 
ravni RS. Delež od tega bi država morala nameniti PZS za njeno delovanje na več področjih s katerimi 
omogoča razvoj turizma. Prebral je odstavek iz gradiva pred 83 let ko je takratna država SPD uvrstila 
kot pomembno zvezo za povečanje tujskega turizma. Aldo Zubin se strinja z Erženom glede težave pri 
porabi sredstev. Dodal je tudi, da so velike težave z urejanjem poti tudi v nizkogorju in sredogorju. 
Tudi Dušan Plesničar je enakega mnenja. Marija Kuhar je mnenja, da bi se morali težave lotiti v dveh 
delih, eno so poti, drugo pa varnost na poteh.  Matej Planko je povedal, da so se v zadnjih 10 letih 
stvari zelo spremenile, zato bo potrebno spremeniti tudi področje urejanja planinskih poti, potrebno 
bo vključevati tudi lokalni turizem, da prispevajo sredstva za obnovo poti. Trenutno nismo v stanju 
namensko porabiti sredstev, če bi jih dobili, zato moramo pripraviti načrt. 
 
SKLEP 3/26-9-2019: Upravni odbor začenja razpravo »Varnosti na planinskih poteh in njihova 
urejenost ob povečanem obisku turistov«. Razprava bo tristopenjska: najprej v okviru komisij in 
vodstva, nato v z organizacijo posveta s strani odbora Gore in varnost in tretja stopnja širša okrogla 
miza ali posvet z vključitvijo turističnih ponudnikov na sejmu Alpe Adria 2020. IO KPP in 
predsedstvo PZS pripravi predlog strategije vzdrževanja planinskih poti PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 83,3 % sklepčnost. 
 
Ad. 4.  Izhodišča za pripravo spremembe statuta PZS in imenovanje delovne skupine 

Miro Eržen je povzel gradivo, da izhodišča za spremembo Statuta temeljijo predvsem na prevelikem 
številu članstva društev s premalo člani, potrebno je spremeniti sistem upravljanja koč PZS in 
premoženja PZS, ter imeti nadzor nad delovanjem komisij in odborov.  
RAZPRAVA: V razpravi so sodelovali Mirko Tovšak s predlogom, da se v delovno skupino vključi 
Bojana Rotovnika, slednji pa je povabilo zavrnil. Jurček Nowakk je predlagal, da se Odbor PIN OPP 
prekvalificira v komisijo. Miro Mlinar je povedal, da je težava v številnih društvih, ker že sedaj nimajo 
pogojev kot jih določa Statut PZS. Manja Rajh je mnenja, da se je potrebno že v pripravi osnutka 
sprememb Statuta PZS pozanimati kaj je problematika, Uroš Kuzman pa je  imel pomisleke glede 
vpliva vodstva na komisije. 
 
SKLEP 4/26-9-2019: 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).  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad. 5. Članarina in zavarovanje PZS v obdobju od 2020 naprej 

Matej Planko je povedal, da je bil razpis za zavarovalnico objavljen sredi junija. Dobili smo dve 
primerljivi ponudbi. Za boljše nadaljnje odločanje smo naredili analizo izplačanih škod za zavarovalno 
obdobje 2015 do 2018. Največ k škodnemu rezultatu prinesejo izplačila škod A članom iz zavarovanj 
nezgode in smrti. Zaradi tega je nujno potrebno zavarovalne vsote zmanjšati, če želimo v prihodnje 
imeti vzdržen in stabilen sistem zavarovanja naših članov. Glede na opravljene simulacije na škodnih 
podatkih za obdobje med letoma 2015 in 2018, bi bile zavarovale vsote A članov za primer smrti 
10.000 € in 30.000 € za invalidnost še sprejemljivi. Zavarovalna vsota za reševanje in zdravstveno 
oskrbo v tujini pri A članih je ustrezna in ni iz strani izplačanih škod problematična. Bi bilo pa 
potrebno pri B članih za tujino povišati zavarovalno vsoto za stroške reševanja (na 5.000€), kar bi 
prineslo cca. 0,5€ višjo premijo. Ostaja vprašanje ali pri B članih iti na enotno zavarovalno vsoto za 
stroške reševanja in medicinsko oskrbo v višini 6.000 ali na zavarovalno vsoto 5.000 za stroške 
reševanja in 5.000 za stroške medicinske oskrbe. Prejeti ponudbi za zavarovanje članov PZS sta višji 
ob sedanjih premijah, ampak še v sprejemljivih okvirjih. Po opravljeni razpravi, se bomo odločili za 
zavarovalne vsote in nato nadaljevali s pogajanji z obema zavarovalnicama. Na naslednji seji UO PZS 
se bo določila višina članarine za leto 2020. 
RAZPRAVA: Miro mlinar je predlagal, da članarina A ostane z enakimi zavarovalnimi vsotami, vendar 
je višina članarine temu prilagodi. Jurček Nowakk je mnenja, da bi morala biti B članarina samo za 
Slovenijo, za vso tujino pa A. Planko je odgovoril, da bi v primeru večjega povišanja članarine A ta 
postala nekonkurenčna s članarinami v sosednjih planinskih organizacijah. Poleg tega pa recimo 
Avstrijci sploh nimajo v članarini vključenega nezgodnega zavarovanja, ki je pri nas glavni krivec za 
slab škodni rezultat.  
 
Sledil je 15-minutni odmor. 
Po odmoru je bilo prisotnih 17 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 70,8 % sklepčnost. 
 
Ad. 6. Predstavitev analize nezgod poškodb članov PZS 

Matjaž Šerkezi je predstavil analizo nesreč, ki so jih člani PZS prijavili iz naslova zavarovanja članstva v 
obdobju od leta 2015 do konca leta 2018. Vseh prijavljenih primerov je bilo 202. 165 ponesrečencev 
je bilo prebivalcev  Slovenije, od tega pa se je 145 nezgod pripetilo v Sloveniji. Največ v Julijskih 
Alpah, sledijo Kamniško - Savinjske Alpe in Karavanke. Prevladujejo zdrsi in padci, najmanj nezgod je 
zaradi neprimerne opreme. Največ nezgod se pripeti posamezniku pri planinarjenju, moškega spola, 
nekaj primerov posameznikov je bilo tudi ponavljajočih, to pomeni, da smo prejeli za isto osebo v 
različnem obdobju več zahtevkov za različne poškodbe.  
Pri smrtnih primerih prevladujejo moški z B članarino, v starosti 30-39 let, vzrok smrti je zdrs. 
Ugotovitve: Starostna struktura je presenetljiva. 48,5 % ponesrečenih nad 60 let. Struktura po spolu 
je razumljiva. Tudi sicer imamo razmerje članov 54 % moških in 46 % žensk. Torej ni bistvenega 
odstopanja glede na število nesreč na moške oz. ženske člane. Kraj prebivališča ponesrečenih je 
razpršen oz. se v veliki meri sorazmerno prekriva s št. prebivalcev v večjih mestih. Podatek o številu 
ponesrečenih po državah stalnega prebivališča potrjuje domnevo, da so člani iz tujine potencialno 
bolj rizična skupina. 2,9 % ponesrečenih ni iz Slovenije (5 poškodovanih iz držav Hrvaška, Srbija, 
Avstrija). Člani iz teh treh držav sicer predstavljajo samo 1.2 % članov. Vseh članov iz tujine, če ne 
upoštevamo Čehov, je sicer 3,5 %. Pri lokaciji nesreč ni zaznati, da bi se posamezna lokacija prekrivala 
oz. da bi bila posamezna pot oz. vrh izrazito problematična. Obrazec na katerem se oddajajo podatki 
ni ustrezen za neke podrobnejše analize. Predlagamo, da v bodoče pripravimo svoj obrazec glede na 
podatke, ki jih želimo zbirati in so za nas pomembni. Ideja za e-obrazec je smiselna. Podatki na 
obrazcu niso izpolnjeni dosledno in manjkajo podatki – to pomanjkljivost bi odpravil e-obrazec. 
Zanimiv je tudi podatek, da se je nekaterim posameznikom zgodilo več nesreč. 
Razprave ni bilo. 
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SKLEP 5/26-9-2019: Upravni odbor PZS pooblasti Odbor za usposabljanje in preventivo PZS, da do 
31. 1. 2020 na podlagi analize nesreč članov PZS, pripravi zaključne ugotovitve in predlog ukrepov 
za zmanjšanje nesreč. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7. Vmesno finančno poročilo PZS  za obdobje januar - julij 2019 

