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Z A P I S N I K 

 
8. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 14. novembra 2019,  

ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Jože Rovan. 
Podpredsedniki: Miro Eržen in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete in Anton 
Progar. 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Mirko Tovšak (MDO PD 
Koroške), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Dušan Plesničar 
(MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski 
MDO PD), Marinka Koželj Stepic (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: Peter Bajec (Komisija za alpinizem), Ana 
Suhadolnik (Mladinska komisija), Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti) in Atila Armentano 
(Komisija za turno kolesarstvo). 
Vodje odborov PZS: Tone Jesenko (Odbor za članstvo) 
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar. 
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS) in Manca Ogrin (predstavnica PZS za odnose z javnostmi). 
Opravičeno odsotni: Irena Mrak (Podpredsednica PZS), Martin Šolar (Podpredsednik PZS), Uroš 
Kuzman (voljeni član UO PZS), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave) in Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe), 
 
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Povedal je, da je prisotnih 19 
članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 79,2 % sklepčnost. 
Pod točko razno je svojo temo najavila Marija Kuhar (podpora SPD Trstu za vrnitev v Narodni dom).  
 
SKLEP 1/14-11-2019: Upravni odbor PZS potrjuje spremenjen dnevni red 8. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 7. seje UO PZS  
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS  
3. Predlog prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2019 in Častnega člana PZS  
4. Članarina PZS 2020 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov  
5. Sprejem novih društev v članstvo PZS  
6. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2020  
7. Priporočila CAA  
8. Sprememba v katastru planinskih poti  
9. Informacija o delovanju komisij PZS  
10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora   
11. Razno 

 
 

Prisotnih je bilo 20 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 83,3 % sklepčnost. 
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Ad. 1. Potrditev zapisnika 7. seje UO PZS 

Matej Planko je povedal, da sta na zapisnik prišli dve pripombi, kateri sta bili smiselno upoštevani. 
Pregledal je tudi razpredelnico realizacije sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.  
SKLEP 2/14-11-2019: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 7. seje upravnega odbora z dne 26. 9. 
2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

• Občina Luče je vstopila v mednarodno mrežo Gorniške vasi/Bergsteigerdörfer, PZS je 
sodelovala na slovesnosti in novinarski konferenci ter pri izvedbi pohoda ob evropskem 
tednu športa. 

• Uspešno smo organizirali že 24. tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kranju, 
tudi letos z bogatim spremljevalnim programom. Najboljša Slovenka je bila Lučka Rakovec na 
3. mestu. 

• Lučka Rakovec je postala evropska prvakinja v težavnostnem plezanju, Urška Repušič 
evropska prvakinja in Vita Lukan podprvakinja v balvanskem plezanju. Slovenska 
reprezentanca v športnem plezanju je od leta 2002 do danes na evropskih prvenstvih osvojila 
skupno 23 medalj. 

• V e-sistemu Biblos so na voljo prva tri dela Planinske založbe PZS: Velikani Himalaje, Ljudje v 
gorah in Čez rob. V tiskani obliki je izšla nova izdaja Belačeve Plezalne tehnike in četrti vodnik 
po Julijskih Alpah – osrednji del. 

• Slovenske ekipe so na balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji v Bosni in Hercegovini 
dosegle dve prvi (PD Poljčane) in dve drugi mesti (PD Borovnica, PD Šoštanj) ter ekipni pokal 
za skupno drugo mesto. 

• Slovenska mladinska reprezentanca v športnem plezanju je na mladinskem evropskem 
prvenstvu osvojila šest medalj (Sara Čopar, Luka Potočar, Žiga Zajc, Liza Novak, Lucija Tarkuš). 

• Organizirali smo ekskurzijo za gospodarje planinskih koč na Menini planini. 
• Javnost smo obvestili o zaprtju planinskih koč v visokogorju in potrebni previdnosti pri 

obiskovanju gora jeseni. 
• V okviru projekta Alpe Adria Karavane Regija doživetij smo izvedli usposabljanje za mlade o 

Karavankah. Odprli smo tudi turnokolesarsko pot Trans Karavanke. 
• Požar je popolnoma uničil Frischaufov dom na Okrešlju, PZS se je udeležila izredne seje UO 

PD Celje Matica. 
• Jože Rovan in Martin Šolar sta se na Cipru udeležila skupščine Mednarodnega združenja 

planinskih organizacij UIAA 2019 in Evropskega združenja planinskih organizacij EUMA 2019. 
• Začel se je 7. slovensko-hrvaško-srbski pokal v lednem plezanju, po dveh tekmah sta 

najuspešnejša Slovenca Maja Šuštar in Jaka Hrast, finale bo v soboto v Domžalah. 
• Razglasili smo zmagovalce fotonatečaja Planinskega vestnika in podjetja Cewe #LjubimGore. 
• S predstavniki Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo usklajujejo vsebino razpisa 

za obnovo planinskih koč. 
• Organizirano je bilo 38. srečanje alpinistov veteranov in zbor alpinistov. 
• Izvedena so bila regijska tekmovanja Mladina in gore. 

