Št. sklepa

Sklep

Realizacija

Upravni odbor PZS daje soglasje za zamenjavo parcele 914/2 k.o.
Radegunda z novo odmerjeno parcelo okoli Mozirske koče na Golteh, v
V IZVAJANJU
7/08-06-2017 razmerju 1:1.
UO PZS posreduje zbrana stališča MDO PD skupaj z analizo spomladanskih
DA (Na zadnji smo
anket za PD komisijam (MK, VK, KŠP in KA) in OUP za nadaljnjo obravnavo s
ugotovili, da ni nihče
pozivom, da vsaka komisija za svoje področje preveri tudi način
izvedel planinske šole.
usposabljanja v primerljivih tujih planinskih zvezah. Predvidoma na
marčevski seji UO PZS navedene komisije in odbor predstavijo zaključke
Del, ki se nanaša na
njihove analize področja usposabljanj in predloge spremembe.
usposabljanja smo pa
Predsednikom tistih MDO PD, ki bodo v letu 2018 izvedla skupno planinsko rešili s pripravo novih
šolo, se predlaga, da na jesenski seji UO PZS predstavijo kratko analizo te
programov. )
19/16-11-2017 aktivnosti.
Upravni odbor PZS na osnovi dosedanjih aktivnostih in predloženega opisa
stanja soglaša z izvedbo nadaljnjih aktivnosti v smeri prodaje lastniškega
V IZVAJANJU
7/20-09-2018 deleža PZS na Ribniški koči (delež 1/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi kot).
UO PZS pooblašča vodstvo Planinske zveze Slovenije za izvedbo pogajanj s
potencialnim kupcem in pripravo predloga kupoprodajne pogodbe, o kateri
bo razpravljal in odločal na naslednji oz. eni naslednjih sej. Objekt mora še
naprej ohraniti status planinske koče v kateri imajo člani PZS vse ugodnosti,
8/20-09-2018 ki izhajajo iz članstva.
1/15-11-2018 Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 3. seje
Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 2. seje upravnega odbora z dne 20. 9.
2/15-11-2018 2018.
Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike
spominskih plaket PZS za leto 2018:
• Za 65 let: Anton Pečovnik (PD Luče), Miro Štebe (PD Onger Trzin),
• Za 70 let: Dušan Šip (PD Žalec), Cvetka Jug (PD Tolmin), Frančiška Vovk
(PD Krka Novo mesto), Franc Kepic (PD Rašica) – posthumno, Darinka
Kocbek (PD Miklavž), Marjan Ručigoj (PD Iskra Kranj)
• Za 75 let: Jože Pur (PD Polzela)
• Za 80 let: Edvard Privšek (PD Rimske Toplice), Marija Pilko (PD Železničar
3/15-11-2018 Maribor)
Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike
Svečane listine PZS za leto 2018: Vinko Novak (PD Videm Krško), Janez
Glažar (PD Matica Murska Sobota), Janez Bruno Oman (PD Zavod za
zdravstveno varstvo Celje), Anton Sitar (PD Vransko), Franc Čretnik (PD
Liboje), Andrej Kuzman (PD Velenje) – posthumno, Pino Giuseppe Rudež
(SPD Trst), Klavdij Mlekuž (PD Dovje-Mojstrana), Anton Nastran (PD za
Selško dolino Železniki) in Ivan Eder (PD Pošte in Telekoma Maribor)
4/15-11-2018
Upravni odbor PZS na podlagi 11.,19. in 32. člena Statuta PZS sprejema
5/15-11-2018 Pravilnik Sklada planinskih koč.
Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni
klub Beta (Celje), matična št. 4099397000 v članstvo Planinske zveze
Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi PK Slovenske
6/15-11-2018 Konjice.
Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema
Turnosmučarski klub LiMa (Dobrna), matična št. 4104960000 v članstvo
Planinske zveze Slovenije. Mentorsko društvo za dobo dveh let se določi PD
7/15-11-2018 Jezersko.
Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni
klub FA (Kranj), matična št. 4105982000 v članstvo Planinske zveze
8/15-11-2018 Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi PD Radovljica.
Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema
Planinsko društvo »Treskavica Sarajevo (Bosna in Hercegovina), matična št.
9/15-11-2018 4200608750006 v članstvo Planinske zveze Slovenije.

V IZVAJANJU

DA
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Št. sklepa

10/15-11-2018

11/15-11-2018

12/15-11-2018

13/15-11-2018
14/15-11-2018

15/15-11-2018

16/15-11-2018

Sklep
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 2019 v višini A 56,00 €, A/d 51,00 €, B 26,00 €, B/d 21,00 €, B1 19,50 €,
S+Š 17,00 €, S+Š/d 13,80 €, P+O 7,00 €, P+O/d 5,60 €, IN 8,00 €, IN/d 6,60 €
in B člani društev v tujini 14,75 €.
Upravni odbor PZS v skladu s točko g) prvega odstavka 32. člena Statuta
PZS, na predlog Odbora za članstvo sprejema spremenjen in dopolnjen
Pravilnik o članstvu posameznikov.
Upravni odbor PZS na podlagi 15. člena Statuta PZS, na predlog predsednika
PZS, imenuje voljenega člana UO Bojana Rotovnika (PD Šoštanj), za
predstavnika PZS na skupščinah OKS-ZŠZ (kandidat za člana skupščine) v
mandatu 2018-2022 in potrjuje njegovo kandidaturo za člana Izvršnega
odbor OKS – ZŠZ na Volilni seji skupščine OKS-ZŠZ 2018.
Upravni odbor PZS soglaša s kandidaturo Toma Česna za člana Strokovnega
sveta za vrhunski šport OKS-ZŠZ in s kandidaturo Mateja Planka za
kandidata za člana Strokovnega sveta športa za vse OKS-ZŠZ za mandatno
obdobje 2018-2022.
Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega
načrta PZS za leto 2019.
Upravni odbor PZS se seznanja s spremenjenimi in dopolnjenimi prevodi
priporočil CAA s področja preventivne dejavnosti in priporoča organom PZS
in planinskim društvom, da ta priporočila smiselno uporabljajo pri svojih
aktivnostih in jih v skladu z možnostmi promovirajo.
Upravni odbor potrjuje Skupna Merila za vrednotenje kandidatur za
pridobitev sredstev na razpisu FŠO na področju planinskih poti, planinskih
koč in plezališč.
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ZAPISNIK
3. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 15. novembra 2018, ob
16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.
PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Martin Šolar in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Uroš Kuzman, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete in Anton
Progar.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Jože Prah (MDO PD
Zasavja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Drago Lipič (namestnik 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), Ernest Gradišar (namestinik MDO PD
Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe
(MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: : Aleš Pirc (Komisija za športno
plezanje), Peter Bajec (Komisija za alpinizem), Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Jasna Pečjak
(Komisija za gorske športe), Valentin Rezar (Gospodarska komisija).
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar.
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS),
Matej Ogorevc (urednik spletnih strani PZS).
Mediji: Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika).
Vodje odborov PZS: Tone Jesenko (Odbor za članstvo), Irena Pečavar Čarman (Pododbor za
priznanja)
Vabljeni: projekt za Korošico: Brane Povše (podpredsednik PD Celje –Matica), Rok Bordon
(projektant arhitekture), Mitja Selič (projektant strojnih instalacij), Aleš Wolf (predsednik gradbenega
odbora).
Opravičeno odsotni: Irena Mrak (podpredsednica PZS), Brigita Čeh (voljena članica UO PZS), Urša
Mali (strokovna sodelavka PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Marijan Denša (Komisija
za varstvo gorske narave), Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti) in Štefan Kozak (MDO PD
Pomurja).
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Povedal je, da je prisotnih 19
članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 79,2 % sklepčnost.
Pod točko razno sta svoje teme najavila Miro Mlinar (zakon o športu, register nepremičnin PZS) in
Marija Kuhar (vpis v register usposobljenih delavcev v športu).
SKLEP 1/15-11-2018: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 3. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2018
4. Planinsko gospodarstvo:
a) Predstavitev idejne zasnove za kočo na Korošici
b) Sklad planinskih koč