Urša Mali je povedala, da pripravljeno poročilo za obdobje prvih sedmih mesecev leta 2019 vsebuje 
knjižene dogodke do 23. avgusta 2019. Večina julijskih poslovnih dogodkov je tako upoštevanih, ne 
pa čisto vsi, saj do prelomnega datuma še niso bili vsi zaključeni.  
V proučevanem obdobju je PZS zabeležila 51 % načrtovanih odhodkov in 49 % načrtovanih prihodkov 
glede na rebalans. Razmejeni prihodki iz članarine za prvih sedem mesecev predstavljajo 53 % 
načrtovanih v rebalansu. Prihodki iz lastne dejavnosti v prvih sedmih mesecih dosegajo 49 % 
načrtovanih v rebalansu, sponzorska sredstva pa 56 %. Odobrena sredstva za reprezentance in 
gradnjo športnih objektov Fundacije za šport in letnega programa športa so razmejena za sedem 
mesecev. Do današnjega dne smo na MIZŠ oddali zahtevke za delovanje zveze, mednarodno 
dejavnost, delno reprezentanci v športnem plezanju in alpinizmu, s čimer smo že prejeli polovico 
odobrenih sredstev letnega programa športa. Med prihodki tudi še ni evropskih sredstev za 
usposabljanje strokovnih delavcev v športu, kar se pozna pri vodniški, mladinski komisiji in komisiji za 
turno kolesarstvo: stroški so že knjiženi, prihodki pa ne. Zahtevek za izplačilo namreč še ni bil oddan, 
in sicer zaradi daljše odsotnosti skrbnice na ministrstvu. Po sklepu Skupščine je bil od vsake plačane 
članarine (razen P+O) preknjižen 1 € v sklad za obnovo Kocbekovega doma na Korošici – za sedem 
mesecev znaša vrednost 43.008 €. Te številke se v poročilu po stroškovnih mestih neposredno ne 
vidi, zato je bila v gradivo vstavljena preglednica s podatki po mesecih.  
Zaradi neenakomerno razporejene dejavnosti med letom je pri nekaterih stroškovnih nosilcih zaznati 
večje odstopanje prihodkov oz. odhodkov od povprečja za sedem mesecev.  
RAZPRAVA: Mirka Tovšaka je zanimalo, zakaj je pri nekaterih postavkah tako odstopanje. Matej 
Planko mu je odgovoril, da predvsem zaradi nekaterih enkratnih dogodkov, za podrobnejše 
informacije po stroškovnih mestih pa bi bilo potrebno pogledati kontne kartice. 
 
Ad. 8. Izbris PD Mura Murska Sobota 

Matej Planko je podal informacijo, da je PD Mura Murska Sobota izbrisana iz Ajpesa, člani pa so se 
prestavili v PD Matica Murska Sobota. Društvo je prenehalo delovati zaradi premajhnega članstva. 
 
Ad. 9. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS  
Jurček Nowakk je podal informacijo o delovanju Odbora PIN OPP. Junija so izvedli vseslovenski 
inkluzijski pohod na Gobavico, od maja do septembra so izvajali akcijo Gluhi strežejo v planinskih 
kočah, junija pa akcijo Stopiva skupaj, osvojimo vrh. Obe akciji sta bili zelo uspešni. Jurček Nowakk je 
bil ime tedna. 
 

Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Robert Pritržnik je podal vprašanje v imenu Komisije za gorske športe. Odgovor bo dobil pisno. 

Ad. 11. Razno 

Matej Planko je podal informacijo, da bodo društva dobila v roku 14 dni seznam strokovnih kadrov. 
Vlog za vpis v razvid strokovno delavcev v športu ne bo potrebno dajati individualna. PZS bo na 
društva poslala seznam, ki ga bodo preverila in zbrali podpise strokovnih kadrov, da pooblaščajo PZS 
za vpis v razvid. Poleg podpisanega seznama morajo društva na PZS poslati tudi kopije ali skene 
veljavnega osebnega dokumenta. Vso tako zbrano dokumentacija bomo poslali na MIZŠ, da bodo 
izdali odločbo in izvedli vpis v razvid. V razvid se ne bodo vpisovali varuhi gorske narave, markacisti in 
mentorji planinskih skupin, vpisujejo se samo aktivni strokovni kadri. Jože Rovan je povedal, da je PZS 
prejela priznanje Gasilske zveze Slovenije. 
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Seja je bila končana ob 20.05 uri. 
Naslednja seja UO PZS bo v četrtek, 14. 11. 2019. 

 

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



Št. sklepa Sklep Realizacija

7/08-06-2017

Upravni odbor PZS daje soglasje za zamenjavo parcele 914/2 k.o. Radegunda z novo

odmerjeno parcelo okoli Mozirske koče na Golteh, v razmerju 1:1.
V IZVAJANJU

19/16-11-2017

UO PZS posreduje zbrana stališča MDO PD skupaj z analizo spomladanskih anket za 

PD komisijam (MK, VK, KŠP in KA) in OUP za nadaljnjo obravnavo s pozivom, da 

vsaka komisija za svoje področje preveri tudi način usposabljanja v primerljivih tujih 

planinskih zvezah. Predvidoma na marčevski seji UO PZS navedene komisije in 

odbor predstavijo zaključke njihove analize področja usposabljanj in predloge 

spremembe. Predsednikom tistih MDO PD, ki bodo v letu 2018 izvedla skupno 

planinsko šolo, se predlaga, da na jesenski seji UO PZS predstavijo kratko analizo te 

aktivnosti.

V IZVAJANJU

7/20-09-2018

Upravni odbor PZS na osnovi dosedanjih aktivnostih in predloženega opisa stanja 

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

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

V IZVAJANJU

8/20-09-2018

UO PZS pooblašča vodstvo Planinske zveze Slovenije za izvedbo pogajanj s 

potencialnim kupcem in pripravo predloga kupoprodajne pogodbe, o kateri bo 

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

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

članstva.

V IZVAJANJU

9/24-01-2019
UO PZS  se je seznanil s pravnimi  mnenji glede prodaje Ribniške koče. Na podlagi 

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

10/24-01-2019
UO PZS  potrjuje, da se PZS odpoveduje predkupni pravici za nakup Ribniške koče v 

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

11/24-01-2019

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

ureditve upravljanja solastniškega deleža PZS  na kočah, s pristojnimi planinskimi 

društvi.  

V IZVAJANJU

12/24-01-2019

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

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

denacionalizacijskem zahtevku skupaj z morebitnimi odškodninami. Končni dogovor 

potrdi UO PZS na eni izmed naslednjih sej. 

V IZVAJANJU

1/26-9-2019 Upravni odbor PZS potrjuje spremenjen dnevni red 7. seje DA

2/26-9-2019 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 6. seje upravnega odbora z dne 6. 6. 2019 DA

3/26-9-2019

Upravni odbor začenja razpravo »Varnosti na planinskih poteh in njihova urejenost

ob povečanem obisku turistov«. Razprava bo tristopenjska: najprej v okviru komisij

in vodstva, nato v z organizacijo posveta s strani odbora Gore in varnost in tretja

stopnja širša okrogla miza ali posvet z vključitvijo turističnih ponudnikov na sejmu

Alpe Adria 2020. IO KPP in predsedstvo PZS pripravi predlog strategije vzdrževanja

planinskih poti PZS.

V IZVAJANJU

4/26-9-2019

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). 

DA

5/26-9-2019

Upravni odbor PZS pooblasti Odbor za usposabljanje in preventivo PZS, da do 31. 1.

2020 na podlagi analize nesreč članov PZS, pripravi zaključne ugotovitve in predlog

ukrepov za zmanjšanje nesreč.

DA



 
Zapisnik 

4. seje Odbora za članstvo PZS, ki je potekala, 24. 10. 2019, ob 17:30, v prostorih PZS. 

 

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

Kortnik 

Ostali prisotni: Damjan Omerzu 

Dnevni red: 

Dnevni red: 

1.       Potrditev zapisnika 3. seje OČ PZS 

2.       Najvišja priznanja PZS 2019 

3.       Pobuda za podelitev priznanja Častni član PZS 

4.       Članarina v naslednjem obdobju 

5.       Razno 

 

A d. 1 Potrditev zapisnika 

SKLEP OČ PZS 1/24-10-2019: Odbor za članstvo PZS potrjuje zapisnik 3. seje. 

 

A d. 2 Najvišja priznanja PZS za leto 2019 

Razpis za najvišja priznanja je bil objavljen 30. maja na spletni strani PZS, septembra je bil objavljen ponoven 
opomnik, rok za oddajo je bil 1. 10. 2019. V dogovorjenem roku je prišlo na PZS 25 predlogov za Spominske 
plakete 13 predlogov za Svečane listine. Glede na prejete predloge so geografsko relativno enakomerno 
zastopani. Iz MDO PD Ljubljane ni nobenega predlog. 
 