 
Miro Eržen je podal tudi nekaj informacij o pogorelem Frischaufovem domu na Okrešlju, ki je prizadel 
PD Celje Matica. Forenzična preiskava je bila prekinjena zaradi neugodnih vremenskih razmer, tako 
da vzrok za požar še ni znan. Trenutno se PD Celje Matica sprašuje kako nadaljevati, ali naj dajo 
prednost obnovi Koče na Korošici ali obnovi Frischaufovega doma na Okrešlju. S tem bo morala PZS 
preveriti vse dosedanje sklepe glede zbranih sredstev, ali se sredstva namensko lahko porabijo za 
obnovo drugega doma. Pozvane so bile tudi vse poslanske skupine, poslance državnega zbora, 
predsednika vlade in Ministrstvu za gospodarstvo kratek opis nastale situacije in prošnjo, da naj 
država priskoči na pomoč. Do sedaj je PZS zbrala 65.737 eur za Kočo na Korošici. 
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Ad. 3. Predlog prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2019 in Častnega člana PZS 
Tone Jesenko je povzel, da je bil razpis za najvišja priznanja 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. Zavrnili so dva predloga za svečano listino: Albin 
Žnidaršič in Franc Somrak zaradi negativnega mnenja MDO PD. 
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik je podprl vse predloge, Jurček Nowakk pa je izrazil željo, da se podelitev 
naziva Častni član PZS podeli čim prej. Tone Jesenko mu je odgovoril, da bo podelitev 7. 12. 2019 v 
Laškem. 
 
SKLEP 3/14-11-2019: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike 
spominskih plaket PZS za leto 2019:  

Za 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 
Za 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 
Za 75 let  
RUDI ZADNIK PD ŠKOFJA LOKA 
ZINKA MOŠKON PD ŠOŠTANJ 
FRANC OBREZA PD KAMNIK 
Za 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 
Za 90 let  
MATEJ KOŠIR PD KAMNIK 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SKLEP 4/14-11-2019: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike 
Svečane listine PZS za leto 2019:  