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sprejem novih društev v članstvo PZS
Članarina PZS 2019 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov
Imenovanje predstavnika PZS v OKS
Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2019
Predstavitev Kodeksa Obisk v naravi
Predstavitev analiza spomladanske ankete PD 2018
Potrditev dopolnjenih priporočil CAA
Potrditev meril za razvrščanje prijavljenih projektov na FŠO
Predstavitev projekta Planinskega geografskega in informacijskega sistema – PlanGIS
Informacija o delovanju komisij PZS
Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Razno

Ad. 1. Potrditev zapisnika 2. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da je na zapisnik prišlo nekaj pripomb, katere so bile upoštevane. Razprave
ni bilo.
SKLEP 2/15-11-2018: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 2. seje upravnega odbora z dne 20. 9.
2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
- Sodelovali smo pri obveščanju javnosti o obnovi Aljaževega stolpa in pri njegovi vrnitvi na vrh
Triglava.
- Jože Rovan in Bojan Rotovnik sta se v Mongoliji udeležila skupščine Mednarodnega združenja
planinskih organizacij UIAA 2018.
- Odličen odziv je doživela akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah, izpeljana na 10 kočah.
- Sodelovali smo pri predstavitvi kodeksa obnašanja v naravi v Sloveniji, poimenovanega Obisk
v naravi.
- Andrej Štremfelj je na Poljskem prejel zlati cepin za življenjsko delo.
- Uspešno smo organizirali tekmo SP v športnem plezanju v Kranju, tudi letos z bogatim
spremljevalnim programom; najboljša Slovenka je bila Janja Garnbret, v Kranju druga, sicer
pa skupna zmagovalka SP 2018 v težavnosti.
- Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je sprejel najuspešnejše
slovenske alpiniste, športne plezalce in paraplezalce.
- Vita Lukan je na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu osvojila srebrno kolajno.
- Začel se je 6. odprti slovensko-hrvaško-srbski pokal v lednem plezanju, najuspešnejša
Slovenca sta Maja Šuštar in Jaka Hrast.
- V Makedoniji so slovenske ekipe uspešno nastopile na 3. planinskem orientacijskem
tekmovanju planinskih zvez Balkana.
- Na Hrvaškem je potekalo prvo srečanje strokovnih komisij za planinske poti planinskih zvez
Srbije, Hrvaške in Slovenije.
- Realiziran je bil sestanek na Ministrstvi za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo.
- Začeli so se jesenski posveti za planinska društva.
- Razglasili smo zmagovalce fotonatečaja Planinskega vestnika in podjetja Cewe #LjubimGore.
- Izšli so novi vodniki po Slovenski planinski poti in knjiga Pravljičarija pod Triglavom.
- Izvedena so bila regijska tekmovanja Mladina in gore.
- Organizirano je bilo 37. srečanje alpinistov veteranov.
- Jože Rovan in Miro Eržen sta se udeležila skupščine EUMA v Bruslu.
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Matej Planko je še podal informacije na vprašanja pretekle seje UO PZS. Na Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport smo poslali pobudo, da PZS kot panožna zveza kolektivno vpiše v
Razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu vse svoje strokovne delavce v
športu. Pobuda je bila zavrnjena.
Pobudo za markiranje poti z flourescentnimi barvami sta obravnavali Komisija za planinske poti in
Komisija za varstvo gorske narave. Obe komisiji sta predlog zavrnili, enakega mnenja pa je tudi
predsedstvo PZS.
Razprave ni bilo.
Prisotnih je 20 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 83,3 % sklepčnost.

