Št. sklepa

Sklep

Realizacija

Upravni odbor PZS daje soglasje za zamenjavo parcele 914/2 k.o. Radegunda z novo odmerjeno parcelo okoli
7/08‐06‐2017
V IZVAJANJU
Mozirske koče na Golteh, v razmerju 1:1.
11/24‐01‐2019
1/18‐11‐2021
2/18‐11‐2021

UO PZS soglaša, da vodstvo PZS prične s pripravo predloga podrobnejše pravne ureditve upravljanja
solastniškega deleža PZS na kočah, s pristojnimi planinskimi društvi.
Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 17. seje
Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 16. seje upravnega odbora, z dne 30. 9. 2021.
Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2021:
65 let
MARJAN KREGAR, PD KAMNIK

ANICA TAVČAR, PD CERKNO
JANKO KOVAČIČ, PD POLJČANE
BOGOMIL POLAVDER,PD ZABUKOVICA
SILVA ČULK, PD ZABUKOVICA
DUŠAN VEDENIK, PD PREBOLD
JOŽICA PODKRAJNIK,PD LUČE
3/18‐11‐2021 70 let
PETER ZUPANC,PD MISLINJA
IVAN HARTMAN, PD SLOVENJ GRADEC
BORIS PERVANJA, PD JESENICE
STANE SOVA,PD KRIŽE
FRANCI MARŠNJAK, PD VELENJE
MIROSLAV JEGRIŠNIK, PD POLZELA
NIKOLA GUID, PD RUŠE
75 let
FRANC JANEŽ,PD KOČEVJE
Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike Svečane listine PZS za leto 2021:
ALOJZIJ PRISTAVNIK, PD RAVNE NA KOROŠKEM
MARIJA ERLAH, PD KRIŽE
VLADIMIR IVAN HLEDE, PD JESENICE
DUŠAN BREKIČ, PD MEDVODE
4/18‐11‐2021 PETER KOLENC, PD REČICA OB SAVINJI
MARTIN PŠENIČNIK, PD SLOVENSKE KONJICE
JOŽEF DAJNKO, PD PTUJ
IVAN KOSI, PD MARIBOR‐MATICA
PETER SUHADOLC, SPD TRST
DANICA PADJAN, PD VRELEC ROGAŠKA SLATINA
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 2022, z vključenim dodatkom iz 13. člena Pravilnika o članstvu
posameznikov, 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 €,
6/18‐11‐2021 Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2022.
Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in učnih
središčih, podaljšuje veljavnost certifikatov Okolju prijazna planinska koča za obdobje 2022 ‐ 2025 naslednjim
 Dom na Lubniku – PD Škofja Loka
 Dom na Peci – PD Mežica
 Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale
 Koča na Blegošu – PD Škofja Loka
7/18‐11‐2021
 Koča na Planini pri Jezeru – PD LPP
 Planinski dom na Košenjaku – PD Dravograd
 Planinski dom na Uštah‐Žerenku – PD Moravče
 Planinski dom na Zelenici – PD Tržič
 Poštarski dom na Vršiču – PD PTT Ljubljana
 Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica
Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih
kočah, bivakih in učnih središčih, podaljšuje veljavnost certifikatov Družinam prijazna planinska koča za obdobje
 Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica
 Dom na Menini planini – PD Gornji Grad
 Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale
 Koča na Blegošu – PD Škofja Loka
 Koča na Planini pri Jezeru – PD LPP
 Koča na planini Razor – PD Tolmin
8/18‐11‐2021
5/18‐11‐2021

V IZVAJANJU
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Št. sklepa

8/18‐11‐2021

Sklep

 Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje
 Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana
 Mengeška koča na Gobavici – PD Mengeš
 Planinski dom na Zasavski sveti gori – PD Zagorje
 Planinski dom na Zelenici – PD Tržič
 Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih – PD Krka Novo mesto
 Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica
 Valvasorjev dom pod Stolom – PD Radovljica
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS v skladu s točko r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, potrjuje sklenitev
9/18‐11‐2021
pogodbe namesto razlastitve za 1/10 solastnine na zemljiščih parc. št. 496/29, 496/30, 542/28 in 542/29, vse
Upravni odbor PZS na podlagi c) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS daje soglasje k izvolitvi načelnika
10/18‐11‐2021
KŠP Aleša Pirca in IO KŠP v sestavi Nejc Potrebuješ, Dean Schmautz, Marko Pogačar, Jernej Peterlin in Jure
Upravni odbor PZS se seznanja z dosedanjimi aktivnostmi za pripravo podlag za izvajanje Zakona o planinskih
11/18‐11‐2021
poteh in poziva pristojna ministrstva, da pravočasno uredijo potrebne dokumente, za začetek izvajanja
Upravni odbor PZS na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k Pravilniku o
organiziranosti Vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki ga je zbor predstavnikov vodniških odsekov sprejel 11.
4d/1‐2022
Upravni odbor PZS na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k Pravilniku
4d/2‐2022
Vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki ga je zbor predstavnikov vodniških odsekov sprejel 11. decembra 2021.

Realizacija
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ZAPISNIK 4. DOPISNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
V skladu z 28. in 40. členom Statuta PZS, 9. členom Poslovnika UO PZS, je bila od 28. 12. 2021 do 4. 1.
2022, zaradi nujnosti sprejetja spodaj navedenih sklepov za pravočasno nadaljnjo izvedbo ustreznih
postopkov sklicana 4. dopisna seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije v mandatnem
obdobju 2018-2022.
V glasovanje sta bila podana naslednja sklepa:
SKLEP 4d/1-2022: Upravni odbor PZS na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje
soglasje k Pravilniku o organiziranosti Vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki ga je zbor predstavnikov
vodniških odsekov sprejel 11. decembra 2021.
SKLEP 4d/2-2022: Upravni odbor PZS na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje
soglasje k Pravilniku Vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki ga je zbor predstavnikov vodniških
odsekov sprejel 11. decembra 2021.
Člani UO PZS so svoja stališča v skladu z 9. členom Poslovnika UO PZS sporočili po e-pošti. Po
končanem glasovanju je bil rezultat naslednji:
Datum
Ura
29.12.2021
08:28
29.12.2021
10:40
29.12.2021
06:24
28.12.2021
22:16
4.01.2022
09:52

SKLEP ŠTEVILKA
4/1
4/2
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Ime
Aldo
Anton
Bojan
Brigita
Danilo

Priimek
Zubin
Progar
Rotovnik
Čeh
Kete

Funkcija
Voljeni član UO
Voljeni član UO
Voljeni član UO
Voljeni član UO
Voljeni član UO

3.01.2022

11:46 Dušan

Plesničar

3.01.2022

17:46 France

Benedik

3.01.2022
4.01.2022

19:15 Igor
06:20 Irena

Oprešnik
Mrak

Predsednik MDO PD Posočja
Predsednik MDO PD Gorenjske
Predsednik MDO PD Podravja

4.01.2022
3.01.2022
3.01.2022

03:35 Jože
13:57 Jože
22:17 Jožef

Prah
Rovan
Bobovnik

Predsednik MDO PD Zasavja

3.01.2022

18:37 Jurček

Nowakk

18:37 Manja
Marija
17:08 Frančiška

Rajh

Predsednik MDO PD KBO
Predsednica Savinjskega MDO PD

4.01.2022
28.12.2021

08:26 Marija
22:35 Martin

Kuhar
Šolar

Predsednica MDO Primorske

4.01.2022

09:27 Mirko

Tovšak

30.12.2021
3.01.2022

18:05 Miro
05:13 Roman

Mlinar
Ponebšek

Predsednik MDO PD Koroške
Predsednik MDO PD Notranjske

29.12.2021

10:23 Rudolf Ervin

Skobe

29.12.2021
3.01.2022

14:30 Štefan
19:11 Peter

Kozak
Šilak

31.12.2021
2.01.2022

4. dopisna seja UO PZS 28. 12. 2021

Podpredsednica PZS
Predsednik PZS
Voljeni član UO

Koželj Stepic Predsednica MDO PD Ljubljane
Podpredsednik PZS

Podpredsednik PZS

Predsednik MDO PD Dolenjske
Predsednik MDO PD Pomurja
Voljeni član UO

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA
ZA

ZA
ZA

ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA

PROTI

PROTI

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA
ZA

ZA
ZA

ZA

ZA

ZA
ZA

ZA
ZA

ZA

ZA

ZA
ZA

ZA
ZA

Stran 1 od 2

glasovano ZA
glasovano PROTI

22
(95,7%)
1 (4,3%)

Glede na določbe 9. člena Poslovnika UO PZS, ki določa, da je predlagani sklep dopisne seje sprejet,
če je zanj glasovalo več kot 3/4 vseh članov UO PZS oz. vsaj 18, ugotavljamo, da so bili predlagani
sklepi sprejeti.
Zapisnik dopisne seje bo potrdil UO PZS na prvi naslednji redni seji.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Damjan Omerzu,
generalni sekretar PZS

4. dopisna seja UO PZS 28. 12. 2021

Jože Rovan,,
predsednik PZS

Stran 2 od 2

22
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ZAPISNIK
17. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 18. novembra 2021,
ob 16.30 uri, preko video konference.
PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Martin Šolar in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Aldo Zubin, Danilo Kete in Anton Progar.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), 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), 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), Miran Ritonja (namestnik Komisije za varstvo gorske narave),
Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti), Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe), Dušan
Prašnikar (namestnik Gospodarske komisija) in Atila Armentano (Komisija za turno kolesarstvo).
Predsednik nadzornega odbora PZS: Franc Ekar.
Strokovna služba PZS: Damjan Omerzu (generalni sekretar PZS), Manca Ogrin (predstavnica PZS za
odnose z javnostmi), Barbara Kelher (strokovna sodelavka PZS) in Saša Sitar (poslovna sekretarka
PZS).
Drugi: Irena Pečavar Čarman (vodja Pododbora za priznanja)
Opravičeno odsotni: Jožef Bobovnik (voljeni član) in Mirko Tovšak (MDO PD Koroške).
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan ter povedal, da je prisotnih 17
članov z glasovalno pravico, to je 73,9 %. Pod točko razno je svojo temo najavil Štefan Kozak. Jože
Rovan, predsednik PZS je predstavil predlagan dnevni red.
SKLEP 1/18-11-2021: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 17. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 16. seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Predlog prejemnikov najvišjih priznanj PZS
4. Članarina PZS 2022
5. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2022
6. Potrditev certifikatov družini in okolju prijaznih planinskih koč
7. Ponudba za prenos lastninske pravice na parcelah v solastnini PZS, ki v naravi predstavljajo
del državne ceste na Arehu
8. Informacija z zbora KŠP in potrditev IO in načelnika KŠP
9. Informacija o aktivnostih za izvajanje Zakona o planinskih poteh
10. Informacija o delovanju komisij PZS
11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
12. Razno

Ad. 1. Potrditev zapisnika 16. seje UO PZS
Damjan Omerzu je povedal, da smo na zapisnik prejeli pripombo od Roberta Pritržnika, katera je bila
upoštevana. Razprave ni bilo.
SKLEP 2/18-11-2021: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 16. seje upravnega odbora, z dne 30. 9.
2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Damjan Omerzu:
• Alpinistična odprava Rolwaling 2021 uspešna v Himalajji
• Alpinistična odprava Taghia 2021 trenutno teku (Atlas)
• 2. tekma DP v balvanskem plezanju
• Devet medalj z mladinskega evropskega pokala
• Tanja Glušič druga na masterju v Los Angelesu
• Po poteh ljudskih pripovedi - prvi družinski vodnik Planinske založbe PZS
• Pred izidom Na meji (leposlovje I. Tomazin) in Julijske Alpe (izbirni vodnik)
• Odmevna gasilska vaja na Domu pod Storžičem
• Projekt SustainHuts prejel nagrado časnika Finance
• Zbor Mladinske komisije
• Mirjam Šatej Cucek prejela priznanje Mladina in gore 2021 za življenjsko delo
• Izveden tečaj za TKV II
• Izveden tečaj za varuhe gorske narave
• Zaključni inkluzijski pohod po uspešni sezoni
• Razpis volitev za organe PZS z mandatom 2022–2026
• Razpis za mesti selektorjev članske in mladinske športnoplezalne reprezentance
• Razpis za zbiranje predlogov kandidatov za člane organov GK PZS
• Razpis za soorganizacijo Skupščine PZS in podelitve najvišjih priznanj PZS
• Reprezentanca v turnem smučanju izvaja intenzivne priprave za novo sezono.
• V okviru Vodniške komisije poteka prenova programov in pravilnikov, ki bodo obravnavani na
zboru VK v sredini decembra. Možne so tudi predstavitve na sestankih VO MDO PD.
Ad. 3. Predlog prejemnikov najvišjih priznanj PZS
Irena Pečavar Čarman je povedala, da smo v roku prejeli 28 predlogov za priznanja, 17 za Spominsko
plaketo ter 11 za Svečano listino PZS. Vsi predlogi so bili obravnavani. Zavrnili so 2 predloga za
Spominske plakete (Ivanka Dolenc, PD Škofja Loka ter Janez Kosec, PD Janeza Trdine Mengeš) saj
nista izpolnjevala pogojev ter predlog za Svečano listino posthumno za Vinka Cafa, ki je preminul v
letu 2020. Razprave ni bilo.
SKLEP 3/18-11-2021: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike
spominskih plaket PZS za leto 2021:
65 let
MARJAN KREGAR
PD KAMNIK
ANICA TAVČAR
PD CERKNO
JANKO KOVAČIČ
PD POLJČANE
BOGOMIL POLAVDER
PD ZABUKOVICA
SILVA ČULK
PD ZABUKOVICA
DUŠAN VEDENIK
PD PREBOLD
JOŽICA PODKRAJNIK
PD LUČE
70 let
PETER ZUPANC
PD MISLINJA
IVAN HARTMAN
PD SLOVENJ GRADEC
BORIS PERVANJA
PD JESENICE
17. seja UO PZS
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STANE SOVA
FRANCI MARŠNJAK
MIROSLAV JEGRIŠNIK
NIKOLA GUID
75 let
FRANC JANEŽ
Sklep je bil soglasno sprejet.