Pododbor za priznanja je obravnaval predloge priznanj in predlagal 25 predlogov za spominsko plaketo PZS in 
11 predlogov za svečano listino PZS 
 
SKLEP OČ PZS 2/24-10-2019: Odbor za članstvo PZS odkloni naslednja predloga za priznanja: 

ALBIN ŽNIDARČIČ Negativno mnenje MDO PD Primorske 

FRANC SOMRAK Negativno mnenje MDO PD Dolenjske in Bele Krajine 

 
 
SKLEP OČ PZS 3/24-10-2019: Odbor za članstvo v skladu s 13. členom Pravilnika o priznanjih PZS sprejme 
predloge za podelitev SPOMINSKE PLAKETE PZS za leto 2019 in UO PZS predlaga podelitev naslednjih 
priznanj: 
 

65 let 
 

DANIJEL KOKALJ PD ŠKOFJA LOKA 

MIHAELA OMAN PD GOZD MARTULJK 

FULVIJ ŽIVEC OBALNI ALPINISTIČNI KLUB 

PETER SEDEJ PD CERKNO 

RADOVAN LAPANJA PD CERKNO 

ANDREJ VOVŠEK PD RUŠE 

BORIS PUČKO PD MARIBOR MATICA 



 
MARKO SIMERL PD VEČER MARIBOR 

70 let 
 

ALOJZ ERŠTE PD »BRICNIK« MUTA 

MIHAEL KERSNIK PD DOVJE-MOJSTRANA 

MILAN JERMAN PD VRHNIKA 

ALEKSANDER ČIČEROV PD ONGER TRZIN 

MIRAN COKAN PD GRMADA CELJE 

RADIVOJ KOT PD ZABUKOVICA 

75 let 
 

RUDI ZADNIK PD ŠKOFJA LOKA 

ZINKA MOŠKON PD ŠOŠTANJ 

FRANC OBREZA PD KAMNIK 

80 let 
 

ADI KRALJ PD DRAVOGRAD 

MIRA KRALJ PD DRAVOGRAD 

ALOJZ HLEBANJA PD GOZD MARTULJK 

MIROSLAV BOŽIČ PD CERKNO 

MARJAN PERGAR PD HRASTNIK 

MARIJA KOŠIČ PD MAKS MEŠKO ORMOŽ 

ANTUN MLINAREVIĆ PD PTUJ 

90 let 
 

MATEJ KOŠIR PD KAMNIK 

 
SKLEP OČ PZS 4/24-10-2019: Odbor za članstvo v skladu s 14. členom Pravilnika o priznanjih PZS sprejme 
predloge za podelitev SVEČANE LISTINE PZS za leto 2019 in UO PZS predlaga podelitev naslednjih priznanj: 

ŠTEFAN KEBER roj. 1947 PD PREVALJE 

Za dolgoletno delo v PD Prevalje, za približevanje planinstva mladim in povezovanje planinstva s kulturo.  

IVAN IVARTNIK roj. 1941 PD PREVALJE 

Za dolgoletno predano delo v PD Prevalje, kjer je še vedno nepogrešljiv člen v verigi. 

CIRIL KUNST st. roj. 1932 PD REČICA OB SAVINJI 

Za dolgoletno predano delo v PD Rečica ob Savinji, za delo z mladimi, s čimer je dal društveni pečat 
svojemu kraju. 

VINKO PEJOVNIK roj. 1937 PD ŠOŠTANJ 

Za dolgoletno neutrudno delo v PD Šoštanj, za delo z mladimi, delo na planinskih poteh in ves ostali 
prispevek kraju in društvu. 

JOŽEF MEŽNAR roj. 1939 PD TOLMIN 

Za zelo obsežno delo v PD Tolmin, predvsem na gospodarskem področju, koča na Planini Razor je njegovo 
življenjsko delo. 

BORIS ROBIČ roj. 1937 PD GOZD MARTULJK 

Za dolgoletno predano delo v PD Gozd Martuljk, za vso vedrino in humor ki jo je prispeval, da je delo 
hitreje minilo, pa četudi je bilo zelo naporno. 

VINCENC HAFNER roj. 1939 PD ŠKOFJA LOKA 



 
Za dolgoletno delo v PD Škofja Loka, za delo z mladimi, delo pri Gorski straži in na gospodarskem področju; 
ter za vse lepe besede in fotografije, ki jih je delil na predavanjih. 

JOŽE KOSMAČ roj. 1939 PD GORJE 

Za dolgoletno vsestransko delo v PD Gorje, za delo z mladimi in za zavzemanje, da se ohranijo gorjanske 
naravne znamenitosti in da se ohrani narava za zanamce. 

ANTON OMAN roj. 1945 PD GOZD MARTULJK 

Za vsestransko delo v PD Gozd Martuljk, GRS, delo pri alpinistični dejavnosti in na planinskih poteh. 

FRANC MAČEK roj. 1941 PD PODPEČ - PRESERJE 

Za obsežno vsestransko delo v PD Podpeč – Preserje in za aktivno delovanje pri promociji planinstva in 
varstva narave v občini Brezovica. 

FRANC MEKE roj. 1948 PD LENART 

Za vse zelo obsežno delo v PD Lenart, še posebno pa na področju vodništva, ko je želel približati planinstvo 
tako otrokom v vrtcu, kot upokojencem. 

 

A d. 3 Pobuda za podelitev priznanja Častni član PZS  
MDO PD Kamniško-bistriškega območja je podal pobudo za podelitev priznanja Častni član PZS Tonetu Škarji. 
 
SKLEP OČ PZS 5/24-10-2019: Odbor za članstvo v skladu s 15. členom Pravilnika o priznanjih PZS predlaga 
UO PZS podelitev priznanja ČASTNI ČLAN Tonetu Škarji za življenjsko delo, ki obsega dolgoletno delo v 
planinski organizaciji in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini. 
 
UO PZS se opredeli ali se podeli priznanje na Skupščini PZS aprila 2020 ali na Podelitvi najvišjih priznanj PZS 
decembra 2019.  
 
A d. 4 Članarina v naslednjem obdobju 
Stanje na dan 24. 10. 2019 v Navezi je 60.805 članov. Primerjalno z 2018 na isti dan je dvig 6 %, 3425 članov. 
 

 24.10.2019 24.10.2018 Primerjava na dan 
24.10. / faktor 
rasti 

31.12.2018 

A 2529 2290 1,10 2299 

Ad 423 359 1,18 361 

B 23585 22734 1,04 22942 

Bd 6261 5888 1,06 5921 

B1 8265 7900 1,05 7956 

B tujina 540 483 1,12 483 

S+Š 1994 1949 1,02 1972 

S+Šd 1758 1648 1,07 1659 

P+O 10581 9685 1,09 10254 

P+Od 4719 4310 1,09 4337 

IN 137 124 1,10 129 

INd 13 10 1,30 10 

SKUPAJ 60805 57380 1,06 58323 

 

  



 
Zavarovanje članov v naslednjem obdobju 

Po izvedbi razpisnega postopka za izbor zavarovalnice za naslednje obdobje, je najprimernejšo ponudbo 

oddala Adriatic Slovenica (Od novega leta naprej Generali). Po dodatnih pogajanjih je bila sprejeta odločitev, 

da se z njimi sklene pogodba. Kot pričakovano, so zaradi slabega škodnega rezultata premije višje, kar mora 

imeti za posledico tudi ustrezno prilagoditev višine članarine. 

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas, z možnostjo odpovedi, ampak v minimalnem trajanju dve leti. 

Zavarovalna vsota pri A članarini se zaradi nevzdržnega škodnega rezultata prilagodijo na 30.000 za 

invalidnost in 10.000 € za smrt. Pri B, S+Š, P+O zavarovanju je tudi pomembna novost, da je sedaj za 

reševanje v tujih gorah in za zdravstveno asistenco skupna zavarovalna vsota 6.000 € (prej 3.000 € + 3.000 €). 

S tem so tudi te članarine veliko primernejša v primeru obiskovanja gora po Evropi in Turčiji, kar je bila tudi 

pobuda Odbora na prejšnji seji. 