Ad. 3. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2018
Tone Jesenko je povedal, da je bil junija 2018 na spletni strani PZS objavljen razpis za Najvišja
priznanja PZS v letu 2018. Rok za oddajo predlogov je bil 1. oktober 2018. V tem času je Odbor za
članstvo prejel 24 predlogov in sicer 13 za spominske plakete ter 11 za svečane listine. Dva predloga
za spominske plakete sta bila zavrnjena (PD Domžale, PD Šempeter v Savinski dolini) saj nista
ustrezala pogojem, ter en za jubilejno listino (PD Kamnik). Dva predloga sta prišla po roku in nista bila
obravnavana (MDO PD Koroške).
Razprava: Jurček Nowakk je vprašal, kakšna priznanja bosta prejela PD Domžale in PD Kamnik. Tone
Jesenko mu je odgovoril, da predloga ne ustrezata najvišjim priznanjem PZS kjer se priznanja
podeljujejo posameznikom. Oba predloga so predali v obravnavo predsedstvu PZS. Irena Pečavar
Čarman je dodala, da predlog za PD Domžale ustreza Jubilejni listini, PD Kamnik pa za 125 let ne
more prejeti priznanja, ki bi ustrezalo Pravilniku za priznanja PZS. Mirko Tovšak je vprašal, zakaj sta
bili priznanji MDO PD Koroške zavrnjeni. Irena Pečavar Čarman mu je odgovorila, da sta predloga
prišla po izteku roku za vložitev predlogov.
SKLEP 3/15-11-2018: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike
spominskih plaket PZS za leto 2018:
• Za 65 let: Anton Pečovnik (PD Luče), Miro Štebe (PD Onger Trzin),
• Za 70 let: Dušan Šip (PD Žalec), Cvetka Jug (PD Tolmin), Frančiška Vovk (PD Krka Novo mesto),
Franc Kepic (PD Rašica) – posthumno, Darinka Kocbek (PD Miklavž), Marjan Ručigoj (PD Iskra Kranj)
• Za 75 let: Jože Pur (PD Polzela)
• Za 80 let: Edvard Privšek (PD Rimske Toplice), Marija Pilko (PD Železničar Maribor)
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 4/15-11-2018: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike
Svečane listine PZS za leto 2018: Vinko Novak (PD Videm Krško), Janez Glažar (PD Matica Murska
Sobota), Janez Bruno Oman (PD Zavod za zdravstveno varstvo Celje), Anton Sitar (PD Vransko),
Franc Čretnik (PD Liboje), Andrej Kuzman (PD Velenje) – posthumno, Pino Giuseppe Rudež (SPD
Trst), Klavdij Mlekuž (PD Dovje-Mojstrana), Anton Nastran (PD za Selško dolino Železniki) in Ivan
Eder (PD Pošte in Telekoma Maribor)
Sklep je bil sprejet (19 ZA, 1 PROTI – Mirko Tovšak).
Ad. 4. Planinsko gospodarstvo:
a. Predstavitev idejne zasnove za kočo na Korošici
Miro Eržen je povedal, da so na predstavitvi prisotni tudi podpredsednik PD Celje Matica Brane
Povše, Rok Bordon (projektant arhitekture), Mitja Selič (projektant strojnih instalacij) in Aleš Wolf
(predsednik gradbenega odbora za izgradnjo nove planinske koče na Korošici). V predstavitvi je Rok
Bordon najprej predstavil lego in vremenske vplive lokacije za izgradnjo bodoče planinske koče ter
zgodovino Planinske koče na Korošici ki leži na 1803 n. m.. Nadaljeval je z vizualno zasnovo
zunanjosti in notranjosti bodoče koče na Korošici ter razložil kaj vse je bilo upoštevano v idejni
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zasnovi ter iz katerih materialov naj bi bila zgrajena. Upoštevali so vremenske vplive, lego koče, lahke
materiale za konstrukcijo zaradi helikopterskih prevozov (konstrukcija lahke vezane plošče, fasada
aluminijaste plošče), željo po ekološki koči, potrebe po bivalnem in spalnem delu, potrebe po učnih
prostorih za usposabljanje strokovnih kadrov, apartmajske sobe, prostore za zalogovnike toplotne
energije…..Predstavil je shemo ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode (preko sončnih kolektorjev
in kaminske peči v zalogovnike), shemo shranjevanja in koriščenja meteorne vode (zalogovnik
meteorne vode, odpadne vode se čistijo s čistilno napravo) in shemo elektro instalacij (preko sončnih
celic v akumulatorje, diesel agregat kot rezerva). Zasnova koče je izdelana tako, da se energija za
toplo vodo dovaja skozi sončne celice v zalogovnike, nekaj pa tudi iz kaminske peči (peč bo oblečena
s kamenjem pogorele koče). Vizualna zasnova predstavlja moderno ekološko planinsko kočo, ki
ustreza vsem sodobnim zahtevam. Toplotna energija se bo skladiščila v zalogovnikih, odpadna voda
se bo čistila skozi čistilno napravo. Vetrna elektrarna za enkrat ni predvidena zaradi finančne
omejitve.
Prisotnih je 21 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 87,5 % sklepčnost.
Razprava: Valentin Rezar je mnenja, da so zalogovniki za toplotno energijo premajhnih kapacitet.
Mira Mlinarja je zanimalo, koliko bosta izkoriščena dva predvidena apartmaja.
Podpredsednik PD Celje Matica je odgovoril, da je koča zasnovana za prihodnje rodove, trend pa kaže
povečanje zanimanja za apartmajske sobe in manj za skupna ležišča. Koča na Kamniškem sedlu ima
največ zanimanja prav za apartmajske sobe. Jožeta Rovana je zanimalo ali bo zimska soba predvidena
ločeno od osnovnega objekta, da ga morebitni požar ne more uničiti. Projektant je odgovoril, da je za
zimsko sobo predviden kontejner. Jurčka Nowakka je zanimala okvirna cena izgradnje koče.
Projektant je odgovoril, da bo vsaj 600.000 eur, brez elektro in vodovodnih instalacij in prevoza,
skupni znesek pa bo vsaj 720.000 eur. Igorja Oprešnika je zanimalo za koliko ljudi je predvidena soba
za izobraževanje. Projektant je odgovoril, da za 30. Spalne kapacitete pa so za 80 oseb, dodatno pa še
8 za osebje. Podpredsednik PD Celje Matica Brane Povše je še pojasnil, zakaj taka časovna zamuda. Za
pridobitev gradbenega dovoljenja bo potrebno najprej urediti lastništvo. Na Korošici je za enkrat
postavljen stari bivak, ki lahko služi tudi za zasilno prenočišče. Še vedno se zbira finančna pomoč
preko SMS donacij, donacij podjetij, posameznikov…
Prisotnih je 22 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 91,7 % sklepčnost.

b. Sklad planinskih koč
Miro Eržen je povzel, da je Upravni odbor PZS na prejšnji seji obravnaval predlog Pravilnika Sklada
planinskih koč v prvi obravnavi. Podane pripombe so se obravnavale in poskušale vključiti v predlog
pravilnika v II. obravnavi. Pobuda za ustanovitev sklada za obnovo in vzdrževanja planinskih poti v
tem delu niso obravnavali, ker se ne nanaša direktno na sklad planinskih koč. Druga večkrat
izpostavljena dilema je zakaj imajo prednost koče v visokogorju. Namen sklada je razdeljen na dve
področji: obnova koč v primeru naravnih nesreč, ter večje investicije v energetsko in ekološko
sanacijo planinskih koč (koče višje kategorije imajo prednost zaradi višjih stroških obratovanja, krajšo
sezono obratovanja, zahtevnejšega prevoza…). Ni pa kategorija koče edini, niti prevladujoč kriterij pri
izboru. Največje odprto vprašanje, ki spremlja ustanovitev sklada je obseg sredstev, ki jih bo možno
zagotoviti za delovanje, od česar bo odvisen obseg kontinuiranega sofinanciranja investicij iz sklada.
Vezano na razpoložljiva sredstva pa je odvisno tudi koliko investicij na koliko kočah bo sofinanciranih.
Dilema ali bi sklad sofinanciral samo energetsko in okoljske sanacije del ali tudi obnove gostinskega
dela, preureditev sob v družinske sobe ter druge investicije, ki se nanašajo direktno na tržni del
delovanja koč, se prav tako veže na vprašanje razpoložljivih sredstev. V primeru zadostnih sredstev v
prihodnosti je smiselno vključiti tudi to področje, v začetni fazi pa je potrebno subvencionirati
predvsem ukrepe, ki so najbolj podhranjeni in pereči na planinskih kočah. Zato trenutna merila ne
zajemajo investicij v gostinske oz. prenočitvene kapacitete, prav tako se te investicije ne štejejo v
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minimalno skupno vrednost del iz 5. člena predloga pravilnika. Za namen zavarovanja terjatve je
predlagan tudi vpis solastniškega deleža PZS, kar sledi obstoječemu sistemu manjšega solastništva
PZS.
RAZPRAVA: Rudi E. Skobe je predlagal bolj primerno zapisan tretji odstavek 7. člena. Miro Mlinar je
predlagal da se 4. člen pravilnika dopolni z alternativnimi viri financiranja, ki so bili predlagani na
prejšnjih sejah UO PZS (npr. dodatni euro na prenočitev v sklad). Predlaga tudi popravek definicije
stalno odprta koča. Eržen mu je odgovoril, da glede dodatnega zaračunavanja nočnin podpira njegov
predlog, vendar se boji, da se zaradi nediscipline to ne bo obdržalo. Jože Rovan je povedal, da bi
morala o tem odločati Skupščina PZS, do takrat imamo pa še čas za temeljit premislek. France
Benedik nasprotuje predlogu, da imajo koče višje kategorije prednost. Predlaga tudi, da se skupini za
sklad doda dva neodvisna člana iz različnih PD. Igor Oprešnik je mnenja, da bi morali npr. simboličnih
5 centov zaračunavati tudi nečlanom. To bi lahko storili tako, da se doda postavko na vsak račun.
Miro Eržen mu je odgovoril, da tega država ne bo dopustila. Doplačilne znamke so enkrat letno
dovoljene le Rdečemu križu, Tednu požarne varnosti in Tednu solidarnosti.
SKLEP 5/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 11.,19. in 32. člena Statuta PZS sprejema
Pravilnik Sklada planinskih koč.
Sklep je bil sprejet (21 ZA, 1 PROTI – Ernest Gradišar).