PD KRIŽE
PD VELENJE
PD POLZELA
PD RUŠE
PD KOČEVJE

SKLEP 4/18-11-2021: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike
Svečane listine PZS za leto 2021:
ALOJZIJ PRISTAVNIK
roj. 1945
PD RAVNE NA KOROŠKEM
Za dolgoletno delo v PD Ravne na Koroškem, predvsem za delo z mladimi na področju planinstva in
orientacije. Mladim je poleg hoje podajal tudi znanje o naravni in kulturni dediščini.
MARIJA ERLAH
roj. 1951
PD KRIŽE
Za dolgoletno vsestransko delo v PD Križe. Veliko je pripomogla pri delovanju obeh planinskih koč,
s katerima društvo upravlja in pri delu z mladimi.
VLADIMIR IVAN HLEDE
roj. 1946
PD JESENICE
Za dolgoletno vodstveno delo v PD Jesenice in za delo v GRS Jesenice.
DUŠAN BREKIČ
roj. 1939
PD MEDVODE
Za dolgoletno delo na področju vodništva in za veliko dobro opravljenega dela v PD Medvode.
PETER KOLENC
roj. 1950
PD REČICA OB SAVINJI
Za vsestransko delo na različnih področjih v PD Rečica ob Savinji, ter za delo z mladimi.
MARTIN PŠENIČNIK
roj. 1944
PD SLOVENSKE KONJICE
Za dolgoletno prostovoljno delo v PD Slovenske konjice in na širšem Savinjskem, predvsem na
področju markiranja poti.
JOŽEF DAJNKO
roj. 1959
PD PTUJ
Za dolgoletno delo v PD Ptuj, predvsem na področju vodništva, orientacije in pri nastajanju Haloške
in Slovenjegoriške poti.
IVAN KOSI
roj. 1961
PD MARIBOR-MATICA
Za obsežno delo v PD Maribor-Matica, za delo na področju vodništva in delo z mladimi.
PETER SUHADOLC
roj. 1950
SPD TRST
Za dolgoletno vsestransko delo v SPD Trst, za delo na področju markiranja poti, vodništva,
alpinizma in orientacije.
DANICA PADJAN
roj. 1942
PD VRELEC ROGAŠKA SLATINA
Za dolgoletno delo v PD Vrelec Rogaška Slatina, predvsem za delo na naravovarstvenem področju
ter za delo v sekciji Polžki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Članarina PZS 2022
Damjan Omerzu je povedal, da sistem članarine v letu 2022 ostane enak obstoječemu, tako z vidika
zavarovanja, osnovnih ugodnosti in višine članarine. Konec meseca se konča vnos članarin v Navezo
za leto 2021. Trenutno imamo nekaj manj kot 52.000 članov, kar je precej manj kot lani, vendar v
okviru pričakovanj. Imamo nekaj novih idej na ravni zveze kako pridobiti nove člane in trend članstva
obrniti navzgor. RAZPRAVA: Jurčka Nowakka je zanimalo, kaj bo zveza naredila, da pridobi nove
člane. Ideja je, da se naredi anketa po poteh in kočah o morebitnem članstvu. Vprašanje naj bo tudi
zakaj si član in zakaj nisi član PZS, tako bi dobili širši vpogled v problematiko. Miro Mlinar je podal
pripombo, da na spletni stani PZS še ni podatkov o članstvi 2020. Jože Rovan je komentiral, da je vpad
članstva posledica Covid-19 razmer, Bogdan Seliger pa je predlagal, da se anketa za izpolnjevanje
naloži tudi na spletno stran maPZS.
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SKLEP 5/18-11-2021: 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 2022, z vključenim
dodatkom iz 13. člena Pravilnika o članstvu posameznikov, 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 soglasno sprejet.
Ad. 5. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2022
Damjan Omerzu je povedal, da je neznank kar nekaj, vendar moramo ostati optimistični. Prihodki iz
članarine ostanejo enaki glede na dosežene prihodke iz članarine leta 2021, prihodki iz lastnih
sredstev ostanejo enaki lastnim prihodkom iz rebalansa finančnega načrta za leto 2021, sredstva
Fundacije za šport ostanejo enak glede na odobrena sredstva leta 2021, sredstva iz Letnega programa
športa ostanejo enaka vrednosti odobrenih sredstev leta 2021, sredstva Urada za mladino ostanejo
enaka, nov dveletni razpis je predviden v januarju 2022. Pri sponzorjih in donacijah upoštevamo 5 %
dvig glede na rebalans finančnega načrta za leto 2021, ter vrednost prihodkov v rubriki ostalo se
prilagodi stanju izvedbe projektov za leto 2021.
RAZPRAVA: Jurček Nowakk je dal pobudo za dvig prispevka za MDO PD in odboru Planinstvo za
invalide/OPP. Za MDO PD ni prejel odgovora, za odbor Planinstvo za invalide/OPP pa se je odprla
razprava. Jurček trdi, da se P PZS obnaša mačehovsko in poniževalno do odbora, saj mu namenja
900,00 EUR (odvisno od leta včasih par EUR več ali manj), kar pa je ponižujoče za odbor in za vodjo.
PZS bo morala v kratkem spremeniti pristop do komisij in odborov, saj prepisovanje iz prejšnjih let v
finančne načrte, rebalanse je neprimerno za delovanje le njih in PZS v celoti. Če si odbor priskrbi
sredstva še ne pomeni, da zveza ni dolžna posredovati svojih, ki jih ima, ter jih razdeliti pravično. PZS
ima letno preko 2,5 mio sredstev, nima pa razdelanega načrta koliko komu ampak že desetletja iste
zneske za komisije, odbore ... in nobene strategije za realno potrebo/porabo posamezne
komisije/odbora (na pamet). Realna razdelitev mora biti do vseh enaka in ne kaznovanje nekaterih, ki
so aktivni, ki delajo ...
Potrebno bo nujno se sestati z vsemi in konkretno in realno razdeliti sredstva za delovanje vseh
aktivnih delov PZS, na kar opozara že 4 mandat v UO PZS. Pričakuje pa tudi razpravo o delitvi
sredstev, nikakor pa ne sprejema odgovorov, da imamo dovolj ...
SKLEP 6/18-11-2021: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega
načrta PZS za leto 2022.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 6. Potrditev certifikatov družini in okolju prijaznih planinskih koč
Dušan Prašnikar je povzel, da komisija za certifikat Družinam prijazna planinska koča ni prejela
nobene nove vloge in gre pri vseh le za podaljšanje. Pri certifikatu Okolju prijazna planinska koča pa
so kriteriji bolj strogi, predvsem pri analizi delovanja čistilnih naprav.
Razprave ni bilo.
SKLEP 7/18-11-2021: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o
planinskih kočah, bivakih in učnih središčih, podaljšuje veljavnost certifikatov Okolju prijazna
planinska koča za obdobje 2022 - 2025 naslednjim kočam:
 Dom na Lubniku – PD Škofja Loka
 Dom na Peci – PD Mežica
 Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale
 Koča na Blegošu – PD Škofja Loka
 Koča na Planini pri Jezeru – PD LPP
 Planinski dom na Košenjaku – PD Dravograd
 Planinski dom na Uštah-Žerenku – PD Moravče
 Planinski dom na Zelenici – PD Tržič
 Poštarski dom na Vršiču – PD PTT Ljubljana
 Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica
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Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8/18-11-2021: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o
planinskih
kočah, bivakih in učnih središčih, podaljšuje veljavnost certifikatov Družinam prijazna planinska
koča za obdobje 2022 - 2025 naslednjim kočam:
 Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica
 Dom na Menini planini – PD Gornji Grad
 Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale
 Koča na Blegošu – PD Škofja Loka
 Koča na Planini pri Jezeru – PD LPP
 Koča na planini Razor – PD Tolmin
 Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje
 Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana
 Mengeška koča na Gobavici – PD Mengeš
 Planinski dom na Zasavski sveti gori – PD Zagorje
 Planinski dom na Zelenici – PD Tržič
 Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih – PD Krka Novo mesto
 Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica
 Valvasorjev dom pod Stolom – PD Radovljica
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7. Ponudba za prenos lastninske pravice na parcelah v solastnini PZS, ki v naravi predstavljajo
del državne ceste na Arehu
Damjan Omerzu je povedal, da je PZS na Arehu na Pohorju solastnica (s PD ruše) več zemljišč. Po
zemljiščih parc. št. 496/29, 496/30, 542/28 in 542/29, vse k.o. 673 Lobnica poteka del državne ceste
RT-929/1409 Odcep za Areh. Z namenom ureditve premoženjsko pravnih razmerij je Ministrstvo za
infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, podalo ponudbo za prenos lastninske pravice v obliki
pogodbe namesto razlastitve. Predhodno je bila izvedena cenitev zemljišč v skupni površini 428 m2,
ki ocenjujejo vrednost na 7.712,30 € oz. 1/10 delež PZS na skupaj 771,23 €.
RAZPRAVA: Igor Oprešnik je povedal, da je PD Ruše strinjajo s prodajo.
SKLEP 9/18-11-2021: Upravni odbor PZS v skladu s točko r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS,
potrjuje sklenitev pogodbe namesto razlastitve za 1/10 solastnine na zemljiščih parc. št. 496/29,
496/30, 542/28 in 542/29, vse k.o. 673 Lobnica, v skupni izmeri 428 m2, za odškodnino v višini
opravljenih uradnih cenitev, to je 767,32 eur.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 8. Informacija z zbora KŠP in potrditev IO in načelnika KŠP
Aleš Pirc je podal poročilo iz zbora Komisije za športno plezanje kjer je bilo prisotnih 26/50 članov.
Izvolili so njega kot edinega kandidata za načelnika, ter 5 članov (3 stari, 2 nova). Predstavili so
projekt OSP, ter poročilo o delu komisije. Ključne točke so bile Olimpijske igre v Parizu, prenova
programov usposabljanj ter izgradnja Nacionalnega plezalnega centra.
RAZPRAVA: Jože Rovan je povedal, da je projekt OSP pomemben za varnost v naravnih plezališčih,
Martin Šolar pa je dodal, da je pomemben tudi iz vidika upravljanja in legalizacije plezališč.
SKLEP 10/18-11-2021: Upravni odbor PZS na podlagi c) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS
daje soglasje k izvolitvi načelnika KŠP Aleša Pirca in IO KŠP v sestavi Nejc Potrebuješ, Dean
Schmautz, Marko Pogačar, Jernej Peterlin in Jure Golob.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 9. Informacija o aktivnostih za izvajanje Zakona o planinskih poteh
Bogdan Seliger je povzel, da smo se okvirno seznanili z zahtevami Zakona o planinskih poteh že, ko
smo prejeli analizo tega zakona, kaj je in kaj ni urejeno v skladu z njim. Sedaj, ko je spremenjen zakon
bodo naštete zahteve, ki so pomembne:
Prostorski prikaz je že izveden in je en sloj v registru javne gospodarske infrastrukture na
GURS.
Kategorijo (kategorizacija zahtevnosti) sedaj določa sama Planinske zveza, ker imamo
kader, ki se na to spozna.
Kriterij za skrbnike je določen že v osnovnem zakonu to je najmanj 30 članov in od
teh najmanj dva markacista, pri tem se bo upoštevalo markaciste iz evidence.
Evidenca, vsi zahtevani podatki so in še več, tako bo treba verjetno le preoblikovati in
urediti v tudi Navezi, v njej bodo registrirani markacisti in ti bodo osnova tudi za določanje
kriterija skrbnika.
Zakon predvideva kritje stroškov za osebno oprem in osebno zaščitno in varovalno
opremo, stroške na delovni akciji in druge stroške, ki se predvidijo v pogodbi.
Program usposabljanja je urejen in tudi prilagojen zakonu, predvideno je kritje
stroškov usposabljanj.
Skrbniške pogodbe, te so se že pripravljale in so društva že dobila vzorce, se bodo pa
prilagodile novim zahtevam zakona in kar še manjka, dovolj natančno določitev način kritja
stroškov skrbništva.
Skrbniki, ki ustrezajo, so skrbniki za nedoločen čas, ostali so za določen čas 7 let,
lahko se zgodi, da se bodo še kateri odpovedali potem in bodo padle v skrbništvo PZS. Glede
na predvideno kritje stroškov usposabljanja bodo skrbniki s premalo markacistov seveda
lahko uredili, so pa tudi društva z markacisti brez poti, tudi za te pa je namenjen že od lani
objavljen razpis za prevzem planinskih poti v skrbništvo.
Skrbniki bodo dobili nadomestilo za kritje stroškov skrbništva, prepovedano je dvojno
financiranje iz državnih sredstev.
Državna sredstva so predvidena za:
 stroške skrbnikov in njihovih članov markacistov za material in orodje za vzdrževanje
planinskih poti,
 risanje markacij,
 postavljanje usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne opreme,
 zavarovanje za odgovornost skrbnikov iz naslova skrbništva planinskih poti,
 zagotavljanje in obnavljanje obrabljene osebne opreme in osebne zaščitne tehnične
opreme za markaciste,
 opravljanje tečaja za varno delo z motorno žago za markaciste,
 povračilo stroškov za prehrano markacistov in prevoza materiala, orodja in markacistov
do delovišč na planinskih poteh in
 za druge stroške, ki so določeni v neposredni pogodbi
 Država lahko določi tudi dodatne pogoje za financiranje
Predvidevamo, da bo treba uvesti preverjanje planinskih poti. Pripravlja se strategija urejanja
planinskih poti, ki naj bi zajemala, kar ni v učnih programih, drugih materialih za urejanja planinskih
poti in seveda v zakonu. Kar se tiče kritja skrbništva bo verjetno delitev glede na dolžino poti, kot
najbolj pošteno za društva, pri tem bomo morali določiti, kaj to zajema, za obsežnejša urejanja
erozijske zaščite, za urejanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih pot, za usmerjevalne table pa
predvidevamo posebne razpise. Bomo pa seveda pri vsem morali še razmisliti o varovalkah, da se
bodo sredstva pravilno koristila. Poročanja so obvezna, društva morajo do konca novembra oddati
poročila, v okviru PlanGIS pa se pripravlja modul za markaciste, kamor se bo neposredno poročalo,
tako markacistom ne bo treba delati več posebnih poročil, društva pa bodo iz tega dobila poročilo, ki
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ga pa mora podpisati predsednik. Ključne dokumente bo potrjeval zbor markacistov, ki bo prihodnje
leto marca.
Damjan Omerzu je dodal, da poteka usklajevanje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo,
glede sklenitve pogodbe..
RAZPRAVA: Jože Rovan je povedal, da je napak v katastru še zelo malo, kar kaže, da smo na dobri
poti. V nastajanju je evidenca markacistov, čaka pa nas še veliko dela. Marija Kuhar je opozorila na
pomanjkanje kadra markacistov ter premalo izvedenih tečajev.
SKLEP 11/18-11-2021: Upravni odbor PZS se seznanja z dosedanjimi aktivnostmi za pripravo podlag
za izvajanje Zakona o planinskih poteh in poziva pristojna ministrstva, da pravočasno uredijo
potrebne dokumente, za začetek izvajanja sofinanciranja vzdrževanja planinskih poti skrbnikov v
začetku leta 2022, v skladu z ZPlanP-1.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 10. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS
Miran Ritonja je podal poročilo o izobraževanju za naziv varuh gorske narave. Letošnji tečaj je bil
zaradi corona razmer drugačen od predhodnih. Predavanja so potekala po spletu, terenski del zelo
zgoščeno v Vratih. Tečaja se je udeležilo 49 kandidatov iz 7 območnih odborov VGN od 12-tih. V
prvem roku je vse pogoje za naziv varuha gorske narave izpolnilo 43 kandidatov, skupaj so izdelali 17
seminarskih nalog na temo varstva gorske narave. Število novih varuhinj in varuhov je resda veliko,
vendar je zaradi corone izostal lanski tečaj. Pohval je odbor VGN MDO PD Gorenjske za angažiranje,
saj je na tečaju bilo 10 kandidatov iz tega območja ter PD Kranjski gamsi, ki je v drugem letu svojega
delovanja na tečaj poslalo 4 kandidate in nemudoma ustanovilo odsek za varstvo gorske narave.
Posvet o varstvu gorske narave 2021-2030 bo potekal v soboto, 11. decembra, torej na sam
mednarodni dan gora, bomo izvedli posvet s polnim imenom: »Izzivi, vizija in rešitve varstva gorske
narave v obdobju 2021-2030«. Zaradi korona razmer bo potekal po aplikaciji zoom. Namen posveta
je predstaviti in zbrati najširši zbir pogledov komisij in odborov PZS ter zunanjih strokovnjakov na
problematiko varstva gorske narave v prihodnjem desetletju, zlasti pridobiti načrt in predloge
(operativnih) rešitev posameznih komisij na v naslovu omenjeno tematiko. Cilj posveta je na osnovi
prispevkov in zaključkov oblikovati strategijo, organiziranost ter način delovanja KVGN PZS, predvsem
v smeri aktivnejšega sodelovanja z ostalimi organizacijskimi enotami PZS na vseh nivojih delovanja
PZS in širše. K aktivni udeležbi smo povabili vse komisije in izbrane posameznike v PZS, ter nekaj
zunanjih organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom (gorske) narave. Spletno izobraževanje z
naravovarstvenimi vsebinami: v zimskem času bo izveden niz spletnih predavanj strokovnjakov ter
predstavitev seminarskih nalog letošnjih tečajnikov. Predavanja bodo ob četrtkih, začetek ob 17.30
uri, odprta bodo za vse.
Robert Pritržnik je posredoval kratko pisno poročilo o delovanju podkomisije za turno smučanje:
imamo nova opremljevalca reprezentance Elan-smuči in Karpos-oblačila. Štirje člani reprezentance
jutri podpišejo pogodbe z Elanom. Iščemo potencialne sponzorje za reprezentanco. Še v letošnjem
letu bomo izvedli tekmo na Krvavcu-vertikal, 11. 12. 2021 in Golte-DP šprinti, 19.12.2021. Vabljeni
vsi, ki želite podpreti našo prizadevanje za 100 registriranih tekmovalcev in s tem pridobitev rednega
financiranja v 2022. Začeli so z izobraževanjem za učitelje turnega smučanja 2. stopnja
Ad. 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Ni bilo najav.
Ad. 12. Razno
Štefan Kozak je vprašal za mnenje glede pobude Počitniškega društva Kažipot Velenje, kateri želijo
južni krak SPP speljati do Prekmurja. Podrobno je predstavil sporočilo, ki ga je dobil. Razvila se je
debata, na kateri je predsednik Jože Rovan zaključil, da to ni prvi agresivni poskus tega društva ter da
je Slovenska planinska pot zaščitena in je nima nihče pravice spreminjati. Aldo Zubin in Dušan
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Plesničar sta predlagala, da se na vsa društva in meddruštvene odbore pošlje obvestilo o tej
problematiki ter mnenje PZS da se distancirajo od tega.
Seja je bila končana ob 18. 50 uri.
Naslednja seja UO PZS bo predvidoma 27. 01. 2022.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Damjan Omerzu,
generalni sekretar PZS
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Program dela Komisije za alpinizem PZS 2022
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO
KA sestavljajo načelnik (Oto Žan) in člani komisije (Jasna Pečjak, Blaž Navršnik, Matic Košir, Nejc Pozvek, Peter
Bajec, Miha Habjan ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj). Glavne naloge KA so izvajanje
sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na
vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in
njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst
alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za
dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje
drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.
Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu
Komisija za alpinizem (KA) v 2022 načrtuje 6 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni
volilni zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov
(odsekov, klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo
najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v
domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično
reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za mlade
perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti in
seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne‐alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki
so posredno ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje s predsedstvom in službami PZS, s
posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v
planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA.
Načrtovana usposabljanja
Naziv usposabljanja
Izpiti za alpiniste
Premostitveni modul alpinist vaditelj
Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje
Strokovni seminar za izpitno komisijo
Seminar za nove alpinistične inštruktorje
Začetni zimski tečaj
Začetni tečaj v kopni skali

Termin in lokacija
Maj – September, Vršič, Vipava,
Dolžanova soteska, slovenske Alpe
Januar, PZS
Jesenski čas
September
Zima 2022
Zima 2022
Junij 2022

Št. Udeležencev
30
50
50
10
15
15
15

Načrtovane aktivnosti – mladinci in člani
Naziv aktivnosti
Zbor načelnikov

Termin in lokacija
Marec

Št. udeležencev
40

Namen

Zbor alpinistov

November

150

Zbor alpinistov veteranov
Plezalni vikend

Oktober
Maj/junij

30 – 40
25

Poletni alpinistični tabor v
slovenskih stenah
Zimski alpinistični tabor v
slovenskih stenah

Avgust

16

Februar/marec

16

Ženski zimski tabor
Ženski letni tabor

Marec
Avgust

10
10

Neformalno srečanje in
druženje alpinistov
Srečanje alpinistov veteranov
Plezanje in druženje mladih
perspektivnih alpinistov skupaj s
člani SMAR
Plezanje v kopni skali (mladi
perspektivni alpinisti)
Plezanje v zimskih stenah
(mlade perspektivne alpinistke
in alpinisti)
Plezanje zimskih smeri
Plezanje letnih smeri

Načrtovane aktivnosti v tujini‐mladinci
Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Zimski tabor tujina

Oktober, Alpe

Št.
udeležencev
12

Poletni tabor – Alpe

Julij – Alpe

12

Tabor UIAA

Januar

6

Namen
Plezanje mladih perspektivnih alpinistov
v gorah nad Chamonix‐jem.
Plezanje mladih perspektivnih alpinistov
v velikih dolomitskih stenah.
Ledno plezanje v dolini Briancon,
Francija.