Končni povzetek osnovnega zavarovanja članstva  za naslednje obdobje (v €) 

Kategorija Zavarovalne 
vsote 

A člani 

Nezgode (10.000/30.000/1000) 21,57 

Stroški reševanja (25.000/10.000) 10,65 

Odgovornost (150.000) 2,75 

Prehodna oskrba / nezgode (100/4) 0,46 

35,43 

B, S+Š člani 

Nezgode (5.500/8.500) 1,97 

Stroški reševanja (6.000/enotna) 1,57 

Odgovornost (50.000) 0,73 

4,27 

P+O člani 

Nezgode (8.500) + pogrebni stroški 0,77 

Stroški reševanja (6.000/enotna) 0,33 

Odgovornost (50.000) / vključeno 0 

1,10 

 

Višina članarine – predlog za razpravo 

SKLEP OČ PZS 6/24-10-2019: Odbor za članstvo predlaga naslednje višine članarine v letu 2020: 

 2019 2020 
Predlog 

Sklad Skupaj 
2020 

razlika 
% 

razlika 
€ 

A 56,00 € 59,00 € 1,00 € 60,00 € 1,07 4,00 € 

A/d - družinski 
popust 

51,00 € 53,60 € 1,00 € 54,60 € 1,08 3,60 € 

B 26,00 € 27,00 € 1,00 € 28,00 € 1,08 2,00 € 



 
B/d - družinski 
popust 

21,00 € 21,60 € 1,00 € 22,60 € 1,08 1,60 € 

B1 
B/člani 
društev v 
tujini 

19,50 € 20,00 € 1,00 € 21,00 € 1,08 1,50 € 

14,75 € 14,85 € 1,00 € 15,85 € 1,07 1,10 € 

S+Š 17,00 € 17,50 € 1,00 € 18,50 € 1,09 1,50 € 

S+Š/d -
 družinski 
popust 

13,80 € 14,00 € 1,00 € 15,00 € 1,09 1,20 € 

P+O 7,00 € 7,50 € 1,00 € 8,50 € 1,21 1,00 € 

P+O/d -
 družinski 
popust 

5,60 € 6,0 € 1,00 € 7,00 € 1,25 0,80 € 

IN 8,00 € 8,00 € 1,00 € 9,00 € 1,13 1,00 € 

IN/d -
 družinski 
popust 

6,60 € 6,40 € 1,00 € 7,40 € 1,12 0,80 € 

 

Varianta 2, če se 1 € za Sklad ne vključi k P+O in IN članarinam 

P+O 7,00 € 8,00 €  8,00 € 1,14 1,00 € 

P+O/d -
 družinski 
popust 

5,60 € 6,40 €  6,40 € 1,14 0,80 € 

IN 8,00 € 8,00 €  8,00 € 1,00 0 € 

IN/d -
 družinski 
popust 

6,60 € 6,40 €  6,40 € 1,00 0 € 

 

Invalidi  

Ponovno smo skupaj z Odborom Planinstvo za invalide preverjali možnost razširitve kategorije na večji krog 

invalidov. Še vedno ostaja problem enotnega potrdila/odločbe o invalidnosti, ki ne obstaja oz. različne so 

različne ustanove pristojne za različne skupine, kar bistveno  oteži delo društev, zato se sprememba 

definicije ne predlaga. 

Višja članarina za plačilo preko PZS 

Na Petrolu je bilo v 2019 prodanih 595 članarin,  po letih  prodanih članarin, na Select box-u 45 članarin, 

preko spletne strani PZS 3708 članarin in v pisarna PZS okvirno 450 članarin. Skupaj članarin preko kanalov 

PZS več 4700. 



 

 

SKLEP OČ PZS 7/24-10-2019: Odbor za članstvo predlaga, da se: 

- Za članarine plačane na Petrolu in na PZS, društvom zaračuna stroške v višini 2 € na članarino. 

- Pri spletnih včlanitvah, se prilagodi administrativne stroške in stroške pošiljanja, ki jih pokrije 

posameznik. 

Članarina v več društvih 

Članarina v več društvih je večkrat izpostavljen problem v preteklosti. V Navezi smo s programerji uskladili 

možno rešitev. Ta kategorija članarine bi bila možna izključno v primeru predhodnega vnosa članarine pri 

drugem društvu. Prav tako bi bila na voljo samo direktno na društvih.  

SKLEP OČ PZS 8/24-10-2019: Odbor za članstvo predlaga, da se vzpostavi možnost dodatne članarine v 

primeru članstva v več društvih, ki pa ne vključuje deleža za PZS, niti član ne prejme izkaznice in znamkice 

za to društvo. Vpiše ga pa v Navezo. Izjema striktno velja samo za člane, ki so člani tudi že v drugem 

društvu. 

Select box 

Select box kartice za članarino so se relativno slabo prijele. Ob prilagoditvi višine članarine, kar bi zahtevalo 

ponoven tisk darilnih kartic, odbor predlaga, da se ta kanal prodaje članarine ukine.  članarine. 

SKLEP OČ PZS 9/24-10-2019: Odbor za članstvo predlaga, da se prodaja članarine preko darilnih kartic 
Select box z letom 2020 ukine. 
 
 
Ad. 5 Razno 

Ni bilo razprave 

 

Seja se je zaključila ob 19:30 

 

Zapisal: Damjan Omerzu 

Tone Jesenko, 

Vodja Odbora za članstvo PZS 



MEDDRUŠTVENI ODBOR PLANINSKIH DRUŠTEV  
KAMNIŠKO BISTRIŠKEGA OBMOČJA 

 - MDO PD KBO - 
 
 
 

mdokbo@gmail.com 
facebook:mdokbo 

 

7. oktober 2019 
    

    

 
 
PREDLOG ZA PODELITEV NAJVIŠJEGA PRIZNANJA TONETU ŠKARJI 
 
V skladu s s) točko 32. člena in na podlagi a) točke 1. odstavka 67. Statuta Planinske zveze Slovenije devet 
planinskih društev, združenih v MDO PD KBO, na podlagi predloga, ki ga je pripravil Borut Peršolja, predlaga 
 
da Planinska zveza Slovenije podeli najvišje priznanje 
 
častni član Planinske zveze Slovenije   Tonetu Škarji 
za življenjsko delo, ki obsega dolgoletno delo v planinski organizaciji in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled 
slovenskega alpinizma doma in v tujini. 
 
Tone Škarja (1937), Kolodvorska cesta 24, SI–1234 Mengeš, elektrotehnik (1954), alpinist (1956), gorski 
reševalec (1961), gorski vodnik (1993), publicist in fotograf. Poročen, oče sina in hčere, upokojenec Elektra 
Ljubljana (1995). Član Planinskega društva Kamnik (1951) in Gorske reševalne službe Kamnik (načelnik 1968–
1978). Pleza od leta 1956, opravil je več kot 1000 plezalnih vzponov v slovenskih in tujih gorah, med njimi več 
kot 30 prvenstvenih. Sodeloval in vodil je številne reševalne akcije. Kot udeleženec in vodja je sodeloval na 
osemnajstih alpinističnih odpravah: Kavkaz (1964), Kangbačen (1965, 1974, 2007), Everest (1978, 1979, 1996), 
Jalung Kang (1985), Tibet (1986), Čo Oju (1988, 2001), Šiša Pangma (1989), Kangčendzenga (1991), Anapurna 
(1992, 1995), Sikkim (1994), Daulagiri (1998), Ama Dablam (2005). Načelnik Komisije za odprave v tuja gorstva 
PZS (1979–2013), podpredsednik PZS (1998–2011). Bil je urednik Obvestil PZS, koledarja in član uredništva 
Planinskega vestnika. Pobudnik in skrbnik slovenskega dela Nepalskega planinskega muzeja. Avtor ali soavtor 
knjig Hoja in plezanje v gorah (1972, 1974, 1984), Stene mojega življenja (1975), Kangbačen (1976), Na vrhu 
sveta (1979), Everest (1981), Jalung Kang (1987), Stoletje v gorah, Na vrhovih sveta (1992), Planinski zbornik 
(2003), Slovenci v Himalaji (2004), Kangčendzenga (2008), Po svoji sledi: Alpe–Kavkaz–Himalaja (2011). Prejel 
je številne nagrade, med drugimi zlati častni znak Planinske zveze Slovenije (1965, 1974), zlati častni znak 
Planinske zveze Jugoslavije (1979), Bloudkovo nagrado (1979), svečano listino Planinske zveze Slovenije 
(2002), častni znak svobode Republike Slovenije (2002), Bloudkovo plaketo (2011) in nagrado Planinske zveze 
Slovenije za življenjsko delo v alpinizmu (2014). 
 
Tone Škarja je podal predhodno pisno soglasje, da se strinja s kandidaturo za najvišje priznanje Planinske 
zveze Slovenije. 
  