Ad. 5. Sprejem novih društev v članstvo PZS
Matej Planko je povedal, da smo prejeli štiri vloge za članstvo v PZS. To so Plezalni klub Beta,
Turnosmučarski klub LiMa, Plezalni klub FA in Planinsko društvo Treskavica Sarajevo. Vsa društva
izpolnjujejo formalne pogoje za sprejem v PZS. Jasna Pečjak je dodala, da se je za mentorja
Turnosmučarskega kluba LiMa javilo PD Jezersko.
Razprava: Jurček Nowakk je vprašal, kdaj se bo iz članstva PZS zbrisalo društva, ki ne vzamejo
znamkic. Matej Planko mu je odgovoril, se takšna društva že brišejo. Glede spremembe pogojev za
včlanitev novih društev je pa potrebno spremeniti Statut PZS, ko se bo nabralo nekaj materiala za
dopolnitve.
SKLEP 6/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni
klub Beta (Celje), matična št. 4099397000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko
društvo za dobo dveh let se določi PK Slovenske Konjice.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 7/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema
Turnosmučarski klub LiMa (Dobrna), matična št. 4104960000 v članstvo Planinske zveze Slovenije.
Mentorsko društvo za dobo dveh let se določi PD Jezersko.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni
klub FA (Kranj), matična št. 4105982000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo
za dobo dveh let se določi PD Radovljica.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Planinsko
društvo »Treskavica Sarajevo (Bosna in Hercegovina), matična št. 4200608750006 v članstvo
Planinske zveze Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 6. Članarina PZS 2019 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov
Jože Rovan je povzel, da je Skupščina PZS leta 2018 sprejela sklep, da se vsem kategorijam članarine
razen P+O doda 1 euro za sklad za obnovo koče na Korošici. Ta dodatni euro ni predmet delitvenega
razmerja, ampak gre v sklad. Tone Jesenko je povedal, da je Odbor za članstvo na pravilnik dobil eno
pripombo člana PD Škofja Loka.
RAZPRAVA: Jurček Nowakk je opozoril da je v 5. členu pravilnika napačna dikcija kategorije članarine
IN. Rudi E. Skobe je povedal, da je v drugem odstavku 6. Člena zapisano, da daje soglasje predsednik
MDO PD. Predsednik pa nima vpogleda v delo PD preko Naveze.
SKLEP 10/15-11-2018: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 2019 v višini A 56,00 €,
A/d 51,00 €, B 26,00 €, B/d 21,00 €, B1 19,50 €, S+Š 17,00 €, S+Š/d 13,80 €, P+O 7,00 €, P+O/d 5,60
€, IN 8,00 €, IN/d 6,60 € in B člani društev v tujini 14,75 €.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11/15-11-2018: Upravni odbor PZS v skladu s točko g) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS,
na predlog Odbora za članstvo sprejema spremenjen in dopolnjen Pravilnik o članstvu
posameznikov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sledil je 15-minutni odmor. Po odmoru je bilo še vedno prisotnih 22 članov UO PZS z glasovalno
pravico, kar pomeni 91,7 % sklepčnost.
Ad. 7. Imenovanje predstavnika PZS v OKS
Jože Rovan je povedal, da je OKS – ZŠZ pozvala svoje članice, da predlagajo kandidate za člane
skupščine OKS – ZŠZ, kandidata za člana strokovnega sveta za vrhunski šport in kandidata za člana
Strokovnega sveta športa za vse. Vsi kandidati so strokovnjaki na področju športa.
SKLEP 12/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 15. člena Statuta PZS, na predlog predsednika
PZS, imenuje voljenega člana UO Bojana Rotovnika (PD Šoštanj), za predstavnika PZS na skupščinah
OKS-ZŠZ (kandidat za člana skupščine) v mandatu 2018-2022 in potrjuje njegovo kandidaturo za
člana Izvršnega odbor OKS – ZŠZ na Volilni seji skupščine OKS-ZŠZ 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 13/15-11-2018: Upravni odbor PZS soglaša s kandidaturo Toma Česna za člana Strokovnega
sveta za vrhunski šport OKS-ZŠZ in s kandidaturo Mateja Planka za kandidata za člana Strokovnega
sveta športa za vse OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2018-2022.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 8. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2019
Matej Planko je povedal, da je bilo gradivo priloga vabilu. Povzel je izhodišča: članarina za 2019 bo
enaka kot bo dosežena v letu 2018, FŠO bo za 10 % več kot v letu 2018, LPŠ, Urad za mladino,
sponzorstva in donacije ter interne knjižbe ostajajo v enaki višini kot leta 2018. Vrednosti projektov
se bodo prilagodile dejanski stanju glede na realizacijo letos. Predlog izhodišč za izračun odhodkov v
letu 2019: odhodki se bodo prilagodili predvidenim prihodkom. Na podlagi skupnih prihodkov se
bodo uskladili odhodki za vse organe v okviru PZS. Podrobni finančni načrt bo predstavljen na
naslednji seji UO PZS. Razprave ni bilo.
SKLEP 14/15-11-2018: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega
načrta PZS za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 9. Predstavitev Kodeksa Obisk v naravi
Bojan Rotovnik je povedal, da je bil novembra 2011 sklenjen dogovor o sodelovanju na področju
trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti med
Planinsko, Ribiško, Lovsko, Turistično, Čebelarsko in Kinološko zvezo Slovenije, leta 2017 pa je
dogovor o sodelovanju podpisala tudi Zveza tabornikov Slovenije.
Oblikovala se je ideja o pripravi skupnega priporočila oz. kodeksa za vse obiskovalce narave, katerega
vsebina bi bila sprejemljiva za kar najbolj širok krog organizacij, ki delujejo na področju varstva
narave. Smernice kodeksa temeljijo na že uveljavljenem, a ne zapisanem konsenzu slovenske družbe
in je neke vrste dogovor med lastniki zemlje, vzgojnimi organizacijami, ki svoje dejavnosti izvajajo v
naravi, ostalo civilno družbo in pristojnimi institucijami. Cilj kodeksa je bolje informirati obiskovalce
narave ter turiste, kako se v Sloveniji obnašamo v naravi. Ena izmed nalog sodelujočih organizacij je
tudi ta, da vsebino kodeksa čim bolj promovirajo tudi med svojim članstvom, predvsem pa poskrbijo
za promocijo med tistimi obiskovalci narave, ki to tematiko slabše ali sploh ne poznajo. Glede na
množičnost in razširjenost planinske organizacije ter glede na razvejano mrežo planinskih koč se
priporoča vsem društvom, članom PZS, da po svojih zmožnostih poskrbijo za promocijo tega kodeksa
v svojih okoljih. Razprave ni bilo.
Ad. 10. Predstavitev analize spomladanske ankete PD 2018
Matjaž Šerkezi je predstavil rezultate spomladanske ankete za planinska društva.
Analiza je pokazala, da trend oddaje anket v društvih pada. Najvišji odstotek oddanih anket je iz MDO
PD Posočja, najmanj pa iz MDO PD Koroške. Skoraj 75% društev sodeluje z šolami, skoraj 40% pa z
vrtci. Narašča trend aktivnosti v sodelovanju z drugimi društvi, upada pa število taborov (poletni,
zimski, za odrasle). Upada tudi organiziranje kulturnih dogodkov v planinskih društvih, ter izdajanje
društvenih glasil. Prav tako upada izvajanje programov oz. aktivnosti za OPP. Udeležba na Planinski
šoli ima rahel porast v zadnjih letih, planinska šola za odrasle in alpinistična šola rahel upad, šola
športnega plezanje pa je v porastu, kar lahko pripisujemo temu, da je plezanje čedalje bolj
priljubljeno. Društva smo tudi spraševali ali podpirajo formiranje posebnega sklada pri PZS za pomoč
pri vzdrževanju in obnovi planinskih poti, planinskih koč in plezališč, ki bi ga delno sofinancirali vsi
člani planinske organizacije (15,1 % zelo podpira, 42,5 % podpira), ter omejevanju obiska najbolj
obremenjenih gora (8,9 % zelo podpira, 44,5 % podpira) .
RAZPRAVA: Jože Rovan je poudaril, da je pomembno, da je delež društev, ki izpolnijo anketo čim višji,
saj se lahko le na podlagi čim bolj zanesljivih podatkov ustrezno odločamo Manja Rajh je predlagala,
da se pri vprašanju o delu MDO PD doda tudi možnost vpisa s čim društva niso zadovoljna. Spraševala
je tudi, kdaj bodo dopolnjeni podatki o glasilih, ki so izpadli iz ankete. Jožef Bobovnik predlaga, da se
določi vrednost v anketi, kaj je še dobro in kaj ne, ter se zraven doda možnost vpisa za
nezadovoljstvo. Marija Kuhar je prosila, da se anketa objavi prej oz. se podaljša možnost
izpolnjevanja. Mirko Tovšak je mnenja, da podatki za Koroško ne morejo biti merodajni zaradi
prenizke udeležbe. Tudi Igor Oprešnik je mnenja, da podatki niso merodajni.
Ad. 11. Potrditev dopolnjenih priporočil CAA
Matjaž Šerkezi je povzel, da so v priporočila CAA dodali le nekaj manjših popravkov oz. dopolnil. Na
novo so izdana priporočila za varno turno smučanje in varno balvaniranje v umetni steni. Razprave ni