Načrtovane aktivnosti v tujini‐člani
Naziv aktivnosti
Mednarodno
srečanje v Angliji

Termin in lokacija
Maj

Št.
udeležencev
2

Namen
Spoznavanje angleških sten in
angleškega načina plezanja.

Pomembnejši projekti
Naziv projekta
Priročnik Alpinistična
šola
Izmenjava s tujimi
alpinisti
Zbornik slovenski
alpinizem 2019, 2020 in
2021

Namen
Posodabljanje in dopolnjevanje
alpinističnih vsebin v spletnem priročniku
(»Alpiročnik«).
Plezanje in druženje s tujimi alpinisti
Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo
alpinistično aktivnost v omenjenem
obdobju, doma in v tujini

Stanje
Se izvaja in stalno nadgrajuje ter
posodablja.
Dogovarjanje v okviru SMAR.
V elektronski obliki.

Izbor najuspešnejših
alpinistov v 2020 in
2021
Slovenske stene
Virtualni »ferajn«

Promocija in ovrednotenje alpinističnih
dosežkov v preteklem letu

Pomlad 2022

Spletni vodnik po slovenskih stenah.

Se izvaja in stalno nadgrajuje ter
posodablja.

Spletni repozitorij za povezovanje in
pomoč alpinističnim odsekom

Aktivnosti AR – slovenske članske alpinistične reprezentance
Naziv projekta
Alp. odprava 1
Alp. odprava 2
Alp. odprava 3
Alp. odprava 4
Alp. odprava 5

Namen
Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz
članov reprezentance
Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz
članov reprezentance
Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz
članov reprezentance
Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz
članov reprezentance
Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz
članov reprezentance

Stanje

Aktivnosti SMAR – slovenske članske alpinistične reprezentance in projekta Mladi alpinisti
Naziv projekta
Škotska
Eccrins
Dolomiti
Chamonix

Namen in vodja
Plezanje kombiniranih smeri
Plezanje kompleksnih smeri
Plezanje prvenstvenih smeri
Plezanje smeri na višini

Stanje
februar
maj
julij
oktober

Zaključek
Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih
alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj in usmeritev slovenskega vrhunskega alpinizma ter povezovanje med
alpinističnimi kolektivi. Ena izmed prioritet ostaja tudi skrb za ohranitev sedanje finančne podpore alpinistom
za izvajanje njihovih akcij v tujih gorstvih ter drugih alpinističnih akcij. KA bo še naprej delala na izboljšanju
komunikacije med KA in načelniki odsekov in klubov. V tem letu bi si želeli tudi več sodelovanja z domačimi
trenutnimi in nekdanjimi vrhunskimi alpinisti pri razreševanju dilem in vprašanj povezanih z našo skupnostjo.
KA bo nadaljevala posvete z načelniki odsekov in klubov, na katerih se bodo obravnavale aktualne tematike in
dileme. V letu 2022 se bo nadaljevalo s projektom evidentiranja plezalnih smeri v domačih stenah. Cilj projekta
je na enem mestu zbrati podatke o vseh alpinističnih smereh v naših gorah. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga
KA ocenjuje kot nujnega, saj gre navsezadnje za dediščino slovenskega alpinizma.
Sprotno in uspešno izvajanje programa KA za 2022 ter vseh ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo alpinistične
tematike ostaja stalnica tudi za letošnje leto. Velik poudarek pa bo na aktivnostih, ki so zastale v letu 2021
zaradi epidemije in jih bomo morali intenzivno reševati v tekočem letu.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec
Oto Žan, načelnik IO KA PZS

Program dela Mladinske komisije PZS 2022

Program dela Komisije za varstvo gorske narave PZS 2022
Namen
Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN) usklajuje in pospešuje
dejavnosti planinske organizacije na področju varovanja gorske narave.
KVGN pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom Planinske zveze
Slovenije (PZS).
Poslanstvo
Skrb za varovanje in ohranjanje gorske narave na področju in območju delovanja PZS in njenega članstva.
Podlage organiziranosti in delovanja
‐ Statut PZS
‐ Častni kodeks slovenskih planincev
‐ Pravilnik o organiziranosti in delovanju Komisije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije
Osnovna načela varstva (gorske) narave
‐ Celovitost naravnih procesov in posledic obremenitev narave (in okolja)
‐ Sonaravnost (naravno okolje je omejeno ‐ meje rasti) in trajnost (trajnostni razvoj)
‐ Previdnost in preventiva (javnost in preglednost delovanja ter nadzor)
‐ Odgovornost in plačilo povzročitelja obremenitve = povzročitelj plača
Opomba
Na sestavo programa, še bolj na izvedbo so oziroma bodo vplivale razmere glede stanja in ukrepov za
zajezitev bolezni covid‐19. Vse aktivnosti z več udeleženci (zbor, izobraževanja, srečanja idr.) bodo izvedene v
živo (določena sta kraj in čas), če bodo razmere to omogočale, drugače jih bomo poskušali izvesti po spletu
ali kako drugače.

Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju za zabavo Foto: arhiv KVGN

Sestava
KVGN sestavljajo odseki za varstvo gorske narave planinskih društev (odseki), ki se združujejo v odbore
varstva gorske narave pri MDO PD (odbori). Delo koordinira in usmerja izvršni odbor (IO).
Število odsekov na dan 31.12.2021 je bilo 113.
Vseh društev v PZS je bilo 291 od tega planinskih društev 227. torej (2020)
Odbori delujejo v vseh dvanajstih MDO PD. Vodijo jih vodje odborov.
Strokovni kadri
V odsekih delujejo varuhi gorske narave (varuhi) in gorski stražarji (stražarji).
Varuhi gorske narave: 227 z veljavno licenco na dan 31. 12. 2021.
Gorski stražarji: 665 aktivnih na dan 31. 12. 2021 ‐ po poročilih vodij odborov. Svoj status obnavljajo z
aktivnostjo, ki jim je priznana ‐ potrjena v članski izkaznici.
Poleg varuhov in stražarjev sestavljajo odseke tudi drugi člani planinskih društev, ki jih naravovarstvena
problematika posebej zanima. Med njimi je veliko mentorjev planinskih skupin in naravovarstvenikov.
Organi
Najvišji organ je Zbor odsekov ‐ sestaja se enkrat letno ‐ načeloma meseca marca.
Izvršni organ je Izvršni odbor (IO KVGN).
Predstavljen je operativni program IO KVGN, odbori in odseki pripravljajo in izvajajo svoj program.
Sestava in osnovno delovanje IO KVGN (do zbora odsekov VGN)
Organ

Vodja

Člani

IO KVGN

Marijan Denša, PD Nazarje

Irena Bertoncelj, PD Ljubljana Matica
Nataša Burgar Gabrovec, PD Iskra Kranj
Sabina Francek Ivović, OPD Koper, namestnica vodje
Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče‐Slivnica
Olga Kržan, PD Brežice
Miran Ritonja, PD Ptuj
Jure Tičar, PD Ljubno
Franka Zega, PD Nova Gorica

IO KVGN ima delovno skupino za usposabljanje in izobraževanje , delovno skupino za strokovna
naravovarstvena vprašanja, delovno skupino za povezovanje in skupino za informiranje.
Zaradi časovne in finančne racionalizacije bomo veliko dela opravili korespondenčno.
Načrtujemo pet (5) sej, od tega eno razširjeno z vodji odborov. Seje bodo tudi po spletu ali dopisne.

Celoletne aktivnosti
a) Monitoring naravovarstvene problematike gorskega sveta in priprava strokovnih mnenj, priporočil,
predlogov pristojnim organom PZS:
 Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko naravo ter informiranje javnosti o nedovoljenih
posegih.
 Spremljanje delovanja planinskih koč in druge planinske infrastrukture z vidika onesnaževanja gorskega
okolja (čiščenje odpadnih voda, odpadki, prometna obremenitev, zvočno in svetlobno onesnaževanje,
raba lokalnih virov pitne vode, zmanjševanje uporabe vode v plastenkah itd.) in ogrožanja gorske narave
ter priprava strokovnih predlogov in rešitev za izboljšanje stanja.
 Aktivno spremljanje problematike ter ozaveščanje javnosti o vožnjah z motornimi vozili in gorskimi kolesi
v naravnem okolju.
 Priprava strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko naravo in
okolje nasploh.
 Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih pravnih aktov, katerih izvajanje vpliva na
stanje narave in okolja v gorskem svetu.
b) Izobraževanje in ozaveščanje, vzgoja ter obveščanje:
 Izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za člane PD in širšo javnost: predavanja na tečajih VPZS,
sodelovanje z odbori pri izvedbi tečajev za GS, koordinacija naravovarstvenih predavanj po odborih, skrb
za razstavo Narava gorskega sveta včeraj, danes jutri?, priprava in razdeljevanje zgibank, brošur in
priročnikov na akcijah, med odbori in v planinskih kočah.
 Delo z mladimi na področju varstvo gorske narave (naravovarstveno‐planinska pedagogika): razpis in
izvedba natečaja za mladinske skupine, s poudarkom na varstvu narave.
 Promocija Festivala Alpske konvencije BRATI GORE ob mednarodnem dnevu gora.
 Obveščanje javnosti in članstva o naravovarstveni problematiki in delu KVGN preko spletne strani in FB
profila ter instagrama.
c) Organiziranost in delovanje ter sodelovanje:
 Aktivno sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO (svetovanje, podpora, seje odborov,
razširjena seja IO).
 Spodbujanje društev in meddruštvenih odborov za ustanavljanje odsekov ter napotitev kandidatov na
usposabljanje za varuha gorske narave.
 Sodelovanje in povezovanje KVGN z drugimi NV organizacijami in institucijami, zlasti v NV akcijah in
izobraževalnih aktivnostih.
 Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA, Mountain Protection
Comission UIAA.

Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
Naziv

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Tečaj za VGN

1. del: 7. in 8. maj ‐ Lisca
2. del: 21. in 22. maj ‐ Nanos
3. del: 4. in 5. junij ‐ Vrata

25

Licenčni tečaj za VGN

19. marec, Mojstrana

70

Naravovarstvena predavanja:
NV planinski večeri (seminarske naloge)

6., 13., 20., 27. januar in 3. februar
(zoom)

Strokovna predavanja

17. februar (zoom)

50

Zaključek tečaja VGN
predstavitev seminarskih nalog

17. in 18. september,
Planina Razor

30

Pomembnejši projekti
Projekt

Stanje
Termin in lokacija

Namen

Prenova učbenika
Narava v gorskem svetu

Prenova zastarelih delov

Izbran je nov urednik

Projekt Varujmo naše gore

Ozaveščanje in promocija

V delu

Vesela planinska šola:
priprava novih pripomočkov za
planinsko pedagogiko s
področja varstva gorske narave

Ozaveščanje mladih

V delu

Priprava zloženke Voda v gorah

Ozaveščanje

V pripravi

Razpis za planinske krožke ob
mednarodnem tednu gozdov

Ozaveščanje mladih

11. december

Prenova spletne strani KVGN

Spletna stran je nepregledna in
zato neprivlačna za uporabnike

V pripravi in izvajanju

Podelitev diplom, izkaznic in značk novim varuhom, foto: Marija Lesjak

150

Druge aktivnosti KVGN
Aktivnost
Srečanje varstva gorske
narave
Zbor odsekov
Dan Zemlje – dan odprtih
vrat (poziv društvom)
Vesela planinska šola
(Dan planincev 2022)
Zaključek natečaja za
planinske krožke2021
Posvet vodstva
Letno srečanje varuhov in
stražarjev
Posvet KVGN (ob
mednarodnem dnevu gora)
Skupni NV izleti v so‐
organizaciji odborov

Namen
Izobraževanje in povezovane
Poročilo, program, smernice,
nadomestne volitve
Promocija planinstva, promocija
varstva (gorske) narave

Datum
8. 2.

Lokacija
(in opomba)
Ljubljana
PMS

19. 3.

Mojstrana

23.4.

Po vsej Sloveniji

Ozaveščanje in promocija

Še ni
znano

Še ni znana

Problematika neaktivnih odsekov

17.9.

Planina Razor

Letno srečanje

18. 9.

Planina Razor

Problematika varstva gorske
narave na vodenih turah PZS

10. 12.

Ljubljana

Izobraževanje, ozaveščanje,
druženje, koordinacija, sodelovanje

21. 5.
30. 7.
15. 10.

Pohorje
Podpeč
Mozirska koča

Gorska stražarka in stražar, foto: Marijan Denša

Pripravil in sprejel IO KVGN PZS na dopisni seji 10. 01. 2022
Nazarje, 10. 01. 2022
Marijan Denša, načelnik KVGN

Program dela Komisije za športno plezanje PZS 2022

Podrobni program Komisije za turno kolesarstvo za leto 2022
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo
Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih
poteh, z željo po doživljanju naravnega okolja in s športnimi motivi.
Komisija za turno kolesarstvo PZS (KTK) skrbi za razvoj turnega kolesarstva v okvirih PZS, z dvema
osnovnima nalogama:



usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev (TK) v PD z ustreznim informiranjem s poudarkom na varstvu
narave in
usposabljanjem turnokolesarskih vodnikov.

V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina:
–
–

v turnokolesarskih odsekih ali
kot sekcije v okviru dejavnosti drugih odsekov.

Kolesarji se odločijo za tisto obliko organiziranosti, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu.
KTK je komisija z zborom, na čelu KTK je Izvršni odbor, poleg tega pa ima tudi Strokovni odbor in
projektne skupine.
Komisijo vodi načelnik Atila Armentano, člani Izvršnega odbora:
Tomaž Lampelj, PD Pošte in Telekoma, član
Tomaž Penko, PD Postojna, član
Karmen Razlag, PD Jakoba Aljaža, članica
Marjan Pučnik‐Maac, PD Ruše, član
Boštjan Golež, PD Dramlje, član
Matija Klajnšček, PD Dramlje, član
Uroš Ribič, PD Tržič, član
Franci Razpet, PD Zagorje ob Savi, član
Strokovni sodelavec komisije je Matjaž Šerkezi.
Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2021
KTK je imela v letu 2021 aktivnih 34 članov ‐ odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski
dejavnosti, v nekaj društvih pa občasno tudi organizirajo kolesarske izlete. Število aktivnih odsekov
se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 zmanjšalo z 39 na 34, kar je predvidoma posledica
epidemije. Okoliščine so preprečevale organizirano delovanje, kar je razlog za zmanjšanje števila
odsekov.