 
Upravni odbor Planinske zveze 
Slovenije 
Ob železnici 30a 
p. p. 214 
SI-1001 Ljubljana 
 



DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA KAMNIK 
 
___________________________________ 
 
 
PLANINSKO DRUŠTVO BAJTAR VELIKA PLANINA 
 
___________________________________ 
 
 
PLANINSKO DRUŠTVO BLAGOVICA 
 
___________________________________ 
 
 
PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE 
 
___________________________________ 
 
 
PLANINSKO DRUŠTVO JANEZ TRDINA MENGEŠ 
 
___________________________________ 
 
 
PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK 
 
___________________________________ 
 
 
PLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA 
 
___________________________________ 
 
 
PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE 
 
___________________________________ 
 
 
PLANINSKO DRUŠTVO ONGER TRZIN 
 
___________________________________ 
 
 
 

Sklep 35 
Potrdi se predlog za podelitev najvišjega priznanja Tonetu ŠKARJI v skladu s s) točko 32. člena in na podlagi a) točke 1. 
odstavka 67. statuta PZS devet planinskih društev, združenih v MDO PD KBO da PZS podeli najvišje priznanje častni član 
PZS Tonetu ŠKARJI. 
 

 
 

Jurček Nowakk 



 
8. seja UO PZS, k točki 4 

Predlogi sprememb članarine 2020 

Zavarovalnica. 

Po izvedbi razpisnega postopka za izbor zavarovalnice za naslednje obdobje, je najprimernejšo 

ponudbo oddala Adriatic Slovenica (Od novega leta naprej Generali). Po dodatnih pogajanjih je bila 

sprejeta odločitev, da se z njimi sklene pogodba. Kot pričakovano, so zaradi slabega škodnega 

rezultata premije višje, kar mora imeti za posledico tudi ustrezno prilagoditev višine članarine. Celotni 

izbor je vodila delovna skupina, ki jo je imenovalo predsedstvo PZS. 

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas, z možnostjo odpovedi do konca aprila za naslednje leto, 

ampak v minimalnem trajanju dve leti. 

Zavarovalna vsota pri A članarini se zaradi nevzdržnega škodnega rezultata prilagodijo na 30.000 za 

invalidnost in 10.000 € za smrt. Pri B zavarovanju je tudi pomembna novost, da je sedaj za reševanje 

v tujih gorah in za zdravstveno asistenco skupna enotna zavarovalna vsota 6.000 € (prej 3.000 € + 

3.000 €). S tem je tudi sama B članarina veliko primernejša v primeru obiskovanja gora po Evropi in 

Turčiji, kar je bila tudi pobuda Odbora na prejšnji seji. 

Končni povzetek osnovnega zavarovanja članstva  za naslednje obdobje (v €) 

Kategorija Zavarovalne 
vsote 

razlika 

A člani  

Nezgode (10.000/30.000/1000) 21,57  

Stroški reševanja (25.000/10.000) 10,65  

Odgovornost (150.000) 2,75  

Prehodna oskrba / nezgode (100/4) 0,46  

35,43 3,44 

B, S+Š člani  

Nezgode (5.500/8.500) 1,97  

Stroški reševanja (6.000/enotna) 1,57  

Odgovornost (50.000) 0,73  

4,27 0,62 

P+O člani  

Nezgode (8.500) + pogrebni stroški 0,77  

Stroški reševanja (6.000/enotna) 0,33  

Odgovornost (50.000) / vključeno 0  

1,10 0,06 

 

 

 



 
 

 

Višina članarine 

 2019 2020 
Predlog 

Sklad Predlog 
2020 

Razlika 
faktor 

Razlika € 

A 56,00 € 59,00 € 1,00 € 60,00 € 1,07 4,00 € 

A/d - družinski 
popust 

51,00 € 53,60 € 1,00 € 54,60 € 1,08 3,60 € 

B 26,00 € 27,00 € 1,00 € 28,00 € 1,08 2,00 € 

B/d - družinski 
popust 

21,00 € 21,60 € 1,00 € 22,60 € 1,08 1,60 € 

B1 
B/člani društev v 
tujini 

19,50 € 20,00 € 1,00 € 21,00 € 1,08 1,50 € 

14,75 € 14,85 € 1,00 € 15,85 € 1,07 1,10 € 

S+Š 17,00 € 17,50 € 1,00 € 18,50 € 1,09 1,50 € 

S+Š/d - družinski 
popust 

13,80 € 14,00 € 1,00 € 15,00 € 1,09 1,20 € 

P+O 7,00 € 8,00 €  8,00 € 1,14 1,00 € 

P+O/d - družinski 
popust 

5,60 € 6,40 €  6,40 € 1,14 0,80 € 

IN 8,00 € 8,00 €  8,00 € 1,00 0 € 

IN/d - družinski 
popust 

6,60 € 6,40 €  6,40 € 0,97 -0,20 € 

 

Planinski Sklad 

Po uvedbi namenskega evra za Korošico v letu 2019 je smiselno ohraniti t.i Planinski sklad in ga 

nameniti za posebne društvene investicije v planinske koče. 1 € za Planinski sklad se nameni za točno 

določen namen in ni predmet delitvenega razmerja. Sklad je namenjen društvom. Upravni odbor PZS 

vsako leto v naprej določi namen za katerega bodo namenjena zbrana sredstva.  Za leto 2020 se 

predlaga dodatna podpora gradnji nove koče na Korošici, ki še nima zagotovljenih dovolj sredstev. 

Delitveno razmerje ostane enako 

Predlog je, da se delitveno razmerje ohrani enako. 

B1 članarina 

Pri B1 članarini se starostna meja začne postopoma dvigovati. V letu 2020 na 66 let, 2021 na 

67 let, 2022 na 68 let, 2023 na 69 let in 2024 na 70 let. To izhaja iz daljšanja aktivne dobe 

prebivalstva, kar izhaja tudi iz statistike uveljavljanja članskih zavarovanj PZS. 



 
Invalidi 

Ponovno smo skupaj z Odborom Planinstvo za invalide preverjali možnost razširitve kategorije na 

večji krog invalidov. Še vedno ostaja problem enotnega potrdila/odločbe o invalidnosti, ki ne obstaja 

oz. različne so različne ustanove pristojne za različne skupine, kar bistveno  oteži delo društev. 

Definicija IN članarine tako ostaja enaka. 

Višja članarina za plačilo preko PZS 

V letošnjem letu je bilo že več kot 4700 članarin vplačanih preko PZS (na sedežu, spletna strani, preko 

Petrola…).  

 

Že ob uvedbi možnosti poravnave članarine preko dodatnih kanalov, je bilo predvideno, da se 

postopoma dodatni stroški, ki s tem nastajajo, prerazporedijo med društva in posameznike. Do sedaj 

je vse stroške nosila PZS. Tako, se za članarine plačane na Petrolu in na PZS, društvom zaračuna 

stroške v višini 2 € na članarino. Pri spletnih včlanitvah pa se dvignejo administrativni stroški 

pošiljanja, ki jih pokrije posameznik. 

Članarina v več društvih 

Članarina v več društvih je večkrat izpostavljen problem v preteklosti. V Navezi smo s programerji 

uskladili možno rešitev. Ta kategorija članarine bi bila možna izključno v primeru predhodnega vnosa 

članarine pri drugem društvu. Prav tako bi bila na voljo samo direktno na društvih.  

Predlog Odbora za članstvo je, da se vzpostavi možnost te dodatne članarine, ki pa ne vključuje 

deleža za PZS, niti član ne prejme izkaznice in znamkice za to društvo. Vpiše ga pa v Navezo. Izjema 

striktno velja samo za člane, ki so že člani  v drugem društvu. 

Select box 



 
Select box kartice za članarino so se relativno slabo prijele. Ob prilagoditvi višine članarine, kar bi 

zahtevalo ponoven tisk darilnih kartic, se odbor opredeli ali je še naprej smiselno uporabljati ta kanal 

članarine. 

 

Naveza  

Vnos članarin v Navezo s strani društev je ažuren in ne povzroča več večjih problemov. Zato 

predlagamo ukinitev vnosa članov preko tabel, ki smo jo do sedaj imeli predvideno kot izjemo. V 

praksi niti ni bilo več potrebe po tej možnosti.  

 

Jože Rovan, 

predsednik PZS 



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

 
PRAVILNIK O ČLANSTVU POSAMEZNIKOV 

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 

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

2. člen 
(članstvo) 

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

3. člen 
(članska izkaznica) 

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



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

4. člen 
(znamkica) 

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

5. člen 
(vrste članarine) 

 
Član lahko izbira med različnimi vrstami članarine:  

• A: član z največjim obsegom ugodnosti,  

• B: polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti,  

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

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

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

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

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

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

 
Če se v PD včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima 
poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do 
dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v PD podati pisno 
soglasje na pristopni izjavi. 
 
Član poravna članarino pri PD, katerega član je. 
PD lahko pooblasti PZS za včlanjevanja članov, vključno z možnostjo spletnega včlanjevanja in prodaje 
pri pogodbenih partnerjih. PZS omogoča včlanjevanje članov za PD, s katerimi je sklenila dogovor. PZS 
prenese podatke v informacijski sistem Naveza. in posreduje PD, ki ga je izbral posameznik originalno 
pristopno izjavo in celotno članarino. Višina članarine je enaka priporočeni višini. Dodatne stroške 
prodaje pri pogodbenih partnerjih in na sedežu PZS krije društvo. Postopek in način se natančneje 
določi v Navodilih iz 12. člena pravilnika. 
 