bilo.
SKLEP 15/15-11-2018: Upravni odbor PZS se seznanja s spremenjenimi in dopolnjenimi prevodi
priporočil CAA s področja preventivne dejavnosti in priporoča organom PZS in planinskim
društvom, da ta priporočila smiselno uporabljajo pri svojih aktivnostih in jih v skladu z možnostmi
promovirajo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 12. Potrditev meril za razvrščanje prijavljenih projektov na FŠO
Matej Planko je povedal, da Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju FŠO) pri svojem razpisu daje prednost programom in projektom z večjim javnim
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interesom. Kandidature s priporočilom panožne zveze imajo pri točkovanju FŠO večje možnosti. Po
prejetju vlog FŠO zaprosi panožne zveze, da pripravijo predlog razvrstitve prejetih vlog po prioritetah.
S sprejetjem novega Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa FŠO v RS in zaradi
novega načina dela komisije za ocenjevanje prejetih vlog, mora PZS na FŠO poslati enovit seznam
kandidatur razvrščenih po prioritetah. Zaradi različnosti vsebin predlagamo, da ostanejo v veljavi že
sprejeta merila za vrednotenje vlog. Vse vloge se v prvem koraku ocenijo po ustaljenem postopku.
Končni seznam pa sestavimo tako, da je najbolje ocenjena vloga s področja planinskih poti prva,
najbolje ocenjena vloga s področja planinskih koč druga in najbolje ocenjena vloga s področja
športnega plezanja tretja. Ta postopek se ponovi tolikokrat, kolikor je vlog.
RAZPRAVA: Igor Oprešnik se strinja s tem, vendar predlaga, da so na prioritetnem seznamu najprej
koče, nato poti. Matej Planko mu je odgovoril, da so po njegovem mnenju planinske poti predvsem v
visokogorju bolj pomembne ker jih uporablja večje število planince, kot ena planinska koča, ki bi bila
sofinancirana. Miro Mlinar je mnenja, da bi morala PZS pomagati pri planinskim društvom pri
prijavah na FŠO. Matej Planko mu je odgovoril, da je razpis objavljen na spletni strani PZS, društvom
pa pri pripravi vloge za sofinanciranje obnove objektov pomaga svetovalna pisarna.
SKLEP 16/15-11-2018: Upravni odbor potrjuje Skupna Merila za vrednotenje kandidatur za
pridobitev sredstev na razpisu FŠO na področju planinskih poti, planinskih koč in plezališč.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 13. Predstavitev projekta Planinskega geografskega in informacijskega sistema –
Andrej Stritar je povedal, da ima PZS lepo urejen kataster, nima pa dobrega prikaza. Sedaj je kataster
planinskih poti zbran na Geopediji, vendar se lahko zgodi, da bo ta stran kmalu nehala delovati, ni je
pa možno kakorkoli nadgraditi. Povedal je, da so sedaj vsi podatki zbrani na različnih lokacijah, morali
pa bi biti v planinskem geografskem sistemu na enem mestu, tako da bi podatke lahko uporabljali
tako strokoven kader (markacisti, vodniki, PV, Planinska založba, strokovna služba…) kot tudi širša
javnost.
Da bi uredili celotno evidenco vseh teh podatkov na enem mestu so pripravili izvedbeni projekt za
vzpostavitev podatkovne baze za vodenje in vzdrževanje prostorskih vsebin PZS. Povabili so
programerske hiše, da nam pošljejo ponudbe. Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika, ki bo postavil
podatkovno bazo na našem strežniku, izdelal prijazno okolje za uporabo in vzdrževanje, za nadaljnje
prilagajanje in širjenje ter tudi nudil programersko podporo v prihodnje. To so poimenovali Planinski
geografski informacijski sistem ali PlanGIS. Matej Planko je dodal, da so sedaj vsi podatki shranjeni na
spletnih straneh in serverjih. Nikoli se še ni razmišljalo o pristopu k celoviti rešitvi. Manjka pa še
poslovni model, kako vse financirati. Potrebno se bo vključiti v razpise turističnih organizacij.
RAZPRAVA: Jurčka Nowakka je zanimalo kdaj se bo delal projekt, saj bodo marca delali prikaz poti za
invalide. Martin Šolar je mnenja, da mora biti kataster narejen tudi kot urejevalnik, ne samo kot
prikazovalnik. Pomembno je, da bo program deloval tako, kot bo želela PZS. Manjo Rajh je zanimalo
koliko časa dejansko traja, da se naredi tak program. Andrej Stritar ji je odgovoril, da minimalno pol
leta. Jože Prah je mnenja, da bi se morali takoj povezati z Slovensko turistično organizacijo (STO), saj
pripravlja po celi Sloveniji delavnice na temo informacijski sistem v turizmu. Matej Planko mu je
odgovoril, da je to Outdoor activ program, kjer pa je vse plačljivo.
Ad. 14. Informacija o delovanju komisij PZS
Uroš Kuzman je podal informacijo o delovanju Odbora za usposabljanje in preventivo. Novi zakon o
športu predpisuje, da lahko Nacionalna panožna zveza prijavi le eno program usposabljanja na prvi in
en program na drugi stopnji za vsako športno panogo (športno plezanje, ledno plezanje, alpinizem in
turno smučanje). Tu se pojavi vprašanje, kam umestiti planinstvo vodništvo, ki je pomemben kader za
PZS. Našli so rešitev, da se ga umesti v rekreativni del panoge alpinizem, saj se panoga že sedaj
imenuje Planinstvo - Alpinizem. Programi sicer še niso vloženi in verificirani, vendar so za enkrat na
dobri poti. Ni še znano, ali bodo letos razpisani tečaji za vodnike, vendar upajo, da jim bo uspelo.
Verificiranje programov je pomembno, saj bo dolgoročno FŠO financirala le tiste prijavljene razpise,
ki bodo imeli strokovni kader. Razprave ni bilo.
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Jurček Nowakk je predstavil projekt Odbora za invalide/OPP »Gluhi strežejo v planinskih kočah«, ki je
potekal med 22. In 23. septembrom 2018 na 10 planinskih kočah. Predstavil je samo idejo za ta
projekt, kakšna je bila izvedba, odziv in končne ugotovitve. Projekt se je izkazal za zelo uspešnega,
dobro je bil medijsko izpostavljen, poželi pa so val navdušenja tako sodelujočih, planincev, invalidov,
medijev in širše javnosti. Pozitiven odziv je prišel tudi iz tujine, kjer so jih že zaprosili za pomoč in
sodelovanje pri izvedbi podobnih projektov. Razprave ni bilo.
Ad. 15. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Jože Rovan je ponovno izpostavil problematiko prodaje Ribniške koče na Pohorju s strani PD Paloma
Sladki vrh. Primer te koče ima v mislih vse od prevzema funkcije predsednika PZS. PD Paloma je 90%
lastnik, PZS ima 10% kontrolni delež. Leta 2016 so iz PD Paloma sporočili, da ne morejo upravljati več
Ribniške koče. Prejšnje vodstvo PZS si je močno prizadevalo, da bi kočo prevzelo kakšno drugo
društvo, PD Ruše je ponudilo znesek, ki bi pokril dolgove PD Palome, vendar se PD Paloma s tem ni
strinjalo in PD Ruše je umaknilo svojo ponudbo. Sedaj želi PD Paloma kočo prodati, poravnati
dolgove, ostanek kupnine pa porabiti za dejavnost društva . Vodstvo PZS je predlagalo, da se v
primeru prodaje del ostanka kupnine nameni v sklad za planinske koče, kar je PD Paloma zavrnilo, ton
tega sporočila pa je bil neprimeren za komunikacijo med člani planinske organizacije. Globoko je
razočaran nad ravnanjem PD Paloma, naše planinske koče obravnava kot našo skupno infrastrukturo,
kot enega od temeljev našega delovanja za katero moramo solidarno skrbeti. Ta primer prodaje je
lahko slab zgled tudi za druge podobne primere, to se je v preteklosti že dogajalo.
V razpravi se je odzval Bojan Rotovnik, ki je najprej predstavil aktivnosti glede želje po prodaji
Ribniške koče v preteklem mandatu. Jeseni 2016 je bil prvi sestanek vodstva PZS in vodstva PD
Paloma, kjer so predstavniki društva podali informacijo, da zaradi kadrovskih težav, nepodpore
podjetja Paloma in oddaljenosti koče od sedeža društva razpravljajo o morebitni prodaji planinske
koče. Na tem sestanku je vodstvo PZS pozvalo PD Paloma, da zaradi izražene nezmožnosti
dolgoročnega nadaljnjega upravljanja koče le to predajo drugemu društvu, ki bi naj PD Paloma pokril
trenutne dolgove iz naslova koče, ki so takrat po oceni predsednika znašali okoli 50.000€.
Dogovorjeno je bilo tudi, da se na temo prenosa koče na drugo društvu organizira poseben sestanek z
zainteresiranimi društvi, kar je bilo izvedeno januarja 2017. Na tem sestanku so sodelovali
predstavniki treh društev ter dva predsednika MDO PD, župan Občine Ribnica na Pohorju in vodstvo
PZS. Jasen interes za prevzem koče in pokritja dolga je izrazilo PD Ruše, ki pa je po sestanku odstopilo
od nadaljnjih pogajanj zaradi kar 80% povečanja finančnih zahtev PD Paloma in neplaninskega
odnosa ob ogledu Ribniške koče. Nato so bile zaradi tožbe sklada kmetijskih zemljišč nadaljnje
aktivnosti zaustavljene. V letošnjem letu so se po ureditvi sodnega spora s skladom aktivnosti s strani