Dejavnost KTK 2021:
- dve usposabljanji za turnokolesarske vodnike 1 (RRA Zeleni Kras, KTK);
- urejanje Slovenske turnokolesarske poti, pridobivanje soglasij lastnikov na posameznih odsekih;
- zbor turnih kolesarjev PZS,

- priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za usposabljanje strokovnih delavcev PZS in
udeležencev organiziranih dogodkov (turnokolesarska šola, usposabljanje za TKV 1 in 2), posodobitev
Koloročnika ‐ turnokolesarskega učbenika.
- Promocija turnega kolesarstva: elektronska promocijska predstavitev (domača stran PZS, kolesarske
spletne strani) in zgibanka Slovenska turnokolesarska pot (turistični sejmi na katerih se predstavlja PZS,
planinska srečanja, seje organov PZS, na razpolago v planinskih kočah, na kolesarskih turah itd.), objave
mnenj o aktualnih temah v turnem kolesarstvu.
- Promocija dela KTK in STKP v skupni turi Sprejmi Migimigi izziv – prevozimo STKP v enem dnevu.
- Sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva (KZS, KGK Volja, STO, GIZ
za pohodništvo in kolesarstvo itd.),
- Sodelovanje pri pripravi zakonodajnih aktov, ki so povezani s turnim kolesarstvom.

Načrtovana usposabljanja KTK 2022
Naziv usposabljanja
Obnovitveni seminar
TKV 1 in TKV 2, skupna tura (če bo
mogoče)
Usposabljanje TKV 1 za razvojni
center Kočevje Ribnica
Usposabljanje TKV 1 KTK

Šola turnega kolesarstva v
Ljubljana, Radovljica, Kranj,
Maribor, Kamnik
Mentorski posvet

Termin in lokacija
26.‐27.3., kraj izvedbe še ni določen,
možna interaktivna izvedba teoretičnih
predavanj preko zooma
1. del: 13. do 15.5.2022 – Kočevje
2. del: 27. do 29.5.2022 – Kočevje
1. del: 4. do 5.6.2022 – Kočevje
2. del: 23. do 26.6.2022 – Valvazorjev dom
pod Stolom
Od maja do septembra 2022

17. 12. 2022

Načrtovane aktivnosti 2022
Naziv aktivnosti
Termin in lokacija
Zbor turnih kolesarjev

Št.
udeležencev
16.3.2022, PZS Ljubljana 40

Zbor skrbnikov STKP

19. 1. 2022, PZS
Ljubljana

15

STKP V ENEM DNEVU
(namesto
pomladanske ture)

17.9.2022, trasa STKP

300

Urejanje planinskih
poti

Celoletna dejavnost

50

Načrtovane aktivnosti v tujini – izpitne ture pripravnikov TKV 2

Št.
udeležencev
40

15
25

Predvidoma
skupno 100
udeležencev
14

Namen
srečanje načelnikov TKO in
TKV
Sprejem načrta dela –
vzdrževanje STKP in ostalih
TK poti
Skupna tura turnih kolesarjev
iz vse Slovenije. Skupaj bomo
po etapah obvozili celotno
STKP v enem dnevu.
skupne delovne akcije
markacistov in TK na
planinskih poteh preko
celega leta

Pomembnejši projekti
Naziv projekta
domača stran KTK
Posodobitev spletne
STKP

Namen
Stanje
promocija turnega kolesarstva urejeno
strani Predstavitev in podpora TK, ki Ureditev
in
nadgraditev
se jo odločijo prevoziti
spletne strani STKP – s pomočjo
zunanjega strokovnjaka
Ureditev soglasij za STKP
Polnopravna umestitev v V pridobivanju, s podporo
planinsko infrastrukturo
lokalnih skupnosti in LTOjev

Pomembnejše novosti
Naziv projekta
Uvedba ŠTK

Namen
Stanje
Promocija pravilnega turnega Projekt v izvedbi – določitev
kolesarstva za vse turne nosilca
kolesarje

Zaključek
V letu 2022 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge:
 ponovna organizacija STKP v enem dnevu in spodbujanje skupnih tur v TKOjih.

V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam:
 usposabljanju turnokolesarskih vodnikov, tako novih, kot licenciranih,
 krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS,
 osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA, posodobljenimi s smernicami
CAA glede uporabe pedelek koles (e‐koles z električnimi motorji do 250W in lastnim pogonom kolesarja),
 razširitvi oblik sodelovanja s Komisijo za pota pri pomoči vzdrževanja planinskih poti, predvse na področju
usposabljanja
 ureditev planinskih in drugih primernih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo in
kolesarjenje),
 vzpostavitvi, označitvi in vzdrževanju STKP in ostalih TK poti.
 Komisija v okviru PZS in preko organov PZS v sodelovanju z ostalimi udeleženimi organizacijami in
državnimi organi vzpostavlja metodologijo pravilne zakonite ureditve in vzdrževanja turnokolesarskih poti
v skladu z veljavnimi predpisi.
 Komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za utrditev povezav z drugimi športnimi
organizacijami, ki gojijo turno kolesarstvo, s turističnim gospodarstvom in s tujino.

Atila Armentano, načelnik IO KTK PZS

Bled, 28. 11. 2021

Program dela Vodniške komisije PZS 2022

Podrobni program dela Komisije za planinske poti PZS 2022

Foto: Katarina Kotnik, Socerb 2021
Naloge komisije določajo Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Predsedstva UO PZS in predvsem Pravilnik KPP in
ZPlanP ter okvirno zajemajo naslednje:
 usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih poti s tem, da zagotavlja vsebinske
pogoje za delovanje;
 skrbi, da vzdrževanje planinskih poti poteka v skladu z zakonom o planinskih poteh in splošnimi
načeli varstva narave,
 skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh;
 pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje z generalnim sekretarjem in računovodjo in z
njim seznani Zbor markacistov ter da v potrditev UO PZS, skrbi za smotrno uporabo finančnih in
drugih sredstev;
 sprejema plan tehnično zahtevnih delovnih akcij, jih organizira in vodi. Pomaga pri izvedbi akcij OPP
MDO;
 skrbi za povezovanje in sodelovanje znotraj komisij PZS ter s sorodnimi organizacijami v Republiki
Sloveniji in v tujini, v skladu z pravilnikom KPP in planom PZS
 načrtuje program usposabljanja markacistov kategorij A, B, C in inštruktorjev, ga da v potrditev OUP
in pristojnemu ministrstvu;
 vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanja markacistov in
inštruktorjev markacistov v skladu s svojim programom;
 vodi seznam markacistom in inštruktorjem markacistom izdanih značk in diplom;
 sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter pripravi gradivo za zbore;
 med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge;
 izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; skrbi za pravilnost vodenja in
osveževanja katastra planinskih poti, sprejema spremembe;
 vodi seznam planinskih obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu:
obhodnic);
 izdaja značke in potrdila ter vodi evidenco za prehojeni: Slovensko planinsko pot in Razširjeno
slovensko planinsko pot;





imenuje in razrešuje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna telesa skladno z
pravilnikom KPP;
vodi in organizira tečaje, izpopolnjevanja, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj
markacistov v skladu s programom komisije in OUP;
opravlja druge naloge v skladu s pravilnikom KPP, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, Skupščine
PZS in UO PZS.

Stalni odbori KPP so:
Organ
Izvršni odbor KPP
(IO KPP)

vodja in namestnik
Bogdan Seliger, PD
Horjul
Stanislav Vidovič, PD
Kočevje.

Člani
Lilijana Uršič, OPD Koper;
Jurij Videc, PD Laško;
Uroš Vidovič, PD Ptuj;
Bojan Završnik, PD Žirovnica.

seje
3 redne in
6 dopisnih sej
najmanj 1 razširjena
seja
1 ZBOR markacistov
(volilni)

Stalni odbor
Odbor za tehnična
vprašanja (OTV)

vodja odbora
Igor Mlakar, PD Bovec.

seje
2 seji
1 analizni sestanek.
4 sestankov s PD na
terenu za obnove
poti in analizo

Odbor za
dokumentacijo in
kataster planinskih
poti (ODKP)
Odbor za
usposabljanje
(OZU)

Ivan Šalamon, PD
Atomske toplice
Podčetrtek

Člani
Branko Lombar, PD
Avtomontaža;
Rajko Lotrič, PD Dovje‐
Mojstrana;
Zdravko Bodlaj, PD Kamnik;
Franc Šinko, PD Grmada Celje.
Andrej Stritar, PD Črnuče;
Danilo Sbrizaj, PD LPP;
Jaka Kotnik, PD Dravograd
Petra Pergar, PD Moravče.
Bojan Šifrar, PD Sovodenj;
Maksimilijan Kotnik, PD
Dravograd.

Janko Šeme, PD
Kranjska Gora

2 seji

4 seje
1 srečanje
inštruktorjev
markacistov in
pripravnikov

Opombi:
1. Seznam vodij in članov strokovnih odborov se med letom lahko usklajuje glede na razmere in zahteve dejavnosti, ki
so vezane na planinske poti.
2. Navedena sestava velja do zbora volilnega markacistov, ki bo v marcu

ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA
Akcije tehnične skupine
Za leto 2022 je predvidenih najmanj 16 akcij na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, ki bi predvidoma
na terenu trajale do 47 dni. Za izvedbo je predvidenih 45 ustrezno usposobljenih markacistov (nekateri
večkrat). To pomeni skupaj več kot 340 človek dni ali skupaj s pripravami več kot 3.500 ur dela za obnovo
kovinskih varoval, popravila poškodb planinskih poti in sanacije erozije. V primeru del in sečnje, kjer OTV
nima usposobljenega kadra in znanja, se bo najelo zunanje izvajalce. Akcije v letu 2022 naj bi potekale ob
pomoči helikopterjev SV in policije, ki bi prepeljala material, orodje in ekipe do mesta popravila poti, za kar bi
porabili okvirno 20 ur letenja. Pri določenih akcijah bo potrebno sodelovanje policije pri zavarovanju dostopov
na delovišče.
Poleg omenjenega sodelovanja s policijo, predvidevamo sodelovanje s TNP, ZGS pa tudi z GRZS.
Za obsežnejše akcije bodo objavljene začasne zapore planinskih poti, kjer bodo delovišča. Poleg planiranih akcij
KPP predvideva izvedbo ogledov planinskih poti, za katere se bo izkazala potreba in morebitne interventne
akcije. Zaradi covid‐19 bo tehnične skupine na akcijah morale upoštevati posebne ukrepe po trenutnih
navodilih NIJZ, kar bo zahtevalo veliko mero prilagodljivosti pri izvedbi.
Plan akcij :

Št.
1
2
3
4
5
6

ime poti

Skrbnik

Vodja akcije

Ledine–Križ–Koroška Rinka
Vrh Turškega žleba–Sleme‐
Veliki podi
Kriška planina–Veliki Zvoh (pot
čez greben Ježa)
Kalška gora JZ–Škrbina SZ (pot
čez Kalce)
Prižnica–Pot na Presedlaj iz
Kamniške Bistrice
Cojzova koča–Bivak pod
Grintavcem

PD Kranj

Rudi Lanz

7

Tominškova pot (leseni del)

8

sedlo Planja–Mlinarica

9

Kranjska planina–Mlinarica,
Zadnje okno–Kajžljeva škrbina

10

12

Srednja Ponca–Visoka Ponca
Pot Silva Korena na Krn
(zahodno drežniška)
Hanzova na Prisank

13

Čez Rž in Kot

14

Kendove robe
Pristop s planine Zapotok na
Bavški Grintavec in Vovenk–
Sedlo Kanja
Pišnica–Kačji Graben

11

15
16

PD Kamnik

Zdravko Bodlaj

Predviden datum
akcije
sredina julija
sredina avgusta

PD Onger Trzin

Alojz Pirnat

začetek julija

PD Onger Trzin

Zdravko Bodlaj

konec avgusta

Pd Domžale

Alojz Pirnat

PD Kamnik

Zdravko Bodlaj

konec julija

Edvard Tomšič

začetek julija in
september

PD Ljubljana
Matica
PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Rateče‐Planica

julij

Jože Videc

konec julija

Jože Rovan

konec julija

Boštjan Gortnar

julij

PD Kobarid

Igor Mlakar

konec julija

PD Kranjska gora
PD Javornik
Koroška Bela
PD Idrija

Jože Videc

začetek julija

Alojz Pirnat

konec julija

Igor Mlakar

april‐maj

PD Jesenice in PZS

Janko Šeme

sredina avgusta

PD Gozd Martuljek

Franc Šinko

julij

Tehnična in varovalna oprema:
Predvideno je vzdrževanje in servis strojev ter nabava novih orodij, potrošnega materiala ter zaščitnih sredstev
in obnavljanje izrabljene ali pretečene varovalne opreme tehnične skupine ter opremljanje intervencijske
skupine KPP. Aktivni člani tehnične skupine bodo dodatno zavarovani za celo leto.
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO
Dejavnost v letu 2022:
 sodelovaje pri ureditvah novega informacijskega sistema PlanGIS za potrebe KPP,
 sledenje sprememb planinskih poti na terenu in evidentiranje v Katastru planinskih poti,
 nadgradnja in vzdrževanje registra planinskih poti,
 urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti z IO KPP in P PZS,
 urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti, kot so usmerjevalne table in varovalna oprema,
 podporne aktivnosti,
 enotni pristopi za vzdrževanje, oživitev in popularizacijo obhodnic,
 Preverjanje poročil skrbnikov o delu na planinskih poteh.
ODBOR ZA USPOSABLJANJE
Odbor za usposabljanje vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druga usposabljanja za markaciste in
inštruktorje markaciste. Predlaga plan usposabljanj in vodij ter ga da v potrditev IO KPP. Pripravlja in usklajuje
strokovno literaturo ter ostale pripomočke ter AV priprave za usposabljanja s področja dela na planinski poti.
Usposabljanja se v čim večji meri krajevno prilagodi tečajnikom.

Pregled usposabljanj:
Naziv usposabljanja
Tečaj za markaciste ‐kategorije
A (4x)

Tečaj za markaciste ‐kategorije
B (1x)
obnovitveno usposabljanje
(5x)

Usklajevalni seminar za
inštruktorje markaciste
Usposabljanje markacistov,
članov tehničnih ekip
Delavnica za načelnike
markacistov

Termin in lokacija
08. do 10. aprila 2022, pod Ježo;
6. do 08. maj 2022, Okrepčevalnica
Rak ‐ Planinski dom;
3. do 05. junij 2022, Gora Oljka;
16. do 18. sept. 2022, Vrata
20. do 22. maj 2022, Kamniška
Bistrica
23. april 2022, Ermanovec;
11. ali 18. junij 2022, Menina
planina;
11. junij 2022, Krašnji vrh;
20. avgust 2022, Čreta;
9. oktober 2022, Planina nad
Vrhniko
Termin določen naknadno

Št. udeležencev
100

25
skupaj 125

Termin določen naknadno

vsi inštruktorji in pripravniki
inštruktorji markacisti
25

Termin določen naknadno

180

ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI
Naziv aktivnosti
Delovni posvet; seminar
čezmejnih povezav z Italijo

Termin in
lokacija
Posočje

Št. udeležencev in vodja

Namen

5 KPP‐PZS, FVG Sentieri
CAI

Izmenjava podatkov in skupno
sodelovanje (akcije), povezave
državne meje
Nadaljnje sodelovanje z skupnimi
akcijami na meji izmenjava
podatkov o poteh.
Izmenjava in uskladitev
strokovnih podatkov in skupno
sodelovanje (akcije), na
planinskih poteh.
Nadaljnje sodelovanje z
članicami in prenos dobrih praks.
Nadaljnje usklajevanje praks
markacistov Balkana, obravnava
drugih skupnih tem
Obravnava tematik v povezavi s
planinskimi potmi in iz njih
izhajajočih skupnih problemov

Gorenjska

5 KPP‐PZS, ÖAV, OTK, NF

Slovenija‐
Hrvaška

4 (registrirani markacisti
ki imajo licenco obeh
planinskih zvez)

Sodelovanje z BMU

naknadno

3 predstavniki KPP

Srečanje komisij za
planinske poti držav bivše
Jugoslavije
Sodelovanje z EUMA

naknadno

3 predstavniki KPP

Po
dogovoru

1 predstavnik KPP

Delovni posvet; seminar
čezmejnih povezav z
Avstrijo
Delovni posvet; tečaj in
seminar čezmejnih povezav
ter sodelovanja s Hrvaško

Še naprej bomo sodelovali z organizacijami iz sosednjih in drugih držav. Nekaj projektov je že v teku, nekateri
projekti so v fazi dogovorov in priprav, odzvali pa se bomo tudi na morebitne nove pozive, jih preučili in
ustrezno vnesli v program dela.
DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO
Zaradi usklajevanja dejavnosti na terenu so v okviru MDO‐jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na
vsakoletnih zborih se zbrani markacisti pogovorijo o preteklem delu, planih za naprej in seznanijo z aktualnimi
zadevami KPP. Izmenjujejo si izkušnje pri delu na planinskih poteh in tudi dogovorijo za skupne dejavnosti na
področju planinskih poti. Predvidene skupne dejavnosti OPP so v planih MDO.
Po potrebi bodo sklicane tudi razširjene seje IO KPP, kjer se bo obravnavala tudi aktualna tematika, ki
se tiče dejavnost na planinskih poteh in v povezavi z njimi ter organizacijske relacije med vsemi nivoji
organiziranosti markacistov.
Področni zborov markacistov in datumi izvedbe so odvisni od sprostitve splošnih omejitev zbiranja in gibanja,
pripravljen je zgolj okvirni plan:
ODBOR ZA PLANINSKE POTI v MDO‐PD
PRIMORSKE
POSOČJA
LJUBLJANE
KAMNIŠKO‐BISTRIŠKEGA
SAVINJSKE
KOROŠKE
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
NOTRANJSKE
ZASAVJA
PODRAVJA
POMURJA
GORENJSKE

Vodja OPP
Jasmina Pištan
Ivan Grčman
Magdalena Stritar
Alojz Pirnat
Marko Artič
Bojan Šipek
Mladen Živković
Štefanija Šebalj Mikše
Aleš Mohar
Marjan Mally
Laszlo Ligeti
Bojan Šifrar

Datum
18. 11. 2022
7. 5. 2022
29. 4. 2022
27. 1. 202
2. 4. 2022
5. 2. 2022
24. 2. 2022
25. 2. 2022
13. 3. 2022
27. 3. 2022
11. 2. 2022
14. 5. 2022

Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO
Priporoča se, da vsak OPP v MDO organizira vsaj 1‐2 skupni akciji dela na poteh in sodelovanje z drugimi OPP‐
ji. Poudarek bo na povečanem sodelovanju z markacisti in med markacisti z namenom dobro urejenih
planinskih poti.

PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI
Če bodo odobrena sredstva FŠO ali na drug način, predvidevamo nadaljevanje urejanja izhodišč, križišč in
drugih pomembnih mest ob planinskih poteh z novimi usmerjevalnimi, informacijskimi in opozorilnimi
tablami:
NOVE TABLE: število
300 usmerjevalnih
10 informacijskih

Sponzor oz. plačnik
FŠO v okviru razpisa za table
Table za izhodišče poti

Kovinski drogovi
80
0

nosilci
300
40

Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri različnih projektih za vzdrževanje planinskih poti (Krkine poti, Naj
planinska pot ...).
Naziv projekta, aktivnosti
Volilni zbor markacistov
(18.3.2022)
Dan Slovenskih markacistov
(2.7.2022)
SPP in Razširjena SPP

Namen
Poročanje o delu KPP in sprejem planov delegatom markacistom; volitve
načelnika in članov IO KPP.
skupno urejanje planinskih poti in druženje markacistov PZS in
obeleženje 100 let markacije
To obravnava sedaj poseben odbor, katerega član je tudi predstavnik KPP

Krkine poti

Vzdrževanje odsekov skladno s pogodbo

Predstavitve na sejmih

Predstavitev dejavnosti markacistov

Program markacist

Stalne posodobitve z novimi pristopi dela načini izvajanj.

Gradivo za usposabljanje

posodobitev z novimi temami in tisk, Avdio, video pripomočki za
usposabljanja

Promocija dela markacistov:
delo, vzdrževanje in varovanje
planinskih poti ter narave

Obveščanje javnosti z vrsto, načinom in tehniko dela markacistov.
Poudarek na urejanju in sanaciji planinskih poti z vidika varovanja narave
(sanacija bližnjic, podorov...).

Evropske peš poti
Registrirane planinske poti

Skrb bo v skladu s 4‐stransko pogodbo
Inštruktorji in markacisti: ozaveščati pravilnost uporabe Knafelčeve
markacije izključno na planinskih poteh ter pravilno nameščanje markacij
in dopolnilnih oznak

Sodelovanje s TNP

Ponovitev kampanje o škodljivosti bližnjic.

Izredni pregledi planinskih
poti

Za primer pripomb, oziroma pritožb na stanje planinskih poti, ipd. je v
skladu s pravilnikom KPP predviden izredni pregled planinskih poti
določenega območja, ki ga izvede inštruktor markacist C, vodja tehnične
skupine ter o tem odda poročila na predpisanih obrazcih.
Na osnovi informacij strokovnih kadrov PZS, GRZ, drugih pohodnikov bo
intenzivnejša obravnava problemov, ki so vezani na stanje planinskih poti
v povezavi s skrbniki planinskih poti

Urejenost planinskih poti
Urejenost zahtevnih in zelo
zahtevnih odsekov pp

Obravnava planinskih poti
zaradi nesreč
Spremljanje in obravnava
sporočil o problemih na
planinskih poteh
Poti v skrbništvu PZS

Skrbniške pogodbe

Organizacija in izvajanje osnovnega vzdrževanja pp v skrbništvu PZS,
objava razpisov za prevzem planinskih poti brez uradnega skrbnika s
strani PD, ki izpolnjujejo zakonski kriterij 2 markacistov in vsaj 30 članov
Skupaj s predsedstvom urediti izhodišča za način in določanje višine
sredstev na prispevek društvom na osnovi te pogodbe.

Tudi urejanje planinskih poti pa čeprav se izvaja prostovoljsko, ima svoje stroške. V ta namen kandidiramo na
razpisu FŠO predvsem ta urejanje naših zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, kot tudi za druge omenjene
planirane dejavnosti. Kot glavno pa predvidevamo ureditev financiranja dejavnosti v zvezi s planinskimi potni
s strani države na osnovi Zakona o planinskih poteh. Seveda pa bomo poiskali še druge možne vire, tudi
donacije in sponzorstva, da bi lahko izvedli predvidene dejavnosti in s tem dosegli, bodo planinske poti res
take, kot je treba za svoj namen.
V letu 2022 bodo registrirani markacisti B, C in inštruktorji poleg zavarovanja strokovnih kadrov zavarovani
tudi osnovno nezgodno. Za markaciste A, kateri so usposobljeni izključno za nezahtevno in ročno delo, se
predvideva dodatno nezgodno zavarovanje preko planinske članarine, zavarovanje strokovnih kadrov za
odgovornost pa bo za vse enako.
Leto 2022 pomeni 100 let Knafelčeve markacije v povezavi s prvimi uradno objavljenimi navodili za urejanje
planinskih poti. KPP bo obeležila obletnico na zboru markacistov in na Dnevu Slovenskih markacistov.
Načelnik KPP,
Bogdan Seliger

Program dela Gospodarske komisije PZS 2022
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 (do zbora gospodarjev)
Organ
vodja
člani
IO GK
Valentin Rezar,
Roman Resnik – PD Kamnik
PD Radovljica
(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

seje
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.
Pomoč društvom pri pripravi na razpis MGRT za planinske koče.
Sodelovanje in spremljanje pri izgradnji Frischaufovega doma na Okrešlju in Kocbekovega doma na Korošici.
Podpora delovanju rezervacijskega sistema CAA za planinske koče v Sloveniji, vključevanje novih koč in
promocija.
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 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.
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.
PREGLEDNICA: Razvojne naloge GK
Projekt umirjanja prometa v alpske doline.
Izdelava strokovnih podlag za spremembo zakona TNP vezano na planinske vsebine.
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.

Program dela Komisije za gorske športe 2022

Program dela Odbora za usposabljanje in preventivo 2022
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Odbora za usposabljanje in preventivo
Odbor za usposabljanje in preventivo (OUP) je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije in skrbi za
enotno doktrino Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel
usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva ter za razvojne, svetovalne in strokovne
naloge s tega področja. Je nosilec vseh programov usposabljanj znotraj Planinske zveze Slovenije.
Osnovna predstavitev delovanja OUP v letu 2021
Odbor sestavljajo naslednji člani: Uroš Kuzman; vodja odbora, Tadej Debevec, Sandi Kelnerič, Franc Kadiš, Nejc
Pozvek in Matevž Bizjak.
Načrtovana dejavnost OUP v letu 2022:








Sodelovanje pri pripravi strokovnega posveta Odbora gore in varnost.
Priprava in izdaja zloženk z vzgojno‐izobraževalno vsebino.
Sodelovanje s Fakultete za šport.
Spremljanje novosti na področju opreme in materialov za alpinizem in gorništvo, ter z ugotovitvami
seznaniti vse nosilce usposabljanj na PZS na letnih usklajevanjih inštruktorjev PZS.
Priprava programov usposabljanja po novem zakonu o športu za tekmovalno ledno plezanje in
usmerjanje komisij PZS.
Priprava pravilnika o licenciranju.
Priprava kurikuloma usposabljanja.

Načrtovana usposabljanja OUP
Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Seminar IPV
Skupni seminar za strokovne kadre PZS

Pomlad, poletje 2022
Marec 2022

Št. udeležencev
15
50

Načrtovane aktivnosti
Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo

Št. udeležencev

Namen

Pomembnejši projekti
Naziv projekta

Namen

Priprava in potrditev novih
programov usposabljanja za
področje tekmovalnega lednega
plezanja.
Priprava smernic za
Uskladitev.
usposabljanja, usklajenih z novim
Zakonom o športu.

Stanje

Pričakuje se določene
spremembe v strukturi
usposabljanj v okviru PZS.

Pomembnejše novosti
Naziv projekta

Namen

Stanje

Podpora za vodenje usposabljanj
v Navezi

Zaključek
Odbor za usposabljanje in preventivo si bo prizadeval za dobro in strokovno sodelovanje s komisijami PZS in
različnimi zunanjimi institucijami. Velik pomen in teža pa bosta na preventivni dejavnosti in vzgojno‐
izobraževalni. OUP bo tesno sodeloval z Odborom za založništvo in informiranje pri pripravi in izdaji
strokovne literature.
Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec
Uroš Kuzman, vodja OUP

Program dela Odbora za članstvo PZS 2022

Program dela Odbora za pravne zadeve PZS 2022

Program dela Odbora za založništvo in informiranje PZS 2022

Program dela Planinskega vestnika 2022

Program Odbora Planinstvo za invalide/OPP PZS 2022

Program dela Odbora Gore in varnost 2022
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Odbora za usposabljanje in preventivo
Odbor gore in varnost (OGV) je skupni odbor Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze Slovenije.
Upravni odbor PZS je na 2. seji (28. 10. 2010) potrdil dogovor o sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije
in sprejel sklep o imenovanju članov PZS v skupni odbor Gore in varnost. V soboto, 4. decembra 2010, sta v
Celju na izredni skupščini Planinske zveza Slovenije predsednika obeh zvez, Bojan Rotovnik in Igor Potočnik,
podpisala dogovor o sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije.
V dogovoru so navedena naslednja področja sodelovanja:
 razvoj doktrine planinstva, prostovoljnega vodništva, alpinizma in gorskega reševanja ter planinskega
usposabljanja,
 zagotavljanje kakovosti lastnega programa delovanja,
 koordinacija preventivnih programov varnosti v gorah in
 izmenjava podatkov, analiz in ugotovitev ter skrb za dostopnost in uporabo arhivskega gradiva.
Podpisnici sta se dogovorili, da bosta vzpodbujali:
 planinsko usposobljenost obiskovalcev gora,
 izmenjavo svojih strokovnih delavcev z njihovo udeležbo na različnih oblikah in programih
usposabljanj,
 pretok znanja in izkušenj strokovnih delavcev ter izmenjavo strokovnih gradiv, ki jih bodo pripravljali
sami ali pridobili od sorodnih organizacij doma in v tujini in
 predstavitev primerov dobre prakse v obeh organizacijah in javnosti.
Ob vedno večjem številu obiskovalcev gora in naraščajočem številu gorskih nesreč bosta PZS in GRZS skrbeli
za koordinacijo preventivnih programov varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše
dejavnike tveganja v gorah. Gre zlasti za:
 neustrezno pripravo na odhod v gore (izbira cilja, opreme in sotovarišev),
 neizkušenost in nepoznavanje značilnosti gorskega sveta,
 neobvladovanje prvin gibanja (hoja, plezanje, turno smučanje in sestavljenih oblik gibanja),
 neuporabo zaščitne osebne opreme,
 napačne odločitve med izvajanjem dejavnosti v gorah,
 bolezni in bolezenska stanja, ki jih obiskovalci prinesemo v gore in
 snežne plazove.
Posebno skrb bosta namenili odnosu do smrti v gorah, zlasti glede osveščanja, da gibanje v gorah v določenih
primerih pomeni tvegano dejanje, zato se morajo obiskovalci gora zavedati morebitnih tragičnih posledic in
jih tudi sprejeti.
Osnovna predstavitev delovanja OUP v letu 2022
Odbor sestavljajo naslednji člani:
 Martin Šolar, PD Bohinjska Bistrica (PZS)
 Miha Pavšek, PD Onger Trzin (PZS)
 Jožef Bobovnik, PD Fram (PZS)
 Jani Bele, PD Rašica (GRZS)
 Lado Mrakič, PD Bovec (GRZS)



Primož Štamcar, PD Tržič (GRZS)

Načrtovana usposabljanja – ne načrtujemo
Načrtovane aktivnosti
Naziv aktivnosti
Okrogla miza na temo
varnejšega obiskovanja
gora

Termin in lokacija
jesen 2022

Št. udeležencev

Namen
Izpostaviti problematiko
turizma v gorskem svetu z
vidika varnosti.

Načrtovane aktivnosti v tujini
V osnovi ne načrtujemo aktivnosti razen v primerih, ko je naše sodelovanje vezano na novosti s področja
varnosti v gorah in je tako sodelovanje finančno pokrito iz drugih virov.
Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Pomembnejši projekti
Naziv projekta
Namen
17. strokovni posvet Gore in Strokovne kadre na področju
varnost
planinstva seznaniti z novostmi pri
opremi, tehniki … in problematiko
na področju planinstva.
Pomembnejše novosti
Naziv projekta
Zgibanka Prva pomoč za planince

Namen
Uskladitev z novimi smernicami
na področju prve pomoči.

Namen

Stanje

Stanje

Zaključek

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec
Martin Šolar, vodja OGV

Program dela Raziskovalne skupine PZS 2022
Raziskovalna skupina Planinske zveze Slovenije (RS PZS), ki ima osnovo za delovanje v Statutu PZS, bo tudi v
letu 2022 delovala v skladu s sprejetim Pravilnikom o delu RS PZS.
RS PZS zadnja leta deluje predvsem na področju vzpodbujanja študentov in drugih raziskovalcev k pripravi
diplomskih ali magistrskih del ter doktorskih disertacij, vsebinsko povezanih z gorništvom, alpinizmom in
širšo dejavnostjo PZS.
To je tudi glavno vodilo delovanja za prihodnja leta, tudi za 2022. RS PZS se bo še naprej povezovala s
posameznimi mentorji na fakultetah in jih z ozirom na potrebe PZS animirala za mentorstvo pri diplomskih
nalogah.
Področja dela, ki bodo predstavljala temelj raziskav tudi v 2022:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mladi in izobraževanje
Psihologija in gorništvo
Medicina in športni trening
Varstvo narave
Varnost in oprema
Planinske koče in poti
Evidentiranje arhivskega gradiva povezanega z gorništvom
Prostovoljno vodništvo in izobraževalni programi
Sodne prakse in nesreče v gorah
Družinsko gorništvo
Mreženje planinskih koč
Planinstvo, gorništvo in alpinizem kot sestavine športno turistične ponudbe
Zgodovina planinstva in alpinizma
...

Člani RS PZS se bodo udeleževali tudi drugi slovenskih in mednarodnih strokovnih ter znanstvenih konferenc,
kjer bodo obravnavane teme, povezane s programom dela in teme, ki bodo nadgradile znanje in vedenje o
vsebini raziskovalnega dela v slovenskem prostoru.
Z ozirom na številna področja dela, ki si jih je RS PZS zastavila, bo po potrebi kadrovsko dopolnila krog članov.
Peter Mikša, vodja RS PZS

Program dela MDO PD Dolenjske in Bele krajine 2022
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 2022 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 2021 sprejela in potrdila tudi Skupščina PZS, 4.
septembra 2020 v Vitanju (Sklep: 8–2020), Skupščina PZS 21. maja 2021 v Velenju namreč novega za leto
2022 ni sprejela.