6. člen 
(centralna evidenca članstva) 

 



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

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

 
7. člen 

(družinski popust) 
 

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

8. člen 
(delitveno razmerje) 

 



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

9. člen 
(pravice članov) 

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

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

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

• popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS, 

• popust pri naročnini na Planinski vestnik, 

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

10. člen 
(obračun) 

 
PD so dolžna poravnati svoje obveznosti v plačilnih rokih, ki so navedeni na prejetih računih za 
članarino. Obračun se izvede  na podlagi števila članov, ki so na datum obračuna vpisani v 
informacijskem sistemu Naveza.  
 
PD, ki iz opravičljivih razlogov ne uporabljajo Naveze, posredujejo seznam članov za uvoz na 
predpisani tabeli v elektronski obliki, na podlagi katerega se naredi obračun. 
 



 
Brez tekoče poravnanih obveznosti do PZS in ažurnega vpisa podatkov o članih v Navezi ni možno 
pridobiti novih oz. dodatnih znamkic.  
 
Končni obračun članskih znamkic bo izdelan samodejno v informacijske sistemu Naveza najkasneje do 
3015. novembra tekočega leta. 
PD-jem, ki ne bodo vrnili znamkic in potrdili obračuna do 15. decembra tekočega leta se zaračuna vse 
izdane znamkice. 
 

11. člen 
(Odbor za članstvo)  

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

12. člen 
(navodilo o izvajanju pravilnika) 

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

13.  člen 
(Planinski sklad) 

 
K članarini se k osnovnim in družinskim članarinam (razen P+O in IN) doda dodatek v višini 1 € za 
Planiniski sklad, ki ni predmet družinskega popusta iz 7. člena in delitvenega razmerja iz  8. členu tega 
pravilnika. Upravni odbor vsako leto določi namen porabe zbranih sredstev za naslednje leto. 
 

14.  člen 
(Članstvo v več društvih) 

Člani, ki so v tekočem letu že včlanjeni v društvo, ki je član PZS, se lahko včlanijo v drugo društvo, ki je 
član PZS in plača samo delež članarine za društvo. Ta član ne prejme dodatne izkaznice in znamkice 
PZS. Društvo člana vpiše v Navezo, kjer tudi preveri vpis članarine pri matičnem društvu. 
 

15. člen 
(prehodne in končne določbe) 

 
Starostne meja B1 članarine iz 5. člena se vsako leto  postopoma dviguje do starostne meje 70 let, kot 
prikazuje tabela: 

Leto Starostna meja B1 
članarine 

2020 66 

2021 67 

2022 68 

2023 69 

2024 70 



 
 
V kolikor obstoječi član izjave, s katero dovoljuje zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ni podpisal v 
preteklih letih, jo podpiše ob naslednjem vplačilu članarine. 
 

 
Pravilnik stopi v veljavo dan po objavi  na spletnih straneh PZS, uporabljati se začne s članarino za leto 
20120. Pravilnik, navodila, obrazce, sklep o višini članarine in druge pomembne dokumente s 
področja članarine, se objavi na spletni strani PZS. 
Z začetkom veljave novega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o članstvu posameznikov v PZS, ki ga 
je UO PZS sprejel  15. novembra 2018. 
 
 
Anton Jesenko,  
vodja Odbora za članstvo PZS 

Jože Rovan,  
predsednik PZS 
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Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS št. 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije sprejetega 
14.4.2012 je občni zbor »Pot« športnega društva Fakultete za šport na seji, z dne 24. oktobra 2019 sprejel 

 
P R A V I L A  

 
 »POT« ŠPORTNEGA DRUŠTVA FAKULTETE ZA ŠPORT 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

»Pot« športno društvo Fakultete za šport (v 
nadaljnjem besedilu »društvo«) je prostovoljno, 
samostojno in nepridobitno združenje oseb, ki se 
ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s športom 
in rekreacijo, kakor tudi vseh tistih, ki so 
pripravljeni pomagati pri delovanju, širjenju in 
razvoju društva. Primarna dejavnost društva je 
planinstvo. 
 

2. člen 
 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Ime 
društva je »Pot športno društvo Fakultete za 
šport«, njegov sedež je v mestni občini Ljubljana, 
na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana 
 

3. člen 
 

Društvo ima žig obrobljen s pet kotnikom 
usmerjenim proti desni in je z imenom društva 
POT, napisanega z velikimi črkami, zaščitni znak 
društva. Pod imenom je z malimi črkami 
napisano »športno društvo Fakultete za šport«. 
 

4. člen 
 

Pri uresničevanju svojih nalog se društvo 
povezuje s športnimi in drugimi organizacijami v 
Republiki Sloveniji kot tudi z mednarodnimi 
organizacijami, ki imajo sorodne cilje in namene. 
 
II. JAVNOST DELA 
 

5. člen 
 
Delovanje društva temelji na načelu javnosti. 
Društvo obvešča člane o svojem delu: 

• z objavo vabil, zapisnikov in sklepov na 
oglasni deski društva, 

• s tem, da so zapisniki vseh organov 
društva dostopni na vpogled članom 
društva. 

 
Širšo javnost obvešča o svojem delu tako: 

• da so seje organov društva javne, 

• preko sredstev javnega obveščanja. 
 
Za zagotovitev javnega delovanja društva je 
odgovoren predsednik društva. 
 
III. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 
 

6. člen 
 

Namen društva je vzpodbujati športno dejavnost, 
skrbeti za razvoj in popularizacijo različnih oblik 
športnega udejstvovanja ter združevati 
zainteresirane ljudi, ki se želijo ukvarjati s 
športom, predvsem s planinstvom. 
 
Društvo ima naslednje cilje: 

• skrbeti za promocijo društva, 
• širiti zanimanje za športno dejavnost, 

spodbujati člane in druge k aktivnemu 
delovanju v športnih aktivnostih in s tem 
razvijati množičnost športnega 
udejstvovanja, 

• ustvarjati ugodne pogoje za športno 
udejstvovanje svojih članov in drugih 
občanov in za nemoteno delovanje 
društva, 

• spodbujati strokovno izpopolnjevanje 
članov društva in s tem visoko strokovno 
raven dela društva ter spoštovanje etičnih 
in moralnih načel stroke pri delovanju 
društva,  

• spoštovati in uveljavljati načela fair playa. 
 

Društvo ima naslednje naloge: 
• skrbeti za obstoječe športne objekte in 

razširjanje športnega parka, ki je v lasti ali 
posesti društva, 

• s svojo dejavnostjo spodbujati člane v 
skromnosti, samostojnosti, disciplini in 
medsebojnem spoštovanju, 

• sodelovati z ostalimi organizacijami in 
institucijami  ki se ukvarjajo s športno 
dejavnostjo, predvsem s Planinsko zvezo 
Slovenije (PZS). Društvo sprejema Statut 
PZS, 

• sodelovati na tekmovanjih in drugih 
prireditvah, ki so v interesu društva, 
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• sodelovati v raziskovalnih projektih 
povezanih z razvojem športne stroke, 

• organizirati in prirejati strokovna in 
poljudna predavanja, 

• priprava in izdajanje strokovne literature in 
glasila društva,  

• organizirati in prirejati izlete, piknike in 
podobna rekreativna srečanja in športne 
prireditve, 

• priprava, izdelava in posodabljanje spletne 
strani.  

 
IV. ČLANSTVO 
 

7. člen 
 

Članstvo v društvu je prostovoljno, člani društva 
pa so lahko fizične in pravne osebe, pri čemer 
pravno osebo v društvu zastopa ena 
pooblaščena oseba. 
 
Član društva lahko postane vsak, ki poda pisno 
pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član 
društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s 
temi pravili. 
 
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 do dopolnjenega petnajstega leta 
starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim 
vstopom v društvo podati pisno soglasje. Člana 
društva, v starosti do 15 let, na zboru članov 
društva zastopa njegov zakoniti zastopnik. 
 
Člane sprejema izvršni odbor društva na svojih 
sejah, zoper njegovo odločitev pa je možna 
pritožba, ki jo obravnava občni zbor društva. 
 
Redni člani društva so osebe s plačano članarino 
za tekoče leto. Poleg rednih članov ima društvo 
lahko tudi podporne člane in častne člane. 
Častni član društva lahko postane oseba, ki je s 
svojim dolgoletnim in vztrajnim delovanjem 
pomembno vplivala k razvoju društva. 
 