PD Paloma nadaljevale in PD Paloma ima pravno-formalno kot knjižni lastnik seveda to pravico, a iz
planinskega vidika je njihovo delovanje skrajno sporno. Na kratko je osvetlil zgodovino Ribniške koče,
ki jo je najprej zgradilo SPD, po II. sv. vojni jo je prevzelo PD Maribor matica, v sedemdesetih letih je
nekaj let s kočo upravljajo PD Radlje, ki jo je nato v slabem stanju predalo PZS. Na pobudo PZS je bilo
ustanovljeno PD Paloma, ki je kočo prejelo od PZS v upravljanje, jo obnovilo in upravljajo do danes.
Na podlagi sklepa skupščine PZS leta 1999 je bil izveden prenos 90% lastništva koče na PD Paloma,
kar je bilo narejeno zaradi lažjega upravljanja in priznavanja vloge PD, ne pa kot pravna osnova za
morebitno prodajo. Ugotavlja, da rešitev, ki jo predlaga PD Paloma, ni v skladu s temeljnimi interesi
PZS na področju planinskih objektov/nepremičnin (sprejeto na skupščini PZS leta 2012) ter da rešitev
PD Paloma ni v skladu s planinsko tradicijo, po kateri društvo, ki ne zmore več upravljati koč, le to
preda drugemu društvu. Odprodaja je lahko skrajna možnost, ko so izčrpane vse ostale možnosti in v
tem primeru se lahko kupnina porabi samo za pokritje dolgov društvu iz naslova upravljanja koče,
ostala sredstva se morajo po njegovem mnenju nameniti za novogradnjo ali obnovo drugih planinskih
koč. Ne glede na to, da je 10% delež PZS ocenjen tik pod statutarno določenih 25.000€, ko o prodaji
lahko odloča UO PZS, predlaga, da naj zaradi precedenčnega primera in ker se v tem primeru
planinski interes po njegovem mnenju ne ščiti, o morebitni prodaji odloča skupščina PZS. Vsekakor
pa se naj z Podravskim MDO in PD Paloma poskuša doseči dogovor, na podlagi katerega bodo ob
morebitni prodaji zaščiteni planinski interesi.
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Miro Eržen se sprašuje, ali je PZS res storila vse kar je v njeni moči. Ni namreč izkoristila predkupne
pravice, saj ni finančno močna. O tem bi se morali začeti pogovarjati že pred leti in bi morda uspeli
najti rešitev. Potrebno po bo najti model, kako koče rešiti iz take situacije.
RAZPRAVA: Franci Ekar je povedal, da se je leta 1999 lastništvo koč iz PZS na PD preneslo zaradi
lažjega upravljanja. Šlo je za planinski, PZS brezplačni prenos za planinsko namembnost. V primerih,
ko pa even. pride do prenehanje upravljanja dotičnega upravljavca pa se ta prenos nepremičnim vrne
PZS. Vsi vložki oz. prihodki v kočo bi moral biti dokumentirani, vendar pa so žal v večini zabeleženi le
odhodki oz. stroški in taka ali drugačna vlaganja. Za to odgovorni PZS morajo vse postoriti, da ne bi
prišlo do oškodovanja planinskega premoženja PZS. Mirko Tovšak je povedal, da po njegovi oceni
koča dobro posluje, zato ni potrebe po prodaji 10 % deleža PZS. Igor Oprešnik je povedal, da na zadnji
seji MDO PD ni bil prisoten predstavnik PD Paloma, zato tudi niso glasovali o prodaji deleža PZS. Je
pa dobil opravičilo PD Paloma zaradi nesporazuma najemnice, katera vodniku PZS ni želela potrditi
rezervacijo prenočišča, za večjo skupino pohodnikov, brez polpenziona.
Miro Mlinar predlaga, da se ustavi prodaja deleža PZS. Jože Rovan predlaga, da se pripravi aneks k
starim pogodbam o prenosu lastništva, da gre v primeru prodaje kupnina v planinski sklad. Marija
Kuhar je predlagala, da se v prihodnosti opravi širša razprava, kako se bo financiralo obnovo koč. PD
Postojna se srečuje s težavami pri pridobivanju sredstev pri obnovi koče na Nanosu, saj donatorjev
skoraj ni več, tako da društvu ostane le še bančni kredit.
Mirko Tovšak je podal pobudo glede zaračunavanja turistične takse. Višino in način plačevanja
turistične takse določajo občine s svojimi odloki, vendar so stopnje za obračun te takse dokaj različne
po posameznih občinah. Koroški planinci, ki smo povezani preko MDO-ja v PZS, predlagamo, da PZS
pridobi podatke o tem, kakšno višino turistične takse obračunavajo posamezne občine, da bi preko
predstavnikov v občinskih svetih poizkušali doseči enotno višino te takse za vse občine, kjer planinska
društva upravljajo s svojimi planinskimi postojankami vključno z nočitvami. Prav tako predlagamo, da
poizkušamo preko občin doseči, da bi se v odloke o turistični taksi vneslo določilo, da so občine vsa
zbrana sredstva od turistične takse za nočitve v planinskih domovih dolžne nameniti za vzdrževanje in
obnovo planinskih domov. To pobudo naj bi sprejeli na organih PZS, da bi na ta način planinska
društva lažje posredovala pri županih občin sprejem dopolnitev občinskih odlokov s takšnim
dodatnim besedilom. Manja Rajh je dodala, da je prepričana, da bi se občine strinjale s tem, da gre
pobrana taksa v obnove koč. Matej Planko mu je odgovoril, da je predsedstvo že sprejelo sklep, da se
opravijo razgovori z župani gorskih občin in se jim predstavi pobuda. Vprašanje je le ali je bolje, da se
pristopi k težavi samostojno ali preko Združenja občin.
Bojan Rotovnik je predlagal, da se na naslednji seji potrdi plan dela Odbora za založništvo za
prihodnje štiri leta, saj so pripravili ambiciozen program, sami projekti pa so v trajanju dveh oz. treh
let. Dušan Plesničar je podal informacijo o oznakah, ki so se pojavile na Benediktovi poti in sicer na
drogovih smernih tabel PZS, o katerih v PD Idrija nihče nič ne ve. Kdor je dodal oznake mora dobiti
dovoljenje nekoga, ki je za to pristojen. Matej Planko je odgovoril, da naj bi bil predsednik PD Idrija s
tem seznanjen. KPP bo problematiko obravnavala in pripravila ustrezen odgovor skupaj z skrbniki
dotičnih planinskih poti. Jože Prah je podal pobudo MDO PD Zasavja, da se v okviru spletnih strani
PZS, izoblikuje domena za obvestila MDO, oz. spletna stran MDO. Meni tudi, da je delo MDO, kot
povezovalni člen med Planinskimi društvi in PZS, pomembno. Potrebno pa mu je podati tudi ustrezno
vrednost – mesto. Verjetno je prav, da komunikacije PZS do društev v MDO poteka skupaj z MDO oz.
preko MDO, ne pa mimo. Menim, da je prav, da komisije, ki pripravijo, ali izvajajo določene aktivnosti
PZS, o tem vsaj obvestijo oz. skupaj z MDO snujejo aktivnosti. Podal je tudi informacijo o nagradnem
foto natečaju, ki ga objavlja MDO PD Zasavje.
Ad. 16. Razno
Matej Planko je povedal, da je MDO PD Dolenjske in Bele Krajine poslal v potrditev program dela za
leto 2019. Le ta se bo potrjeval na prihodnji seji skupaj z ostalimi programi dela. Predsednike MDO
PD je pozval, naj po sprejemu sklepa UO PZS konec leta 2017 podajo poročila o izvedenih planinskih
šolah za odrasle. Miro Mlinar je predlagal, da PZS pridobi od Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport tolmačenje 70. člena zakona o športu. Marija Kuhar predlaga, da PZS poskuša ponovno kaj
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ukreniti v zvezi z vpisom strokovnih delavcev v Razvid, saj ministrstvu izkaznica Vodnik ni zadostna,
čeprav ima zabeležene vse vodniške kategorije ter roke veljavnosti. Za vpis v Register so
potrebna potrdila o končanju tečajev, ki pa jih je marsikateri vodnik v vseh teh letih založil in bodo
PZS prejemala številne zahtevke po ponovnem izdajanju potrdil. Matej Planko ji je odgovoril, da se
PZS zelo trudi, da bi olajšala celoten postopek in natisnila vse diplome.
Naslednja seja UO PZS bo 17. 1. 2019
Seja je bila zaključena ob 21.55.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS
Matej Planko,
generalni sekretar PZS
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Jože Rovan,
predsednik PZS
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Program dela Komisije za alpinizem PZS 2019
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti.
IO KA sestavljajo načelnik (Peter Bajec) in člani komisije (Jasna Pečjak, Blaž Navršnik, Matic Košir, Nejc
Pozvek, Oto Žan, Miha Habjan ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj). Glavne naloge KA so
izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom
na vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov
in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst
alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za
dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje
drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.
Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu
Komisija za alpinizem (KA) v 2019 načrtuje 5 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni
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
Izpiti za alpinistične inštruktorje – drugi sklop
Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje

Termin in lokacija
Maj – September, Vršič, Vipava,
Dolžanova soteska, slovenske Alpe
Januar in Marec, Vršič in Mlačca
Jesenski čas

Št. udeležencev
30
15
50

Načrtovane aktivnosti – mladinci in člani
Naziv aktivnosti
Zbor načelnikov
Zbor alpinistov

Termin in lokacija
Februar ali marec
November

Št. udeležencev
40
150

Zbor alpinistov veteranov
Plezalni vikend

Oktober
Maj/junij

30 - 40
25

Namen
Neformalno srečanje in druženje
alpinistov
Srečanje alpinistov veteranov
Plezanje in druženje mladih
perspektivnih alpinistov skupaj s

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

Avgust

16

Februar/marec

16

člani SMAR
Plezanje v kopni skali (mladi
perspektivni alpinisti)
Plezanje v zimskih stenah (mlade
perspektivne alpinistke in
alpinisti)

Načrtovane aktivnosti v tujini-mladinci
Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Zimski tabor tujina

Oktober, Alpe

Št.
udeležencev
12

Poletni tabor - Alpe

Julij - Alpe

12

Namen
Plezanje mladih perspektivnih alpinistov
v gorah nad Chamonix-jem.
Plezanje mladih perspektivnih alpinistov
v velikih dolomitskih stenah.