ŠTEFAN KEBER PD PREVALJE 
IVAN IVARTNIK PD PREVALJE 
CIRIL KUNST st. PD REČICA OB SAVINJI 
VINKO PEJOVNIK PD ŠOŠTANJ 
JOŽEF MEŽNAR PD TOLMIN 
BORIS ROBIČ PD GOZD MARTULJK 
VINCENC HAFNER PD ŠKOFJA LOKA 
JOŽE KOSMAČ PD GORJE 
ANTON OMAN PD GOZD MARTULJK 
FRANC MAČEK PD PODPEČ - PRESERJE 
FRANC MEKE PD LENART 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 5/14-11-2019: Upravni odbor PZS na predlog Odbor za članstvo v skladu s 67. členom Statuta 
PZS in 15. členom Pravilnika o priznanjih PZS podeljuje priznanje 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. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4.  Članarina PZS 2020 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov 
Tone Jesenko je povedal, da je po izvedbi razpisnega postopka za izbor zavarovalnice za naslednje 
obdobje 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. Priporočene članarine za leto 2020 v so: A 60,00 €, A/d 
54,60 €, B 28,00 €, B/d 22,60 €, B1 21,00 €, S+Š 18,50 €, S+Š/d 15,00 €, P+O 8,00 €, P+O/d 6,40 €, IN 
8,00 €, IN/d 6,40 € in B člani društev v tujini 15,85 €. Predlog je, da se delitveno razmerje ohrani 
enako.  
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 Sklad planinskih koč 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. 
Vplačilo članarine preko dodatnih kanalov: predvideno je bilo, 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: ta kategorija članarine bi bila možna izključno v primeru predhodnega vnosa 
članarine pri drugem društvu. Vplačilo izključno 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. Predlog je tudi, da se Select box kartice 
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za članarino ukinejo zaradi slabega povpraševanja. Ukinja se tudi vnos članov v Navezo preko 
poslanih excel tabel. 
Matej Planko je dodal, da sta prišli dve ponudbi za izbor zavarovalnice: AS in Asistenčni center Coris. 
Jože Rovan se zaveda, da dvig članarine ni priljubljen, zato se je vodstvo PZS tudi odločilo, da se 
udeleži sej MDO PD in poda dodatna pojasnila. Na podlagi odziva na sejah MDO-jev vodstvo PZS 
umika predlog, da se starostna meja za člane B1 dvigne na 70 let. 
RAZPRAVA: Mirko Tovšak je pohvalil prisotnost vodstva na sejah MDO PD in predlagal, da to 1x letno 
postane stalna praksa. Podpirajo dvig članarine, strošek včlanitve preko drugih kanalov naj poravna 
posameznik, ne podpirajo pa dvig starostne meje pri članarini B1. Jurček Nowakk je mnenja, da je 
članarina IN diskriminirana. Prosil je za pojasnilo, zakaj se ta članarina ne uporablja. Predlaga, da je za 
plačilo IN kategorije članarine relavantna invalidska izkaznica. MDO PD KBO ne podpira dviga 
članarine, predlaga delitveno razmerje 50:50 pri B in B1 članarini, ter da naj posameznik nosi dodatne 
stroške včlanjevanja. Rudi E. Skobe ne podpira dvig starostne meje B1 na 70 let, dodatne stroške 
včlanjevanja naj nosi posameznik, podpirajo pa dvig članarine. Miro Mlinar podpira dvig članarine in 
planinski sklad. Potrebno je pa pregledat varnost koč. Predlaga tudi, da se poišče alternativne vire 
financiranja. France Benedik podpira planinski sklad, ne podpirajo pa dvig članarine. Predlaga, da se v 
letu 2020 opravi razprava o možnosti ločitve članarine in zavarovanja. Glede delitvenega razmerja bi 
moral biti v prid društvu. Potrebno bo pridobiti več članov. Bojan Rotovnik podpira dvig članarine. 
Pohvalil je odziv MDO PD in čestital vodstvu. Dušan Plesničar podpira dvig članarine, tudi planinski 
sklad. Dodatne stroške včlanjevanja naj poravna posameznik, ne podpirajo dviga starostne meje 
članarine B1. Igor Oprešnik je pohvalil prisotnost vodstva PZS na sejah MDO PD. Predlaga, da to 
postane praksa ob koncu leta. V veliki večini podpirajo dvig članarine, podpirajo planinski sklad, ne 
podpirajo pa dviga starostne meje kategorije B1. Predlaga, da se v Pravilniku o članstvu 
posameznikov v 13. členu popravi zadnji stavek, ki govori o porabi sredstev vsako leto, ter izbris 1 
odstavka 15. člena.  
Jože Rovan je povedal, da je vzrok za predlog Predsedstva za dvig starostne meje članarine B1 v tem, 
da je med osebami, ki jim je bila izplačana zavarovalnina, bilo največ oseb v starostni skupini 60 do 70 
let, sledi pa ji skupina nad 70 let. Manja Rajh je povedala, da je bilo za leto 2019 sprejeto, da 
Skupščina PZS odloča o porabi sredstev planinskega sklada, za 2020 pa da odloča UO PZS. Miro Eržen 
je dodal, da ima sklad svoj pravilnik, v katerem jasno piše kdo ga upravlja. Na koncu pa vedno vse 
potrdi UO PZS. Prav tako ni nikjer navedeno, da se morajo sredstva porabiti letno. Jože Rovan je 
predlagal, da se pregleda pravilnik sklada, ter da se ga uskladi z ostalimi pravnimi akti. Bojan Rotovnik 
predlaga, da se v morebitne sklepe UO PZS navaja samo, da se bodo sredstva porabila za planinske 
koče skladno s sprejetim pravilnikom in da se navaja posameznih planinskih koč. 
 Marija Kuhar je povedala, da MDO PD Primorske v večini podpirajo predloge, razen dviga starostne 
meje. Veseli so bili obiska vodstva PZS na seji MDO PD. Ne strinja pa se s posamezniki, ki trdijo, da ne 
koristijo ugodnosti članarine PZS. S tem ko stopiš na planinsko pot že začneš koristiti ugodnost – 
urejenost planinske poti. Matej Planko je strnil, da se pri Pravilniku o članstvu posameznikov podajo 
spremembe: v 4. odstavku 5. člena se popravi, da delež stroškov krije posameznik, v 13. členu se 
popravi v Sklad planinskih koč in doda stavek Sredstva se delijo v skladu s Pravilnikom Sklada 
planinskih koč  in v 15. Členu pa se briše 1. odstavek. 
Jože Rovan je Jurčka Nowakka pozval, naj pripravi predlog o izkazovanju upravičenosti do članarine 
IN, ki ga bo obravnaval Odbor za članstvo.  
 