Naziv aktivnosti

Sklic do 2 do 4 sej MDO PD
Dolenjske in Bele krajine ter več
dopisnih sej

Udeležba na sejah UO PZS

Udeležba na svečani podelitvi
najvišjih priznanj

Udeležba predsednika MDO PD na
občnih zborih in pomembnejših
prireditvah društev
Spremljanje usklajenosti
spremenjenih in dopolnjenih
temeljnih aktov društev s Statutom
PZS

Termin oz.
datum

Št.
udeležencev

marec, april,
sept. in nov.
2022

po 12 ‐ 14 na
posamični seji

Predsednik MDO PD ‐
obravnava gradiv za seje UO
PZS in Skupščino PZS ter
tekoče zadeve MDO‐ja

1

Predsednik MDO PD ‐
predstavljanje stališča vseh
društev, vključenih v MDO PD

2‐4

Predsednik MDO PD ‐
spremljanje morebitnih naših
prejemnikov najvišjih priznanj
PZS

1‐2

Predsednik MDO PD ‐
spremljanje dela PD in prenos
informacij, pomoč PD ter
promocija dogodkov PZS

‐

Predsednik MDO PD – v
sodelovanju s PD, za PD ki tega
še niso storila že do 1. 6. 2014

določi PZS –
predvidoma 5x

3. december
2022

januar ‐ april
2022

leto 2022

Namen organizator

Sodelovanje pri kandidacijskih
postopkih za volitve organov PZS in
izvolitev predsednika MDO PD
Zbor in srečanje markacistov MDO
PD v Šentjerneju

Skupne akcije obnove kritičnih
odsekov planinskih poti na
območju MDO PD

januar ‐ marec
2022

Vsa društva v okviru MDO PD
oz. člani MDO PD

24. februar
2022

45

Vodja odbora za PP in PD
Šentjernej ‐priprava načrta
skupnih akcij MDO PD v letu
2022

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

april, maj ter
september ali
oktober 2022

Skupna akcija odbora mladinskih
odsekov in odbora vodnikov PZS pri
MDO PD – pohod ob Krki, od Dvora
do Soteske

19. maj 2022
četrtek

40

Vodji odbora MO in vodnikov
MDO PD ‐ druženje, izmenjava
izkušenj in primerov dobre
prakse

Srečanje vodnikov MDO (kraj določi
vodja odbora)

oktober 2022

40

Vodja odbora vodnikov ‐ redno
letno srečanje

Zbor načelnikov odsekov za VN,
VGN in GS na Krašnjem Vrhu

oktober 2022

cca 50

Vodja odbora VGN in odsek
VGN PD Metlika

19. 3. 2022

45

Naravovarstveno
izobraževanje VGN, GS in
ljubiteljev narave v PD ter II.
del tečaja za GS 2022

9. 4. 2022

45

Naravovarstveno
izobraževanje VGN, GS in
ljubiteljev narave v PD

28. 5. 2022
Kočevsko

do 200

PD Kočevje in MDO PD ‐
planinsko druženje

1. Naravovarstvena ekskurzija
– Radlje ob Dravi –
Čudovita narava ob Dravi
2. Veliki Javornik in obisk
novega Centra o velikih
zvereh DINA v Pivki
6. SREČANJE PLANINCEV DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE – Koča pri Jelenovem
studencu
RUDOLFOVANJE v organizaciji
Pohodniškega društva Novo mesto

9. april 2022

150

ČEBULARSKI POHOD NA RAKO, od
Gostišča Žolnir v Kostanjevici

21.november
2022 ob 9. uri

300

DAN PLANINSKIH DOŽIVETIJ ‐ DAN
PLANINCEV SLOVENIJE V KAMNIŠKI
BISTRICI

11. junij 2022

80

Skupščina PZS

23. april 2022

12 delegatov
naših PD

Skupna akcija MDO PD, ki si jo
vsa naša PD zapišejo v
koledarje akcij
Skupna akcija MDO PD, ki si jo
vsa naša PD zapišejo v
koledarje akcij
PZS ‐ organiziran skupen
odhod planincev MDO PD –
Odbor VO MDO
Aktivno vključevanje v delo in
odločanje naše krovne zveze

Kostanjev piknik za mlade planince
vseh PD v MDO PD Dolenjske in
Bele krajine
–

15. oktober
2022

do 200

Tradicionalna akcija in
srečanje mladih ‐ OMO MDO
Dol. in Bele krajine

NAČRTOVANA USPOSABLJANJA (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole)
Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Kopno izpopolnjevanje
VPZS

Koča pri Jelenovem studencu – datum še ni določen

predvidoma 25

Tečaj za GS ‐ Odbor VGN
pri MDO PD

26. februar 2022 v Novem mestu, 8. maja pa ekskurzija
v Krajinski park Drava pri Središču ob Dravi

do 25 iz najmanj
6 PD

Planinska šola

zimski čas – posamezna PD

do 60

–








–

Priključimo akcijam drugih društev, zelo obiskanim tradicionalnim pohodom:
30. novoletni vzpon na Trdinov vrh ‐ 2. januarja PD Krka Novo mesto,
Rudolfovanje 9. APRIL 2022 – Pohodniško društvo Novo mesto,
Tradicionalni pohod na Krašnji vrh 1. maja 2022 – PD Metlika
Spominski pohod na Gorjance 15. 8. 2022 – PD Krka Novo mesto,
23. Steklasova pohodna pot 8. oktober 2022 – PD Polet Šentrupert,
tradicionalni 13. Martinov pohod – PD Semič november 2022,
Čebularski pohod na Rako 21. november 2022 – 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, 23. aprila 2022.
– 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 2022 bodo okroglo obletnico ustanovitve praznovali: Pohodniško društvo Novo mesto 10 let, PD
Polet Šentrupert 20 let, PD Metlika 40 let in PD Trebnje 45 let. S svojo udeležbo in udeležbo
predstavnikov vseh naših PD bomo počastili ta 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, 26.11 2021, UO PZS pa ga
bo potrdil na 00. seji, dne 00.00.2022!

Novo mesto, 26. 11. 2021

Predsednik MDO:
Rudolf Skobe l.r.

Program dela MDO PD Ljubljana 2022

Program dela za leto 2022 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
‐ priprava in izvedba volitev v organe MDO za mandatno obdobje 2022 – 2026
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 43 planinskih, plezalnih in športnih društev. Konec leta 2020 je bilo 8.854
članov vseh kategorij.

Načrtovane aktivnosti:

‐ 5. 3. 2022 soorganizacija tradicionalnega 28. Jurčičevega pohoda. Pričakovana udeležba je 3000 ‐
5000 pohodnikov. Pohod je v okviru akcije Slovenija planinari. Lani zaradi epidemioloških omejitev pohod ni
bil izveden.
‐ 28. 5. 2022 soorganizacija jubilejnega 50. Tabora ljubljanskih planincev, to je srečanja planincev
MDO‐ja. Pričakovana udeležba je 150 ‐ 200 planincev. Srečanje je v okviru akcije Slovenija planinari. V letih
2020 in 2021 tabora zaradi epidemioloških omejitev nista bila izvedena.
‐ 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, strokovne ekskurzije, 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, predvsem z zagrebškimi
planinci o popularizaciji obhodnice LJ ‐ ZG in z reškimi planinci o popularizaciji obhodnice LJ ‐ RI.
‐ svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS.
Vse to bomo izvajali tako, da bodo upoštevana epidemiološka priporočila NIJZ.

Predsednica MDO PD Ljubljana
Marinka Koželj Stepic

Program dela MDO PD Pomurja 2022
MDO PD na območju Pomurske regije združuje sedem društev ( PD Matica Murska Sobota , PD Gornja
Radgona, PD Lenart, PD Hakl Sveta Trojica, PD Ljutomer, PD Lendava, PD Goričko Tromeja). Skupni cilji in
naloge so na pridobivanju članstva, pridobivanje ustreznega kadra predvsem vodnikov, markacistov in
mentorjev mladinskih skupin , spodbujanje mladega kadra, uvajanje planinske šole v društvih, kakor tudi
delovanje v PZS, ter sodelovanje s planinskimi in drugimi organizacijami Hrvašk ter Madžarske.
Aktivnosti v MDO PD Pomurju za leto 2022 :
‐ Sestanki MDO Pomurja in aktivnost po društvih , po potreba najmanj štiri ali večkrat.
‐ Zbor markacistov OPP MDO PD Pomurja .
‐ Srečanje predšolskih in osnovnošolskih otrok MO MDO Pomurja .
‐ Srečanje planincev MDO PD Pomurja .
‐
Izobraževanje strokovnega kadra MDO PD Pomurja.
‐ Dan planinskih doživetij PZS .
‐ Dan slovenskih markacistov .
‐ Tabor MO MDO PD Pomurja .
‐ Srečanje srednješolcev in študentov MO MDO PD Pomurja .
‐ Planinski ples MDO PD Pomurja.
‐ Udeleževanje na sejah UO PZS in planinskih društev MDO , ter ostalih ustreznih sestankih v okviru
planinske organizacije , kakor tudi skupščine PZS .
‐ Izobraževanja , usposabljanja ter posvetovanja na področju PZS .
‐ Zbor vodnikov MDO PD Pomurja .
‐ Volitve organe MDO PD Pomurja ( predsednika MDO, vodniški odbor MDO, mladinski odbor
MDO, ter odbor za planinske poti MDO )
Delovanje odborov v MDO PD Pomurja:
Vodniški odbor
‐

Odbor je organ v sestavi MDO Pomurje, ki skrbi in spodbuja usklajeno delovanje vodniških odborov
v PD s področja vodništva in vodniških nalog. V VO so vključeni vsi načelniki VO pri društvih, ki so
člani MDO Pomurje. Vsebino aktivnosti programa dela vključujejo naloge VO po PD, ki so člani MDO
Pomurja in so jih sprejeli organi društev na Občnih zborih. Dodatno pa program OV pri MDO Pomurja
vključuje aktivnosti, ki jih odbor sprejme na Zboru Vodnikov .
Naloge odbora 2022 :

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sklic zbora vodnikov.
Organizacija izobraževalno delovnega srečanja vodnikov in ostalih strokovnih kadrov v PD v MDO
Pomurja.
Udeležba delegata na Zboru vodniških odsekov PD.
Sklic seje VO MDO Pomurja.
Sodelovanje VO z vodstvi PD v MDO vse leto.
Sodelovanje VO z VK pri PZS vse leto.

Zraven navedenih nalog odbora bo vse leto v ospredju izvajanje osnovnega usposabljanja članov
društev, ki so navedena v programskih vodilih PZS.
Odbor za planinske poti:
Program dela OPP MDO Pomurja za leto 2022:
‐ Zbor markacistov OPP MDO Pomurja.
‐ Udeležba na zboru markacistov PZS.
‐ Udeležba na dnevu slovenskih markacistov.
‐ Sodelovanje pri delu KPP in z drugimi OPP.
‐ Strokovno sodelovanje v okviru MDO PD Pomurja pri urejanju Pomurske planinske
poti .
‐ Sodelovanje pri urejanju in obnovi planinskih in tematskih poteh.
‐ Ostale aktivnosti v okviru Pravilnika KPP PZS.
Mladinski odbor :
Program dela v letu, ki so predvideni :
‐ Srečanje predšolskih in osnovnošolskih otrok MDO
‐ Srečanje srednješolcev in študentov MDO
‐ Ostale aktivnosti pri Mladinski komisiji in odborih PZS.
‐ Izvedba tabora Mladinskega odbora MDO Pomurja.
Program dela MDO PD Pomurja se bistveno ne spremeni lanskemu letu, saj zaradi pandemije nekatere
programe ni bilo možno izvesti. V upanju letošnjega leta se bo izvajal glede na trenutne razmere in temu tudi
naknadno prilagajal datume izvedb posameznih aktivnostim.

Predsednik MDO PD Pomurja
Štefan Kozak

Program dela MDO PD Zasavja 2022
bo zasnovano na generalnih točkah:
1.
2.

Promocija
Tiskovna konferenca in izjava za javnost ob dnevu gora
Spletne strani društev
Objave v raznih medijih
Skupna srečanja, tabori, izleti
Sodelovanje društev MDO Zasavje

Sestanki MDO bodo potekali običajno v Radečah. Na takem sestanku bi društvo gostitelj vsakokrat
predstavilo svoje delo. Predstavitev nekaj svojih primerov dobre prakse. Vsak sestanek bi posebej
posvetili tudi delu enega izmed odborov.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Skupna spletna stran oz. v sklopu PZS
Skupno druženje starejših planincev, 3.9.2022 Radeče
Skupni dan zasavskih planincev, 27.9.2022 Šmohor
Skupna delovna akcija na planinskih poteh
Zlet mladih planincev, 28.5.2022 Lisca
Meddruštveni izlet Prehodavci, 24. in 25.6.2022
Meddruštveni tabori in izleti
Skupna izobraževanja
Skupni koledar
Dan zasavskih markacistov 13.3.2022 Lisca
Dan vodnikov Zasavja 2.4.2022, Kal
Foto natečaj: Zasavska pot ima tri obraze
Naravovarstveni izzivi

3.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Delovanje stalnih odborov MDO Zasavje
Odbor mladinskih odsekov,
Odbor vodnikov,
Odbor za planinske poti,
Odbor za gospodarstvo,
Odbor za varstvo gorske narave
Odbor za zasavsko planinsko pot.

4.

Projektno povezovanje

Aktivno se vključiti v razvojne projekte kot partnerji.
V namen projektnega delovanja: formiranje projektnih skupin MDO, kot razvijanje projektnega dela in
izobraževanja.
5.
Planinske obhodnice
Zasavska planinska pot (transverzala), dan poti. Načrtno in organizirano obiskovanje planinske pot.
Pohodi se obogatijo z naravovarstvenimi vsebinami.

In obhodnica: Križem – kražem.
6.

Slovenija hodi

S svojimi akcijami sodelovati v projektu Slovenija hodi.
7.

Sodelovanje s sorodnimi organizacijami

Delo v planinskih društvih je izjemno raznoliko in ta raznolikost se kaže tudi v tem, da lahko sodeluje z
vsemi javnostmi kot starostnimi strukturami, tako v mestu kot podeželju. Lahko smo kvalitetni partnerji v
turističnem razvoju tako v svojem kot širšem okolju. NVO, nevladni sektor je naš potencialni sogovornik v
množici dejavnosti. Potencial Ljudskih univerz pa univerze za tretje življenjsko obdobje , itd. Mnogo
naših članov sodeluje v različnih forumih. Bolje jih spoznajmo in povežimo v delovanje planinskih
društev.
8.

Skupna ponudba

Na trg ponuditi skupni produkta v planinskih kočah MDO.
9.

Več namenskost planinskih poti

Registrirane planinske poti smotrno pregledati in določiti, katere omogočajo turno kolesarjenje, obisk
poti s konji …. Določiti poti, ki so lahko tematske poti.
10.

Financiranje vzdrževanja planinskih poti

Na območju MDO deluje najmanj 9 občin, ki vsaka po svojih možnosti in utečenih načinih spodbuja
delovanje planinskih društev in na ta način tudi vsaka na različen način pospešuje turizem in financiranje
vzdrževanja pohodnih poti. V MDO prepoznati primere dobrih praks in z njimi seznaniti še druge občine.
Vsako leto organizirati društveno delovno akcijo na planinskih poteh
11.

Vodništvo

Planinsko vodništvo ima svojo tradicijo. Planinski vodniki so izobraženi in imajo svojo licenco. Nabor
vodenja in vodnikov ponuditi turističnem organizacijam kot posameznikom. Povečati sodelovanje z
drugimi vodniki. Skupna permanentna izpopolnjevanja varne hoje, varstva narave….
12.

Mladi in planinstvo

Vključiti se v akcije MK PZS. Aktivirati MO po planinskih društvih in pripraviti vsakoletne zlete mladih v
MDO. V vrtcih, kot OŠ, srednji in fakulteti organizirati planinske krožke, študijske skupine, debatne
krožke….MDO ponudi »Planinsko šolo«. MDO ponudi skupni tabor mladih za OŠ in srednjo ter študente.
13.

Foto natečaj

Meddruštveni odbor Planinskih društev Zasavja razpisuje nagradni foto natečaj, kjer se vse vrti okoli
Zasavske planinske poti. Tako vam ne bo potrebno potovati na drugo stran sveta in navduševati žirijo s
prelepo eksotiko, temveč bo dovolj že fotografija lepe pokrajine z bližnjega hriba Posavskega hribovja,

utrinek ljudi, pohodnikov, …iz območja Zasavske planinske poti, ali »portret« planinke postojanke na
Zasavski planinski poti.

14.

Srečanje planincev MDO Zasavja

Srečanje vseh planincev MDO Zasavja v kraju in času, ko ta kraj zaznamoval nek poseben dogodek. V
letu 2022, srečanje 27. septembra na Šmohorju.
15.

Srečanje starejših planincev

Srečanje starejših planincev MDO Zasavja, tradicionalno. V letu 2022, srečanje 3. septembra v Radečah.
16.

Naravovarstvene akcije

Aktivni pri raznih projektih v območju MDO, še posebej v Planinskih šolah, naravovarstveni izleti,
delavnice…
17.

Planinska šola

Organiziranje in ponudba Planinske šole.
18.

Kulturna dejavnost

Pospeševanje dejavnosti društev na planinskem ‐ kulturnem področju. Planinskim dogodkom dodajamo
izbirno kulturno noto.
19.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

20.