Kategorije članstva so usklajene s sistemom 
članarine PZS. 
 

8. člen 
 

Pravice članov društva so: 
• da volijo, so izvoljeni in soodločajo v 

organih društva, 
• da aktivno sodelujejo v organih PZS, 

• da uporabljajo skupne dosežke in 
rezultate delovanja društva, 

• da aktivno sodelujejo pri izvajanju  
programov društva, 

• da oblikujejo in dajejo predloge in mnenja 
organom društva, 

• da sodelujejo na razni akcijah društva kot 
so: tekmovanja, seminarji, prireditve in 
drugih manifestacije, 

• da sprejemajo nagrade ter pohvale za 
delo v društvu za dosežene uspehe, 

• da so seznanjeni s programom in finančno 
materialnim poslovanjem društva. 

 
9. člen 

 
Dolžnosti članov društva so: 

• da spoštujejo pravila in druge akte ter 
sklepe organov društva, 

• da spoštujejo Častni kodeks slovenskih 
planincev (v nadaljevanju: kodeks). To je 
vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje 
celotna planinska organizacija. 

• da aktivno delujejo v društvu in s svojim 
delovanjem prispevajo k uresničevanju 
ciljev in nalog društva, 

• da redno plačujejo članarino, ki jo določi 
izvršni odbor, 

• da vestno opravljajo svoje funkcije in 
naloge v društvu, 

• da skrbijo za sredstva in objekte, s 
katerimi društvo razpolaga, 

• da širijo športno dejavnost, 
• da varno, strokovno prenašajo svoje 

znanje in izkušnje na mlajše člane 
društva, 

• da varujejo ugled društva. 
 

10. člen 
 

Pravice in dolžnosti članov organov društva so 
častne. Za svoje delo v organih društva člani 
praviloma ne dobivajo plačila. Le za izredne 
dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva 
pokaže pri svojem delu, lahko Izvršni odbor 
prizna takemu članu ustrezno nagrado.  
 

11. člen 
 

Članstvo v društvu preneha: 
• s prostovoljnim izstopom, 
• s črtanjem, 
• z izključitvijo,  
• s smrtjo, 
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• s prenehanjem pravne osebe, ki je članica 
društva. 

 
Član prostovoljno izstopi iz društva, če 
izvršnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu. 
 
Član se črta iz društva, če ne plača članarine po 
predhodnem opominu izvršnega odbora, v roku 
30 dni. 
 
Član je iz društva izključen, če huje krši pravila in 
druge akte ali sklepe društva, če dela proti 
koristim društva ali če s svojim obnašanjem 
škoduje ugledu društva. Izključitev iz članstva 
lahko izreče le disciplinska komisija, z odločbo v 
disciplinskem postopku, ki je opredeljen v 
disciplinskem pravilniku. 
 
V. ORGANI IN OBLIKE DELOVANJA 

DRUŠTVA 
 

12. člen 
 

Delo društva in njegovih organov temelji na 
načelih samostojnosti, javnosti, kolektivne in 
osebne odgovornosti. 
Organa društva sta: 

• občni zbor, 
• izvršni odbor. 

 
A. Občni zbor 
 

13. člen 
 

Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo 
ga vsi člani društva. Naloge občnega zbora so: 

• sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila 
društva, 

• sprejema letno in finančno poročilo za 
minulo leto, 

• sprejema letni delovni in finančni načrt 
društva,  

• sprejme poročila izvršnega odbora, 
• voli in razrešuje predsednika in tajnika 

društva ter člane izvršnega odbora. 
Predstavnika pooblaščencev pravnih oseb 
v izvolitev s soglasnim sklepom predlagajo 
pravne osebe, ki so članice društva, 

• odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega 
odbora in disciplinske komisije, 

• sklepa o dnevnem redu zasedanja 
občnega zbora ter o prenehanju društva, 

• opravlja nadzor nad finančnim in 
materialnim poslovanjem. 

 

14. člen 
 

Občnemu zboru so za svoje delo odgovorni vsi 
organi društva. Občni zbor sestavljajo redni in 
častni člani ter vabljeni. Častni člani in vabljeni 
nimajo pravice glasovanja. 
 

15. člen 
 

Občni zbor je lahko reden ali izreden. 
Redni občni zbor sklicuje predsednik društva 
enkrat letno. 
 
Izredni občni zbor se skliče v naslednjih primerih: 

• po sklepu izvršnega odbora,  
• na zahtevo 1/3 vseh članov društva. 

 
Na izrednem občnem zboru se smejo 
obravnavati le tiste zadeve, zaradi katerih je bil 
izredni občni zbor sklican. Predsednik je dolžan 
sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 
enega meseca po tem, ko je prejel zahtevo za 
to. Sklic izrednega občnega zbora mora biti 
objavljen z dnevnim redom najmanj 8 dni pred 
dnem, za katerega je bil sklican. Če predsednik 
izrednega občnega zbora ne skliče v 
predpisanem roku, ga lahko skliče predlagatelj. 
 

16. člen 
 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem 
začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob 
predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se 
začetek preloži za 20 minut, nakar občni zbor 
veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 5 članov. 
 

17. člen 
 

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga 
podpiše predsednik delovnega predsedstva, 
zapisnikar in dva overitelja zapisnika. 
 

18. člen 
 

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov 
navzočih članov. Če se odloča o spremembi 
pravil ali o prenehanju delovanja društva je 
potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 
navzočih članov. 
 
Glasovanje o sklepih občnega zbora je 
praviloma javno, lahko pa se člani na občnem 
zboru odločijo tudi za tajni način glasovanja. 
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19. člen 
 

Občni zbor vodi do izvolitve delovnega 
predsedstva predsednik društva. Poleg 
delovnega predsedstva voli občni zbor tudi 
zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. 
 
Redni ali izredni občni zbor lahko razreši organe 
društva tudi pred potekom mandata, če organ 
društva ne dela v skladu z določili pravil, 
sprejetimi programi in predpisi, ki so v skladu s 
pravnim redom Republike Slovenije. 
 
B. Izvršni odbor 
 

20. člen 
 

Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki 
opravlja upravna, organizacijska, strokovno 
tehnična in administrativna dela ter vodi delo 
društva v času svojega mandata. Za svoje delo 
je odgovoren občnemu zboru društva. 
 
Izvršni odbor ima najmanj 3 člane, ki jih voli 
občni zbor društva. Sestavljajo ga: 

• predsednik, ki je hkrati predsednik 
društva, 

• tajnik in  
• en član. 

 
Mandatna doba članov izvršnega odbora je 4 
leta, lahko so izvoljeni večkrat zaporedoma.  
 
 

21. člen 
 

Naloge izvršnega odbora so: 
• uresničuje sklepe občnega zbora, 
• občnemu zboru poroča o svojem delu, 
• uresničuje načrt dela in finančni načrt ter 

predlaga ustrezne ukrepe, 
• pripravlja gradivo za seje občnega zbora, 
• predlaga sprejem, spremembe in 

dopolnitve pravil, 
• sprejema ostale akte društva, 
• odloča o višini članarine, 
• odloča o višini sredstev za vadnine, 

tečajnine, izlete, seminarje, uporabnino 
opreme,  

• odloča o spremembi naslova društva, 
• odloča o nagradah zaslužnim članom 

društva, 
• pripravi predlog za finančni načrt ter 

sestavi letni program dela, 
• pripravi zaključni račun, 

• zagotavlja finančna sredstva, potrebna za 
realizacijo sprejetih programov, 

• upravlja s premoženjem društva in 
občnemu zboru predlaga nakup, prodajo 
in najem nepremičnin, 

• imenuje in razrešuje stalna in občasna 
delovna telesa društva in določa njihove 
naloge. 

 
Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi 
predsednik izvršnega odbora, ki je hkrati tudi 
predsednik društva. V njegovi odsotnosti lahko 
za sklic in vodenje seje pooblasti namestnika. 
Izvršni odbor se sestaja na rednih sejah, ki se 
skličejo po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. 
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih 
več kot polovica članov. Veljavne sklepe 
sprejema z večino glasov prisotnih. 
Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih 
nalog imenuje stalna in začasna delovna telesa. 
Naloge, število članov in predsednika delovnega 
telesa določi izvršni odbor. Člani delovnega 
telesa so lahko le člani društva. Za svoje delo so 
odgovorni izvršnemu odboru. 
 