SKLEP 6/14-11-2019: Predlog sklepa: Upravni odbor PZS v skladu s točko 3) prvega odstavka 32. 
člena Statuta PZS, na predlog Odbora za članstvo potrjuje zneske priporočene članarine za leto 
2020 v višini A 60,00 €, A/d 54,60 €, B 28,00 €, B/d 22,60 €, B1 21,00 €, S+Š 18,50 €, S+Š/d 15,00 €, 
P+O 8,00 €, P+O/d 6,40 €, IN 8,00 €, IN/d 6,40 € in B člani društev v tujini 15,85 €. 
Sklep je bil sprejet (18 ZA, 2 PROTI – Jurček Nowakk, France Benedik) 
 
SKLEP 7/14-11-2019: Upravni odbor PZS v skladu s točko g) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, 
na predlog Odbora za članstvo sprejema spremenjen in dopolnjen Pravilnik o članstvu 
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posameznikov z dopolnitvami: v 4. odstavku 5. člena se popravi, da delež stroškov krije 
posameznik, v 13. členu se popravi v Sklad planinskih koč in doda stavek Sredstva se delijo v skladu 
s Pravilnikom Sklada planinskih koč  in v 15. členu pa se briše 1. odstavek. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sledil je 15-minutni odmor. Po odmoru je bilo še vedno prisotnih 20 članov UO PZS z glasovalno 
pravico, kar pomeni 83,3 % sklepčnost. 
 
 
Ad. 5. Sprejem novih društev v članstvo PZS 
Damjan Omerzu je povedal, da sta vloge za članstvo PZS oddala društvo »POT« Športno društvo 
Fakultete za šport in Kolesarski klub Zagorska dolina. Atila Armentano je povedal, da KTK podpira 
včlanitev Kolesarskega kluba Zagorska dolina, spadali bodo pod komisijo, pohvalil je njihove 
dejavnosti, saj že sedaj aktivno delajo na urejanju kolesarskih poti, za mentorsko društvo pa jim bodo 
dodelili PD Zagorje. Marinka Koželj Stepic pa je podprla včlanitev Športnega društva Fakultete za 
šport »POT«, saj imajo dober kader, niso pa se odločili kdo bo mentorsko društvo. 
RAZPRAVA: Manja Rajh, Rudi E. Skobe in Miro Mlinar so imeli pomisleke glede dejavnosti 
Kolesarskega kluba Zagorska dolina, saj v statutu nimajo navedenega turnega kolesarjenja. Jožef 
Bobovnik je povedal, da imajo že sedaj študentje Fakultete za šport, ki končajo usposabljanje na 
Katedri za planinstvo pridobljen naziv Vodnik PZS. Že sedaj VK PZS sodeluje z njimi na kakšni akciji. 
Miro Eržen ima pomisleke glede sprejemanja vseh novih društev v PZS, saj jih je že sedaj preveč. 
SKLEP 8/14-11-2019:  Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Športno 
društvo »POT« Fakultete za šport, matična št. 4006313000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. 
Mentorsko društvo še ni določeno. 
Sklep je bil sprejet (17 ZA, 1 PROTI – Jurček Nowakk) 
 
SKLEP 9/14-11-2019: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Kolesarski 
klub Zagorska dolina, matična št. 1051440000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko 
društvo za dobo dveh let se določi PD Zagorje. 
Sklep je bil sprejet (14 ZA, 4 PROTI – Miro Eržen, Miro Mlinar, Rudi E. Skobe in Anton Progar) 
 