Večje obletnice v društvih MDO Zasavje
Praznovanje 70 let PD RADEČE (3.9.2022)
30. srečanje, Popoldan ob citrah na Kopitniku, (6.8.2022)
100. letnica PD Laško, leto planinstva v Občini Laško, osrednja prireditev 27.8.2022 na Šmohorju
70. let Planinskega doma na Šmohorju (27.8.2022)
120 let Jurkove koče na Lisci (28.5.2022)
20 let Pevske skupine Encijan v PD Lisca Sevnica

Skupščina PZS
‐ 24. april 2022, Sevnica

Tajnica MDO: Sonja Kostevc
Predsednik MDO: Jože Prah

Program dela Savinjskega MDO PD 2022
Meddruštveni odbor s svojimi odbori načrtuje izvajanje nalog v okvirih in v skladu s smernicami in usmeritvami
članic, ki so vključene v MDO ter PZS:
‐ izvedbo srečanj markacistov, vodnikov, varuhov gorske narave in gorskih stražarjev,
‐ izvedbe planinskega tabora za osnovnošolce,
‐ jesensko srečanje mladih planincev osnovnošolcev,
‐ spomladansko srečanje mladih planincev srednješolcev in študentov,
‐ tradicionalno srečanje planincev S MDO zadnjo soboto v mesecu maju s pohodom po planinski poti
XIV. divizije,
‐ orientacijska tekmovanja,
‐ izobraževanja na vseh področjih planinstva,
‐ udeležba na občnih zborih in drugih društvenih prireditvah.
Vse akcije bodo financirane iz sredstev S MDO v okviru razpoložljivih sredstev.

Manja Rajh

Program dela MDO PD Gorenjske 2022
Prednostne naloge MDO PD Gorenjske so naslednje:






redno obravnavanje gradiv za seje Upravnega odbora PZS ter oblikovanje stališč,.
povečanje članstva v planinskih društvih z ustrezno ponudbo programov,
poseben poudarek mladim,
v osnovnih šolah se želimo približati cilju: planinski krožek v vsaki osnovni šoli,
podpirali bomo vse oblike izobraževanja po programih PZS (planinski vodniki, mentorji planinske vzgoje,
inštruktorji, varuhi gorske narave),
 vzpodbujanje planinskih društev k formiranju mladinskih odsekov,

Planinski kažipot MDO Gorenjske v letu 2022 je sestavni del programa. Iz planinskega kažipota bi poudarili
naslednje večje prireditve:




23. 04. 2022 ‐ Skupščina PZS (soorganizira PD Lisca Sevnica),
05. 6. 2022 – Srečanje obmejnih planinskih društev,
11. 6. 2022 – Dan slovenskih planinskih doživetij (soorganizira PD Kamnik),
18. 06. 2022 – Dan Gorenjskih planincev ob 90 letnici PD Srednja vas v Bohinju in otvoritvi nove Planinske
koče na Uskovnici,
 03. 12. 2022 – Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS (soorganizira PD Slovenska Bistrica).
Aktivnosti odborov letu 2022

Odbor mladinskih odsekov
- Konstituiranje odbora,
- srečanje mentorjev in načelnikov mladinskih odsekov.
Odbor vodnikov
Izpopolnjevanja:
MDO Gorenjske bo v letu 2022 organiziral izpopolnjevanji za vodnike, ki pa ne bodo sofinancirani.
Vsa izpopolnjevanja, ki bodo sofinancirana bodo organizirana v ostalih MDO‐jih.
Termini bodo objavljeni na spletni strani VK PZS.
Izobraževanja:
V letu 2022 bo zaradi novega zakona o športu prišlo do spremembe izobraževalnega programa. Vse
spremembe oziroma novosti bodo objavljene na spletni strani VK PZS.
Srečanje vodnikov in mentorjev Gorenjske:
Če bodo razmere dopuščale bomo lanskoletno neizvedeno srečanje prestavili v leto 2022.
Dvanajsto srečanje vodnikov in mentorjev organizira PD Gorje. MDO prispeva za vsakega vodnika ali
mentorja 10 €. Ostali udeleženci prispevajo 10 €.

Srečanje bo predvidoma v nedeljo 17.4.2022. Vabila in program za srečanje bodo razposlana v aprilu. Rok
prijav na srečanje je 13.4.2022.
VO MDO Gorenjske se bo v letu 2022 sestal najmanj dvakrat in sicer pred srečanjem vodnikov in pred
zborom vodnikov, če bodo razmere dopuščale.
Matej Ražen: načelnik odbora vodnikov.
Odbor za planinske poti
V letu 2022 bi rad dal poudarek na komunikaciji.
Želel bi, da bi me posamezna društva obveščala o svojem delu in problematiki na poteh. Društva bi rad pozval
naj odgovarjajo na mojo pošto in naj dajejo pobude za delo.
V letu 2022 bomo imeli dve skupni akciji na Gorenjskem.
In sicer:
Srečanje markacistov Gorenjske bo 14.5.2022 na Kriški Gori.
Druga skupna akcija pa bo obnovitev Kačjega grabna proti Špiku. Pot bo potrebno dobro pregledati in določiti
ustrezen način sanacije. Datum izvedbe bo določen naknadno.
Bojan Šifrar: načelnik odbora za planinske poti.
Odbor za gospodarstvo
Svetovna epidemija se še nikakor ne more umiriti. Zato bo pri poslovanju v planinskih kočah še naprej potrebno
upoštevati navodila NIJZ in gospodarske komisije PZS. Računamo, da bodo omejitve dovoljevale kolikor toliko
normalno poslovanje in prenočevanje v kočah.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za energetsko sanacijo planinskih koč. V
prvem roku je bilo kar nekaj koč na našem območju uspešnih na razpisu. Vsa ta predvidena dela se bodo
morala izvršiti v letu 2022. Glede prijavljencev na drugi rok razpisa še ni rezultatov.
Rezervacijski sistem je v celoti zaživel, potrebna bodo le še manjša popravila. Pričakujemo, da ga bodo tudi
domači planinci v celoti sprejeli in uporabljali.
Društva se iz leta v leto soočamo s problemom kadra v planinskih kočah. Temu stanju naj bi se posvetilo več
pozornosti, tudi na PZS in Zavodu za zaposlovanje.
V letošnjem letu se je društvom, ki se oskrbujejo helikoptersko, iztekla 3‐letna pogodba o načinu in ceni
prenosov. S prevoznikom Flycom aviation d.o.o. smo se dogovorili, da v teh dneh pripravijo nove 3‐letne
pogodbe pod enakimi pogoji kot doslej. Cena za prevoze v minutah ostaja enaka, cena za podvesni prenos pa
se bo zvišala približno za 0,05 €. Društva naj bi pogodbe v podpis prejele v kratkem.
Društva upravljalci, oziroma lastniki koč se morajo še naprej prizadevati za energijo pridobljeno iz sonca in
vetra ter ekološko ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami. Tem problemom se je potrebno nenehno
posvečati. Zagotovitev zadostne električne energije je nujna, saj se poraba v kočah stalno povečuje.
V prihodnjem letu bo še gotovo veliko različnih situacij nastalih ob nepredvidljivih razmerah, zato se bo
potrebno sproti odločati glede na posamezne zahteve, predvsem pa upoštevati navodila stroke.
Marica Okršlar: načelnica odbora za gospodarstvo

Odbor za varstvo gorske narave
Ugotoviti stanje VGN in GS na Gorenjskem:
Število vseh PD: 34, od tega 23 'klasičnih' PD z odseki, število odsekov za VGN?
Stanje VGN in GS po odsekih?
Odbor za VGN se bo sestal dvakrat v letu: marec, november.
Pridobiti nove VGN in GS in podaljšati licenco članom brez veljavne licence.
Tečaj VGN organizira KVGN, tečaj za GS pa organizira Asja Štucin.
Udeležiti se srečanja VGN na kulturni praznik: Srečanje bo v Ljubljani 8.februarja.
Pripraviti vsaj pet NV akcij (vsak odsek predlaga eno akcijo‐dan Zemlje, mednarodni dan gora).
Spremljati aktualno NV problematiko (umirjanje prometa,…).
Mojca Gorjup: načelnica odbora za varstvo gorske narave.

Selca, 05. 01. 2022
France Benedik, l. r.
predsednik MDO PD Gorenjske

Program dela MDO PD Notranjske 2022

Program dela MDO PD Posočja 2022
V MDO PD Posočja imamo za leto 2022 v programu naslednje aktivnosti:
‐

organizacija društvenih občnih zborov in udeležba predsednika, oziroma podpredsednika MDO na le‐
teh
‐ udeležba predsednika MDO na vseh sejah UO PZS, kar je že stalna praksa
‐ pred vsako sejo UO PZS in dodatno po potrebi bo sklicana seja MDO PD Posočja(fizično ali dopisno)
‐ poseben poudarek na sodelovanju z zamejskimi društvi
‐ udeležba na Skupščini PZS, kot vsako leto doslej, organiziran skupni prevoz, poziv k čim višji
udeležbi(fizično ali s pooblastili)
‐ udeležba na dnevu slovenskih planinskih doživetij(organizacija skupnega prevoza iz MDO)
‐ udeležba na svečani podelitvi priznanj PZS
‐ udeležba na srečanjih planincev in pohodih ter ostalih prireditvah, ki jih organizirajo posamezna
društva
‐ sodelovanje s sosednjimi MDO‐ji
Seveda bodo tudi v letu 2022 vse aktivnosti zelo odvisne od zdravstvene situacije v državi.

AKTIVNOSTI ODBOROV

Vodniški odbor:
Načelnica se bo udeleževala sej, ki jih sklicuje predsednik MDO PD Posočja.
VO MDO Posočja se bo v letu 2022 predvidoma sestal dvakrat, prvič spomladi predvidoma 11.maja, drugič pa
jeseni14.septembra.
Skupne akcije, ki so bile dane v program pohodov, srečanj in praznovanj, bomo objavljali in izmenjevali.
O vseh dogodkih ter objavah na spletni strani PZS bodo društva, oziroma načelniki VO obveščeni sproti preko
elektronske pošte.
Srečanje vodnikov MDO PD Posočja bo 22.oktobra v organizaciji PD Brda. Načelnica bo pridobila seznam in e‐
naslove vseh registriranih vodnikov po PD‐jih in jih posredovala organizatorju srečanja.
PD‐je bo seznanila z možnostjo priprave predlogov za priznanje PZS‐častni vodnik.
Vsi datumi so okvirni in odvisni od zdravstvene situacije ter strinjanja društev.

Tradicionalni pohodi v okviru MDO za leto 2022
Datum dogodka Naziv prireditve

Organizator

8.2.2022

Zimski pohod na Čaven

PD Ajdovščina

19.2.2022

Nočni pohod na Javornik

PD Javornik‐Črni vrh

Pohod v dolini Idrije‐Stara Gora

PD Benečije

27.3.2022

Po stopinjah Valentina Staniča

PD V.Stanič Kanal

27.‐28.3.2022

Zimski pohod na Porezen

PD Cerkno

18.4.2022

Velikonočni pohod na Malo goro

PD Ajdovščina

18.4.2022

Velikonočni pohod na Lašček

PD Nova Gorica

7.5.2022

Pohod Marka Redelonghija od Podbele do Brdc

PD Kobarid

nad Breginjem

Odsek Breginj

28.5.2022

Srečanje varuhov gorske narave MDO PD Posočja

PD Javornik‐Črni vrh

29.5.2022

46.trad.pohod na planino Sleme pod Rdečim robom PD Tolmin

5.6.2022

Pohod od češnje do češnje

PD Brda

12.6.2022

Srečanje obmejnih PD v Gorici

PD Gorica

18.6.2022

Otvoritev poletne planinske sezone,

PD Cerkno

Podelitev priznanj Prijatelj Porezna 2021
17.7.2022

Trad. srečanje planincev pri koči na p.Razor

PD Tolmin

7.8.2022

Letni pohod na Čaven

PD Ajdovščina

21.8.2022

Poletni pohod na Porezen

PD Cerkno

27.8.2022

Hulijev pohod na Krn

PD Kobarid

3.9.2022

29.gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst

PD Podbrdo

4.9.2022

Gorski praznik na Matajurju

PD Kobarid
PD Benečije

17.9.2022

Tradicionalno srečanje planincev na Črni prsti

PD Podbrdo

24.9.2022

28.pohod Breginj‐Breški Jalovec

PD Kobarid
Odsek Breginj

25.9.2022

Šober(Monte Sciaber), v okviru festivala

PD Tolmin

Pohodništva Dolina Soče
2.10.2022

Spominski pohod na Golake

PD Ajdovščina

3.10.2022

Srečanje planincev pod Ježo

PD V.Stanič Kanal

9.10.2022

Pohod med kostanji

PD Benečije

31.10.2022

Pohod Vipava‐Podkraj‐Javornik

PD Javornik‐Črni vrh
PD Križna gora

13.11.2022

Martinov pohod

PD Brda

17.‐18.12.2022

Spominski pohod na Javornik

PD Javornik‐Črni vrh

4.12.2022

Miklavžev pohod na Krasji vrh

PD Benečije
PD Kobarid

18.12.2022

Ob meji brez meje

PD Brda

26.12.2022

Božični pohod na Porezen

PD Cerkno

Dodatne informacije o pohodih in ostalih prireditvah dobite na spletnih straneh društev‐organizatorjev
posameznega dogodka.
V času od.4.2.‐ 6.3.2022 bo v cerkljanskem muzeju v Cerknem na ogled razstava z naslovom ''Narava
gorskega sveta včeraj, danes, jutri''.

Odbor za planinske poti:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

datum in lokacija zbora markacistov MDO PD Posočja bosta določena naknadno, odvisno od trenutne
zdravstvene situacije(verjetno združeno s skupno akcijo)
poročilo za registracijo markacista je potrebno oddati do 31.1.2021
( opomnik poslan vsem načelnikom odsekov)
sestanki načelnikov markacijskih odsekov vsaj dvakrat
srečanje z markacisti‐inštruktorji
usposabljanje markacistov KPP‐PZS
udeležba na rednem zboru markacistov PZS
udeležba na Tončkovem dnevu markacistov
dodatno usposabljanje članov interventne tehnične skupine
izvedba predvidenih tehničnih akcij OTV KPP
sodelovanje pri nalogah, vezanih na OPP MDO Posočja

Odbor mladinskih odsekov:

‐
‐
‐
‐

Sodelovanje na področnih tekmovanjih ''Mladina in gore''
Organizacija skupnega srečanja mladih planincev Posočja je pod vprašajem, poskus organizacije
skupnih pohodov posameznih MO
Odbor že nekaj časa ne deluje, iščemo novega vodjo MO MDO Posočja, žal neuspešno, za pomoč smo
zaprosili tudi načelnico MK PZS.
Dejstvo pa je, da se je dejavnost mladinskih odsekov zaradi epidemije Covid‐19 popolnoma ustavila,
razen nekaterih izjem

Odbor za varstvo gorske narave:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Organizacija dogodkov(predavanje in razstave, botanični dan v maju na planini Razor,…), ki jih v letu
2021 ni bilo mogoče izpeljati.
Srečanje VGN mdo Posočja 28.5.2022 na Javorniku‐PD Javornik‐Črni vrh
Izvedba 7.naravovarstvenega tabora za mlade v organizaciji PD Nova Gorica
Medsebojno obveščanje o akcijah v društvih
Organizacija vsaj enega naravovarstvenega pohoda
Čistilne akcije na planinskih poteh v spomladanskih mesecih
Sodelovanje varuhov gorske narave pri delovni akciji markacistov MDO Posočja
Udeležba na naravovarstvenih večerih v organizaciji KVGN

Gospodarski odbor:
Odbor naj bi se sestal dvakrat letno, enkrat pred glavno poletno sezono predvidoma konec aprila ali v
začetku maja in enkrat po zaključku sezone.

Pripravil:
Dušan Plesničar
Predsednik MDO PD Posočja

Program dela MDO PD Podravja 2022

Program dela MDO PD Primorske 2022
Natančen program dela MDO PD PRIMORSKE v letu 2022 je pripravljen na podlagi smernic PZS ter plana
dela MDO PD Primorske 2022. Nekateri datumi se še usklajujejo tekom leta.
ŠTEVILO PLANINSKIH DRUŠTEV: 9, ALPINISTIČNI KLUB: 1, SKUPAJ: 10. V okviru enega PD deluje planinska
skupina s sedežem v Reki.
USPOSABLJANJE: ni predvidenih samostojnih usposabljanj, člani se vključujejo v načrtovane programe
usposabljanj PZS.