C. Predsednik 
 

22. člen 
 

Predsednik društva je za svoje delo odgovoren 
občnemu zboru in izvršnemu odboru. Za 
delovanje društva je odgovoren v skladu s pravili 
in pravnim redom Republike Slovenije. 
Predsednik društva opravlja naslednje naloge: 

• predstavlja in zastopa društvo, 
• sklicuje občni zbor in prične njegovo 

zasedanje, 
• sklicuje in vodi seje izvršnega odbora, 
• podpisuje akte društva in sklepe občnega 

zbora in izvršnega odbora, 
• opravlja druge naloge, ki mu jih poverita 

občni zbor in izvršni odbor, 
• spremlja uresničevanje sklepov občnega 

zbora in izvršnega odbora. 
 
D. Tajnik 
 

23. člen 
 

Tajnik društva je za svoje delo odgovoren 
občnemu zboru in izvršnemu odboru. Tajnik 
društva opravlja naslednje naloge: 

• opravlja strokovno tehnično in 
administrativno delo, 
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• vodi finančno materialno poslovanje 
društva, 

• skrbi za pravočasno pripravo in uresničitev 
finančnih načrtov društva, 

• izvaja koordinacijo med organi društva, 
• opravlja druge naloge, ki mu jih poverita 

občni zbor in izvršni odbor. 
 
E. Odseki 
 

24. člen 
 
Odseki so: 

• alpinistični, 
• mladinski, 
• športno plezalni, 
• turno kolesarski, 
• vodniški. 

 
• 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 občnemu zboru 
sprejetega letnega vsebinskega in 
finančnega programa. Odseki morajo 
delovati v skladu s pravili in drugimi akti 
društva. 

 
• Načelniki odsekov, ki imajo svoje zbore 

so lahko člani IO društva.  
 

• Odseki se povezujejo v ustrezne odbore 
MDO in delujejo v skladu s pravili in z 
vsebinskimi usmeritvami pristojnih 
komisij PZS. 

 
VI. FINANČNO MATERIALNO 

POSLOVANJE DRUŠTVA 
 

25. člen 
 

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje 
delovanje: 

• s članarino, 
• s prispevki udeležencev programov 

(vadnina, tečajnina, uporabnina opreme), 
• s prostovoljnimi prispevki, 
• s prispevki donatorjev, 
• z darili in volili, 

• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti 
društva, 

• s prispevki pokroviteljev, 
• iz javnih sredstev, 
• z dohodki od prireditev, 
• z dohodki od oglaševanja, 
• iz drugih dohodkov. 

 
Društvo v skladu s predpisi izvaja profitno 
dejavnost in sicer: 

• organizacija tečajev, seminarjev in 
prireditev, 

• dajanje društvenih premičnin in 
nepremičnin v najem, 

• upravljanje z premičninami in 
nepremičninami, ki jih dobi društvo v 
najem. 

 
Stroški bodo deljeni procentualno glede na 
opravljeno profitno in neprofitno dejavnost. 
 
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine 
in nepremičnine, ki so vpisane v inventarno 
knjigo in so nerazdeljiva lastnina društva. Z vsem 
premoženjem upravlja izvršni odbor društva, 
zato se premoženje društva lahko odkupi le na 
podlagi sklepa izvršnega odbora, odkup 
nepremičnin pa le s sklepom občnega zbora. 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti 
ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga 
mora porabiti v skladu z nameni in cilji društva za 
izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno. 
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je 
neveljavna. 
 

26. člen 
 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu 
z letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme občni 
zbor. Na občnem zboru se prav tako obravnava 
in sprejme letno poročilo za minulo leto. 
 
Letno poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred 
sprejetjem opravljen notranji nadzor nad 
finančno materialnim poslovanjem društva in če 
je bila podana ocena, da so bil presežki 
prihodkov porabljeni za doseganje namena in 
ciljev društva oziroma za opravljanje neprofitne 
dejavnosti. 
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27. člen 
 
Finančno materialno poslovanje društva mora 
biti v skladu z računovodskim standardom za 
društva. Društvo bo uporabljalo dvostavno 
knjigovodstvo. 
 

28. člen 
 

Podpisniki listin v plačilnem prometu društva so 
predsednik, tajnik in pooblaščeni predstavnik 
izvršnega odbora, če ni s sklepom izvršnega 
odbora določeno drugače. 
 

29. člen 
 

Za pomoč pri urejanju finančnih zadev in za 
izdelavo zaključnega letnega računa o 
finančnem poslovanju društva lahko društvo 
zaprosi finančnega strokovnjaka ali ustrezno 
računovodsko službo. 
 
VII. PRENEHANJE DRUŠTVA 
 

30. člen 
 

Društvo preneha delovati: 
• Društvo preneha obstajati po sklepu 

občnega zbora, po samem zakonu ali če 
število članov pade pod tri. O 
prenehanju delovanja društva in 
razdelitvi premoženja odloča občni zbor 
z dvotretjinsko večino prisotnih članov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• V sklepu o prenehanju občni zbor 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 društva. 

 

• Ob prenehanju delovanja društva brez 
sklepa občnega zbora pripade njeno 
premoženje Univerzi v Ljubljani, 
Fakulteti za šport. 

 

KONČNE DOLOČBE 
 

31. člen 
 

S temi pravili se razveljavijo pravila z dne, 18. 
12. 2008. 
 

32. člen 
 

Ta pravila stopijo v veljavo z dnem, ko jih je 
sprejel občni zbor, uporabljati pa se smejo 
po vpisu v register društev pri Upravni enoti 
Ljubljana. 
 
   
 

Predsednik ŠD: 
  Blaž Jereb 
 
 
 
 
 
 

P O T 

športno društvo Fakultete 

za šport 



 

Vloga za članstvo društva v Planinski zvezi Slovenije 
 

Naziv društva: »POT« športno društvo Fakultete za šport 

Naslov: Gortanova 22 

Naslov za pošiljanje: Rožna dolina cesta XVII/24b 

Društvena pisarna: ni 

Zastopnik: Blaž Jereb 

Blagajnik: ni 

Tajnik: Stojan Burnik 

e-naslov: stojan.burnik@gmail.com 

telefon: 041334262 

MŠ:  

Davčna: 67304664 

Glavna dejavnost: Planinstvo 

Število članov: med 50 in 100 

Kontaktna oseba: 
e-naslov: 
telefon: 

Blaž Jereb; blaz.jereb@fsp.uni-lj.si; 040754681 

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 ___________________ 

 
 
 
  



 
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).   

DA 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) 

 

 

  





 
8. seja UO PZS, k točki 6 

PREDLOG IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PODROBNEGA FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2020 

 

Predlog okvirnega finančnega načrta za leto 2020 je bil potrjen na redni seji Skupščine  PZS v Mariboru 13. aprila 2019 s 

sklepom 7-2019. V nadaljevanju sklepa je bil pooblaščen upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 

2020. Za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2020 bo kot osnova vzet rebalans finančnega načrta za leto 

2019. Predlagamo naslednja izhodišča:  

 

- prihodki iz članarine so enaki doseženim prihodkom iz članarine leta 2019 (končno število članov bo znano sredi 

januarja prihodnjega leta, na dan 27. 10. 2019 je v Navezi vpisanih 60.855 članov s plačano članarino za leto 

2019, kar pomeni 4 % povečanje glede na končno število članov s plačano članarino za leto 2018) 

 

- prihodki iz lastnih sredstev ostanejo enaki lastnim prihodkom iz rebalansa finančnega načrta za leto 2019   

 

- sredstva Fundacije za šport so večja od odobrenih sredstev leta 2019 za 10 % (objavljen je že razpis za leto 2020 

– za sofinanciranje športnih programov in športnih objektov je namenjenih za 10 % več sredstev kot za leto 

2019) 

 

- sredstva iz letnega programa športa ostanejo enaka vrednosti odobrenih sredstev leta 2019 (razpis za sredstva 

bo predvidoma objavljen januarja 2020) 

 

- sredstva Urada za mladino za programe mladinske komisije ostanejo enaka vrednosti odobrenih sredstev leta 

2019 

 

- pri sponzorstvih in donacijah upoštevamo enaka sredstva kot v rebalansu finančnega načrta za leto 2019 

 

- vrednost prihodkov v rubriki ostalo se prilagodi stanju izvedbe projektov za leto 2020. 

 

 

Odhodki bodo v podrobnem finančnem načrtu prilagojeni predvidenim prihodkom.  

 

Po potrditvi izhodišč bo strokovna služba pripravila podrobni finančni načrt po stroškovnim mestih, ki bo povezan z 

vsebinskim načrtom. Po potrebi se bodo dopolnila ali spremenila stroškovna mesta. 

 

Po objavi rezultatov prijav na razpise bo strokovna služba tako kot doslej pripravila tudi rebalans finančnega načrta za 

leto 2020.  

 

 

Urša Mali    Matej Planko    Jože Rovan 

strok. del. v rač.   generalni sekretar PZS   predsednik PZS 

 



 

 