Ad. 6. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2020 
Matej Planko  je povzel, da bo kot osnova za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 
2020 vzet rebalans finančnega načrta za leto 2019. Predlagana izhodišča so: prihodki iz članarine so 
enaki doseženim prihodkom iz članarine leta 2019, 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 % , sredstva iz letnega programa športa ostanejo enaka vrednosti 
odobrenih sredstev leta 2019, 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. 
Razprave ni bilo. 
SKLEP 10/14-11-2019: Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo 
podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prisotnih je še 19 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 79,2 % sklepčnost. 
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Ad. 7. Priporočila CAA 
Damjan Omerzu je povedal, da so priporočila za varno športno plezanje v dvorani in varno 
balvaniranje v naravi. Sprejeta so bila na generalni skupščini združenja CAA, 14. septembra. 2019, v 
Priporočila so bila podana v gradivu. Razprave ni bilo. 
SKLEP 11/14-11-2019: Upravni odbor PZS se seznanja s spremenjenimi in dopolnjenimi prevodi 
priporočil CAA in politik s področja preventivne dejavnosti in priporoča organom PZS in planinskim 
društvom, da ta priporočila smiselno uporabljajo pri svojih aktivnostih in jih v skladu z možnostmi 
promovirajo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 8. Sprememba v katastru planinskih poti 
Bogdan Seliger je podal informacijo, da je vlogo podala PD Podpeč-Preserje za odprtje novih odsekov 
planinskih poti. PD Podpeč-Preserje je z občino sklenilo dogovor za vzpostavitev krožne poti v obliki 
pentlje in želi to pot odpreti kot planinsko. 
SKLEP 12/14-11-2019: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Podpeč-Preserje odpre in je skrbnik odsekov planinske 
poti na relacijah: Brezovica – Podpeč, Podpeč – Plešivica – Debeli Hrib, Podeč – Žalostna gora – 
Gornja Brezovica in Gornja Brezovica – Strmec – Novaška gora – Rakitna in se nove odseke  
planinskih poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora 
Planinsko društvo Podpeč Preserje upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. PZS posreduje 
podatke za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 9. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS  
Ni bilo najav. 
 
Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 
Ni bilo najav. 
 
Ad. 11. Razno 
Marija Kuhar je povedala, da so na seji MDO PD Primorske obravnavali prošnjo SPD Trst, ki si 
prizadeva pridobiti prostore v  Narodnem domu v Trstu. Te so slovenske organizacije izgubile v požigu 
leta 1920.  Prosijo za podporo PZS  pri predsedniku republike Slovenije. Marinka Koželj Stepic je 
povedala, da bo PD Železničar Ljubljana praznovalo svojo 70 letnico delovanja. Jože Rovan je pozval 
predsednike MDO PD-jev, naj pozovejo svoja društva k izpolnitvi jesenke ankete za PD, ki je 
objavljena na spletni strani PZS. 
 
 
Seja je bila končana ob 19.30 uri. 
Naslednja seja UO PZS bo v četrtek, 23. 1. 2020. 
 
 
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

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

1/14-11-2019 Upravni odbor PZS potrjuje spremenjen dnevni red 8. seje DA

2/14-11-2019 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 7. seje upravnega odbora z dne 26. 9. 2019. DA

Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2019: 

Za 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)

Za 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)

Za 75 let

RUDI ZADNIK (PD ŠKOFJA LOKA)

ZINKA MOŠKON (PD ŠOŠTANJ)

FRANC OBREZA (PD KAMNIK)

Za 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)

Za 90 let

MATEJ KOŠIR (PD KAMNIK)

Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike Svečane listine PZS za leto 2019: 

ŠTEFAN KEBER (PD PREVALJE)

IVAN IVARTNIK (PD PREVALJE)

CIRIL KUNST st. (PD REČICA OB SAVINJI)

VINKO PEJOVNIK (PD ŠOŠTANJ)

JOŽEF MEŽNAR (PD TOLMIN)

BORIS ROBIČ (PD GOZD MARTULJK)

VINCENC HAFNER (PD ŠKOFJA LOKA)

JOŽE KOSMAČ (PD GORJE)

ANTON OMAN (PD GOZD MARTULJK)

FRANC MAČEK (PD PODPEČ - PRESERJE)

FRANC MEKE (PD LENART)

DA

DA

3/14-11-2019

4/14-11-2019



Št. sklepa Sklep Realizacija

5/14-11-2019

Upravni odbor PZS na predlog Odbor za članstvo v skladu s 67. členom Statuta PZS in 15. členom Pravilnika o

priznanjih PZS podeljuje priznanje 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.

DA

6/14-11-2019

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS v skladu s točko 3) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na predlog Odbora za 

članstvo potrjuje zneske priporočene članarine za leto 2020 v višini A 60,00 €, A/d 54,60 €, B 28,00 €, B/d 22,60 €, B1 

21,00 €, S+Š 18,50 €, S+Š/d 15,00 €, P+O 8,00 €, P+O/d 6,40 €, IN 8,00 €, IN/d 6,40 € in B člani društev v tujini 15,85 €.