NAJPOMEMBNEJŠE SKUPNE AKTIVNOSTI MDO
Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

45. Srečanje
mladih planincev
MDO

OPD Koper, 21.5. 2022

Št.
udelež
encev

Namen

Pohod,igre,
druženje in
medsebojno
spoznavanje

POT Liga
Primorske

PD Sežana

Alpinistična šola

Obalni alpinistični klub

Srečanje TKO

Skupna tura kolesarskih odsekov MDO
PD Primorske

Še ni plana

Akademija – predstavitev knjige

22.4.2022

Rojstnodnevni izlet Sviščaki/Snežnik –
samo za člane, udeležba predsednice

24.4.2022

20 let PS
Bazovica

Srečanje dragih prijateljev PS
Bazovica:
Steza pečin ali Steza žajblja in krasa;

Opomba

Med feb‐
marcem 2022

Se še ne ve

15.5.2022

Crikvenica Hrvatsko primorje
70 let PD Sežana

Novembra; svečanost

40 let PD
Podnanos

Decembra, svečanost

TRADICIONALNE MNOŽIČNE PRIREDITVE PD

Datum

Pohod po Otmarjevi poti – PD Vipava

Marec 2022

Plezalni vikend pod Turo – PD Vipava

24.‐24.4.2022

Po Vojkovih poteh – PD Podnanos

6.3.2022

Z Vrtovcem v rojstni kraj slovenske himne (sodelovanje s
Turističnim društvom Podnanos) ‐ PD Podnanos
Pohod po Kosovelovi poti – PD Sežana

29.1.2022
20. 3.2022

Magajnova pot na Vremščico – PD Sežana

27.3.2022

Nočni pohod na Slavnik (za odrasle in mlade) – PD Slavnik

11. 06. 2022

Opomba

Spominski pohod na osamosvojitveno vojno: poletni pohod 25.6.2022
na Nanos – PD Podnanos
Gremo peš na Kokoš ob prazniku Občine Sežana
21. 08. 2022
Srečanje planincev na Slavniku – OPD Koper

2.10. 2022

Pohod na Kostanjevem prazniku v Rodiku – PD Slavnik

9.10.2022

Predstavitev koče – sejem AA

Spodbujamo
oskrbnike, da se
udeležijo sejma v
okviru stojnice PZS
11. 06. 2022

Dan planincev

SODELOVANJE Z ZAMEJSKIMI PD IN REGIJSKIMI
PLANINSKIMI DRUŠTVI V SOSEDNJIH DRŽAVAH

Datum

17. prijateljsko srečanje brez meje: PD Snežnik, SPD Trst, PS
Bazovica, SK Devin (organizator PS Bazovica) ‐ Učka
Krk za prijatelje: Camino Krk‐Brzac ‐ PS Bazovica

3.4.2022

Odprta meja SLO – IT: Beka‐Botač; PD Slavnik, SPD Trst

20. 03. 2022

Pohod po poteh furmanov – sodelovanje s balkanskimi
planinskimi društvi – PD Postojna

3.7.2022

20.3.2022

Opomba

Srečanje zamejskih društev ‐ SPD Gorica

12. 06. 2022

Odprta meja SLO – HR: Golac ‐ Vodice; PD Slavnik

4. 09. 2022

42. tradicionalni spominski pohod Bazoviških junakov; SPD
Trst in PD Sežana
Istarski planinarski savez, Pula; srečanje istrskih planincev

11. 09. 2022
oktober

56. srečanje treh dežel

september

Drugi dogodki (vabila)

ODBORI
OPP ‐ odbor za planinske poti

Datum

Področno srečanje markacistov MDO PD P

November 2022

Skupna akcija markacistov MDO PD P

Maj/junij 2022

Udeležba na Dnevu slovenskih markacistov

julij

Opomba

Udeležba vodje na razširjenem sestanku KPP PZS
ostalo

po dogovoru

VO – vodniški odbor

Datum

Srečanje in izlet vodnikov PZS in mentorjev vseh PD; v
organizaciji PD Sežana

29.01.2022

Opomba

Udeležba na zboru vodnikov PZS, vsi načelniki VO PD
razširjena seja VK PZS

oktober 2022

Licenčno usposabljanje za vodnike PZS

terminski plan VK
PZS

OM ‐ odbor mladinskih odsekov

Datum

Aktivnosti za šolsko leto 2019/2020
Primorska liga planinske orientacije PD Sežana

Februarja ali
marca 2022

Opomba

31.Državno tekmovanje MLADINA IN GORE
46. srečanje mladih MDO PD P, organizator OPD Koper

21.05.2022

Regijsko tekmovanje MLADI IN GORE (v organizaciji PD Slavnik
in OŠ Hrpelje)

Novembra 2022

udeležba na zboru MK PZS

naknadno

OVGN ‐ odbor za varstvo gorske narave

Datum

Posamezna društva se bodo trudila za odpravljanje divjih poti,
ki jih naredijo pohodniki in kolesarji ob označenih poteh
(ozaveščanje)

Po planu
planinskih
društev

Predavanja v PD: vsaj eno z večjim poudarkom na
naravovarstveni tematiki

PD v MDO PD
Primorske

Udeležba na Zboru VGN PZS in na licenčnem izpopolnjevanju

Po planu KVGN

Udeležba na licenčnem usposabljanju za VGN

Po planu KVGN

Udeležba na srečanju odsekov VGN

Po planu KVGN

Skupni naravovarstveni izlet s sosednjim MDO

Spomnimo za
2022

Sodelovanje pri energetski sanaciji koč v MDO

Razpis MGRT

SPLOŠNE AKTIVNOSTI
Seje MDO PD Primorske: praviloma ob ponedeljkih pred vsako
sejo UO PZS, 4‐5 sej
Redna udeležba predsednice oz. predstavnika MDO na sejah
UO PZS, vseh ostalih sestankih, konferencah, ki jih pripravi PZS
Udeležba predsednikov PD in predsednice MDO na letni
Skupščini
Udeležba predsednice oz. namestnice na občnih zborih PD
Dan planincev:
Skupna organizacija MDO in/ali prevoz udeležencev
Srečanje slovenskih markacistov
Udeležba na podelitvi najvišjih priznanj PZS
Spodbujanje priprave člankov za objavo v lokalnih in planinskih
medijih.
Spremljanje in aktivno sodelovanje v javni obravnavi sprememb
pravilnika PZS

Opomba

Sežana, Trst,
Postojna

Datum

Opomba
n

po terminskem
planu
23.04.2022
Vabila
11.06.2022

3.12.2022
Stalna naloga

Spremljanje usklajenosti spremenjenih in dopolnjenih temeljnih
aktov društev s Statutom PZS.
Druge naloge po sklepu UO PZS in Skupščine PZS.
Opozarjanje pri izpolnjevanju obveznosti poročanja PZS in MDO
PD (Statut PZS, člen 42.) – ankete, podatki za »Planinski
kažipot« itd.
Skrb za predloge priznanj PZS članom PD
Srečanje varuhov gorske narave

Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga

Stalna naloga

Program dela MDO PD Koroške 2022
Kljub temu, da so ukrepi za zajezitev pandemije močno zarezali v delovanje in aktivnosti planinskih društev in
s tem tudi dejavnosti Meddruštvenega odbora PD Koroške, smo v letu 2021 izpeljali večino svojih
načrtovanih skupnih akcij, zato smo si tudi optimistično zastavili svoje načrte za leto 2022. Ker bo tudi za PZS
volilno leto in bomo poleg organov zveze volili tudi predsednika MDO za Koroško, načrtujemo že v pričetku
leta pospešene aktivnosti na področju kadrovanja v našem MDO, nato pa z novim vodstvom še vsaj 5 sej
MDO‐ja. Na sejah bomo obravnavali tekočo problematiko delovanja društev na našem območju, usklajevali
delo po posameznih odborih, pred vsako sejo UO PZS pa se bo sestal tudi MDO in se opredeljeval o
predlaganih sklepih in aktivnostih PZS. Ker je v letu 2021 zaradi ukrepov za omejevanje Covida‐19 odpadlo
srečanje koroških planincev na Pernicah v organizaciji PD Bricnik Muta, je bil že v letu 2021 sprejet sklep, da
se izvedba tega srečanja prenese v letošnje leto na prvo soboto v mesecu oktobru.
Aktivnosti po odborih:
Območni vodniški odbor:
Vodniški odbor bo pripravil izpopolnjevanja po novem pravilniku. Razpored bo sprejet na letnem zboru
vodnikov. Vodniški odbor bo podprl vse odmevne akcije lokalnega in širšega pomena, katerih cilj je
vključevanje čim večjega števila prebivalstva na področju rekreativne dejavnosti in pohodništva v planinstvu.
Letošnje srečanje vodnikov bo pripravilo PD Radlje ob Dravi. Vodniški odbor se bo preko svojih vodnikov
aktivno vključil v pripravo in izvedbo srečanja Koroških planincev, vsa društva pa bodo vodniki povabili na
letošnje srečanje slovenskih planincev 11. 6. 2022 in temu ustrezno tudi organizirali skupinska potovanja.
Vodniški odbor je že v letu 2022 po predlogih posameznih društev pripravil skupni program izletov za celotno
območje Koroške. Vodniški odbor bo tudi sproti obveščal vodniške sekcije pri društvih o aktualnem
dogajanju na VK, PZS, MDO in OVO.
Odbor za planinske poti:
Odbor načrtuje vsaj tri sestanke. Na njih bodo obravnavali aktualno problematiko vzdrževanja in obnove
planinskih poti na Koroškem. Redno se bodo udeleževali tudi sestankov MDO in KPP in društev, še posebej
takrat, ko bodo v društvih obravnavali tekočo problematiko vzdrževanja planinskih poti. V svoj program dela
so vključili tudi celovit pregled planinskih poti in njihovo stanje ter ocenjevanje opravljenega dela na teh
poteh. Po odsekih bodo nadaljevali popolnjevanje katastra planinskih poti z opisi poti in fotografijami ter
pripravili zemljevide poti po posameznih PD. V letu 2022 odbor načrtuje vsaj eno skupno akcijo na
najzahtevnejših odsekih planinskih poti našega območja. V svojem načrtu predvidevajo tudi izvedbo skupne
akcije za označevanje Geoparka, v mesecu januarju pa izvedbo vsakoletnega družabnega srečanja koroških
markacistov. Če bodo razmere to dopuščale, bo v mesecu februarju izveden zbor markacistov Koroške,
odbor bo vodil evidenco usposabljanja markacistov in se še posebej aktiviral pri pridobivanju mlajših kadrov
v svoje vrste. Vsekakor pa se bodo markacisti udeležili tudi vseh skupnih akcij kot je to Dan markacistov, Zbor
markacistov in zbor planov PD MDO Koroške.
Odbor za varstvo narave
Na Koroškem ima 10 društev organizirane odseke za VGN. V teh odsekih deluje 70 gorskih stražarjev in 13
VGN. Odbor sodeluje z ostalimi sorodnimi NV organizacijami kot so to: Savinski in Podravski odbor za VGN,

Naravovarstvena zveza Smrekovec, Društvo Narava Pohorje, Zavod za gozdove in Lovska zveza Koroške.
Odbor namerava tudi v letu 2022 aktivno delovati na področju teoretičnega in praktičnega usposabljanja
gorskih stražarjev po predpisani metodologiji KVGN. V okviru svojih aktivnosti bodo skrbeli za redno licenčno
usposabljanje v okviru KVGN, udeleževali se bodo raznih naravovarstvenih izobraževanj v okviru delovanja
KVGN, Zavoda za gozdove in drugih organizacij (Kocerod – Koroški center za ravnanje z odpadki) itd. Vseskozi
si bodo prizadevali pridobiti nove kandidate za VGN in GS še posebej iz vrst mladine, sodelovali pa bodo tudi
z vrtci in osnovnimi šolami in soorganizirali z društvi planinske tabore. Redni letni zbor naravovarstvenikov
našega območja bo na Košenjaku, v času izvedbe Dneva Smrekovca). Odbor bo sodeloval tudi pri aktivnostih
drugih naravovarstvenih organizacij kot je to Pohod ob Muri, Žareči macesni, Košnja na stari način, Dan za
Pohorje, Ogenj v Alpah, Čiščenje pohorskih planj itd.) V svojem programu ima odbor tudi izvedbo aktivnosti
za občasno fizično varovanje rastišč arnike na Pohorju, ohranitve rastišča sibirske perunike v Podgorju in
zaščite naravnih vrednot in njihovo ohranitev našim zanamcem.
Odbor za turno kolesarjenje:
Odbor načrtuje za leto 2022 tesnejše povezovanje kolesarskih odsekov pri planinskih društvih Koroške. Člani
odbora bodo sodelovali pri koordinaciji označevanja in vzdrževanja STKP. V letu 2022 bodo izvedli
označevanje STKP na področju PD Mežica, kjer STKP še ni označena. Odbor bo usklajeval izvedbo
meddruštvenih turno kolesarskih izletov po Koroški in širše, koroški turni kolesarji pa se bodo udeležili tudi
srečanja koroških planincev na Pernicah. Prav tako načrtujejo organizacijo in izvedbo vsaj ene strokovne
delavnice na temo kolesarjenja (predstavitev tehnike vožnje, predstavitev električnih koles, tehnika vodenja
organizirane skupine kolesarjev in osveščanje kolesarjev o pravilnem obnašanju v naravnem okolju).
Odbor za obhodnice in Koroško planinsko pot
Odbor se bo aktivno vključil pri izvedbi in organizaciji distribucije obnovljenega vodnika in dnevnik Koroške
planinske poti. Poskrbel bo, da bosta obe publikaciji na voljo na vseh planinskih postojankah Koroške pa tudi
pri PZS. Člani odbora bodo redno spremljali vzdrževanje planinske poti za Koroško planinsko pot in opozarjali
markaciste na pomanjkljivosti in jim predlagali obnovitvena in vzdrževalna dela na tej poti.
Predsednik MDO PZS PD Koroške:
Mirko Tovšak

Program dela Kamniško-Bistriškega MDO PD 2022

Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a,
1000 Ljubljana,
ki jo predstavlja in zastopa predsednik dr. Jože Rovan
(v nadaljevanju PZS)
in
Slovenski gorniški klub Skala - zveza gorniških klubov,
Cankarjeva cesta 11,
1000 Ljubljana,
ki jo predstavlja in zastopa predsednik Anton Žunter
(v nadaljevanju Skala)

na osnovi obojestransko izraženega interesa sklepata

Dogovor o medsebojnem sodelovanju

1. člen
Stranki ugotavljata, da sta v letu 2006 sklenili Pogodbo o medsebojnem sodelovanju z veljavnostjo pet
let, ki je po izteku veljavnosti nista obnovili. Ker sta sodelovanje nadaljevali v duhu te pogodbe, želita s
tem dogovorom urediti bodoče medsebojno sodelovanje.
2.

člen

Izhajajoč iz svojih poslanstev se stranki dogovorita za sodelovanje na sledečih področjih:
- vzajemno priznavanje nasledstva PZS po Slovenskem planinskem društvu in Skale po
Turistovskem klubu Skala,
- promocija planinstva in gorništva v vseh oblikah dejavnosti na vseh ravneh,
- izobraževanje in usposabljanje za udejstvovanje in delovanje v gorskem svetu,
- ustvarjanje pogojev za izboljševanje planinske infrastrukture (planinskih koč in poti),
- ustvarjanje pogojev za nadaljnji razvoj športnega plezanja,
- izvajanje aktivnosti s področja varovanja gorskega okolja,
- raziskovanje slovenske planinske in gorniške zgodovine,
- obeleževanje pomembnih obletnic planinstva in gorništva širšega pomena,
- izdajanje literature in drugih avtorskih del s področja planinstva in gorništva,
- informiranje javnosti o pomembnejših dogodkih in aktivnostih s področja delovanja strank,
- prepoznavanje izrednih prispevkov posameznih članov strank ali drugih subjektov k razvoju
planinskega in gorniškega delovanja,
- sodelovanje pri drugih skupnih projektih, ki so v interesu obeh strank.

1/2

3. člen
Ker se je izvajanje projekta izgradnje in vsebinske postavitve Slovenskega planinskega muzeja v okviru
Ustanove Avgusta Delavca (katere soustanoviteljici sta skupaj s PD Dovje-Mojstrana) izkazalo kot
uspešen in učinkovit način izvajanja skupnega sodelovanja, stranki lahko izvajanje posameznega
projekta preneseta na navedeno ustanovo.
4. člen
Stranki bosta medsebojno sodelovali v duhu planinskega in gorniškega častnega kodeksa ter v okviru
pravil in določil, ki jih opredeljujejo statut in programska vodila PZS in statut Skale.
5. člen
Morebitna odstopanja od tega dogovora stranki poskušata rešiti sporazumno. Če tak dogovor ni
mogoč, ima vsaka stranka pravico odstopiti od tega dogovora.
6. člen
Dogovor je sestavljen in podpisan v štirih izvodih, od katere vsaka stranka prejme po dva izvoda.
7. člen
Dogovor začne veljati, ko ga podpišeta zastopnika obeh strank in velja do preklica.
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