DA

7/14-11-2019

Upravni odbor PZS v skladu s točko g) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na predlog Odbora za članstvo sprejema

spremenjen in dopolnjen Pravilnik o članstvu posameznikov z dopolnitvami: v 4. odstavku 5. člena se popravi, da

delež stroškov krije posameznik, v 13. členu se popravi v Sklad planinskih koč in doda stavek Sredstva se delijo v

skladu s Pravilnikom Sklada planinskih koč  in v 15. členu pa se briše 1. odstavek.

DA

8/14-11-2019

Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Športno društvo »POT« Fakultete za šport, 

matična št. 4006313000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Mentorsko društvo še ni določeno.
DA

9/14-11-2019

Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Kolesarski klub Zagorska dolina, matična št. 

1051440000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi PD Zagorje.

DA

10/14-11-2019
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2020. DA

11/14-11-2019

Upravni odbor PZS se seznanja s spremenjenimi in dopolnjenimi prevodi priporočil CAA in politik s področja

preventivne dejavnosti in priporoča organom PZS in planinskim društvom, da ta priporočila smiselno uporabljajo pri

svojih aktivnostih in jih v skladu z možnostmi promovirajo.

DA

12/14-11-2019

UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko

društvo Podpeč-Preserje odpre in je skrbnik odsekov planinske poti na relacijah: Brezovica – Podpeč, Podpeč –

Plešivica – Debeli Hrib, Podeč – Žalostna gora – Gornja Brezovica in Gornja Brezovica – Strmec – Novaška gora –

Rakitna in se nove odseke planinskih poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi

mora Planinsko društvo Podpeč Preserje upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. PZS posreduje podatke za

vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture.

DA
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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 
 

 

  



Program dela Komisije za športno plezanje PZS 2020 
 

  



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 
 

  



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 
 

 

  



Program dela Odbora za usposabljanje in preventivo 2020 
 

  



Program dela Odbora gore in varnost 2020 
 

 



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 dela Planinskega vestnika v letu 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 Raziskovalne skupine PZS 2020 

  



Program Odbora Planinstvo za invalide/OPP 2020 

 

  



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 MDO PD Zasavja 2020 
 

Program dela Savinjskega MDO PD 2020 
 

Program dela  MDO PD Gorenjske 2020 

 

Program dela MDO PD Notranjske 2020 
 

Program dela MDO PD Posočja 2020 

Program dela MDO PD Podravja 2020 
                                       

Program dela MDO PD Primorske 2020 

 

Program dela MDO PD Koroške 2020 
 

Program dela Kamniško-bistriškega MDO PD 2020 

 



 
Datum: 6. 1. 2020 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Vloga PD Ljubno 
 

Komisija za planinske poti je na dopisni seji 19. decembra 2019 obravnavala vlogo PD Ljubno ob 

Savinji za opustitev odseka planinskih poti. Odsek je bil celo leto 2019 zaprt zaradi spravila lesa. 

Odsek v naravi ne obstaja več in je predstavljal zgolj eno izmed dveh možnih variant na tej poti. PD 

Ljubno ob Savinji želi uskladiti stanje katastra z dejanskim v naravi in želi odsek opustiti. IO KPP je 

sprejel sklep: 

Sklep 3-4D/19-12-2019: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Atelšek–Atelšek SV (ID4528) 

in UO PZS predlaga, da opustitvi poda soglasje. Po prejemu soglasja skrbnik PD Ljubno ob Savinji 

poskrbi za odstranitev planinskih oznak na opuščenem odseku in namesti tabli o opustitvi. 

Sprememba se zavede v Kataster planinskih poti po vzpostavitvi novega sistema PlanGIS. 

 

Po pravilniku KPP poda UO PZS soglasje k opustitvi planinske poti. Zato UO PZS predlagamo, da na 

svoji seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za opustitev odseka planinske poti. 
 

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

za planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Atelšek–Atelšek SV (ID4528). 

Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen. Pri 

odstranitvi oznak mora PD Ljubno ob Savinji upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh 

in navodila KPP. 

 

 

Pripravila: 
Strokovna sodelavka      Komisija za planinske poti 

Katarina Kotnik       načelnik,   

           Bogdan Seliger 
 



 

 

   

 

Grafični prikaz opuščenega odseka planinske poti (rdeča sled poudarjena debelejše): 
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