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

Termin in lokacija
Maj

Št.
udeležencev
1

Namen
Spoznavanje angleških sten in angleškega
načina plezanja.

Pomembnejši projekti
Naziv projekta
Priročnik Alpinistična
šola
Izmenjava s tujimi
alpinisti
Zbornik slovenski
alpinizem 2018
Izbor najuspešnejših
alpinistov v 2018
Slovenske stene

Namen
Posodabljanje in dopolnjevanje alpinističnih
vsebin v spletnem priročniku (»Alpiročnik«).
Plezanje in druženje s tujimi alpinisti

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

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo
alpinistično aktivnost v omenjenem
obdobju, doma in v tujini
Promocija in ovrednotenje alpinističnih
dosežkov v preteklem letu
Spletni vodnik po slovenskih stenah.

V elektronski obliki.

30. januarja 2019.

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

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

Stanje

Alp. odprava 4
Alp. odprava 5

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

Aktivnosti SMAR – slovenske članske alpinistične reprezentance
Naziv projekta
Izmenjava z Bosanci in Gruzijci v
Sloveniji
Akcija v Franciji – Ecrins
Odprava Indija, Zanskar
Akcija v Grčijo – Leonidia

Namen

Stanje
1.3. do 10.3.2019
5.4. do 14.4.2019
10.7. do 14.8.2019
25.10. do 3.11.2019

Zaključek
Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih
alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj in usmeritev slovenskega vrhunskega alpinizma, ki bi jo v letu 2019
želeli začrtati nekoliko bolj dolgoročno. Ena izmed prioritet ostaja tudi skrb za ohranitev sedanje finančne
podpore alpinistom za izvajanje njihovih akcij v tujih gorstvih ter drugih alpinističnih akcij. KA bo še naprej
delala na izboljšanju komunikacije med KA in načelniki odsekov in klubov. V tem letu bi si želeli tudi več
sodelovanja z domačimi trenutnimi in nekdanjimi vrhunskimi alpinisti pri razreševanju dilem in vprašanj
povezanih z našo skupnostjo. KA bo nadaljevala posvete z načelniki odsekov in klubov, na katerih se bodo
obravnavale aktualne tematike in dileme. Z letom 2019 se bo začelo 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 2019 ter vseh ostalih aktualnih zadev, ki
se dotikajo alpinistične tematike ostaja stalnica tudi za letošnje leto.
Peter Bajec, načelnik IO KA PZS

Program dela Mladinske komisije PZS 2019

Slika 1: Študentski tabor; avtorica: Katja Štucin

Vodstvo MK PZS
• Načelnica: Ana Suhadolnik
• Namestniki načelnice: Barbara Bajcer, Katarina Kadivec, Jure Pečak
• Voljeni člani IO MK PZS: Katarina Kadivec, Jure Pečak, Kaja Čeh, Blaž Erjavc, Matic Lampreht, Nika
Čuk, Katja Hren, Tim Peternel, Leto Križanič Žorž, Matjaž Dremelj
Odbori MK PZS
• Odbor za orientacijo,
• Odbor za delo mladih,
• Odbor za delo z mladimi,
• Programski svet PUS Bavšica.
Mladinska komisija je eden od najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije. Skrbi za najmlajšo populacijo
ljubiteljev planin. Svoje aktivnosti ima razporejene na različnih področjih: orientacija, izobraževanja za mlade
in za delo z mladimi, družabnost itd. Naša naloga je promovirati gibanje v naravi, zdrav način življenja,
odgovoren odnos do narave in človeške vrednote med mladimi. Delujemo na različnih projektih znotraj in
zunaj meja Slovenije. Smo stalni član YC UIAA, sodelujemo pa tudi z ostalimi prostovoljnimi organizacijami v
Sloveniji (npr. Mladinski svet Slovenije). Mladinska komisija ima v skrbništvu tudi Planinsko učno središče
Bavšica in (vzorčni) taborni prostor Mlačca, s katerima skrbno upravlja.
Članstvo
Število mladinskih odsekov z obnovljeno registracijo: 81.
Mladinska komisija bo v letu 2019 delovala na vseh dosedanjih področjih. Eden izmed večjih ciljev je
vzpostaviti sodelovanje z ekipo, ki ureja in izdaja revijo Študent. Ta je namenjena mladim (od dijakov do
mladih zaposlenih) in ima vsebinski poudarek na člankih, ki mladim nudijo dodatno izobraževanje in
pridobivanje kompetenc. To je eleganten način za promocijo Mladinske komisije in akcij, ki jih izvaja, saj
bomo lahko preko revije dosegli populacijo mladih po celotni Sloveniji. Sodelovanje ne bo vsebovalo nobenih
specifičnih finančnih stroškov. Poleg tega ima Mladinska komisija namen neformalno izobraževanje za

mladinskega voditelja vključiti v sistem Nefiks, ki pomaga mladim pridobivati poklice s pomočjo pridobljenih
kompetenc. Nazadnje bi radi napravili osnutek za prenovo Planinske šole, pri kateri bo poudarek predvsem
na kakovostnem zapisu učnih ciljev.
Načrtovana usposabljanja:
Naziv usposabljanja
Zimska planinska šola
Seminar družabnosti v gorah/Seminar za aktivne
člane mladinskih odsekov
Neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja
Usposabljanje za mentorja planinskih skupin
Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin
Tečaj orientacije
Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh
Načrtovane aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Državno tekmovanje
Mladina in gore
Delovna akcija v PUS
Bavšica
Slovensko planinsko
orientacijsko
tekmovanje SPOT
Dan planinskih doživetij

Predviden termin in lokacija
14. - 17. 3. 2019, Pokljuka
20. - 22. 9. 2019, PUS Bavšica

Št. udel.
10
15-20

20. - 27. 7. 2019, PUS Bavšica
3. - 8. 8. 2019, PUS Bavšica
4. - 5. 10. 2019, PUS Bavšica
13. - 15. 9. 2019, Dom na Menini
planini
19. - 22. 9. 2019, PUS Bavšica

25
25
20
15

Termin in lokacija
26. 1. 2019, Podnanos

Št. udel.
150

april 2019, PUS Bavšica

15

maj 2019, naknadno

300

15. junij 2019, Lisca

30

Nagradni tabor za
zmagovalce SPOT in
MIG
Študentski planinski
tabor
Srečanje mladinskih
voditeljev
Regijska tekmovanja
Mladina in gore
Zbor MO
Motivacijski vikend MK

14. - 20. 7. 2019, PUS Bavšica

25

september 2019, naknadno

30

oktober 2019, naknadno

30

november 2019, naknadno

250

november 2019, Ig
december 2019, naknadno

40
15

Planinska orientacijska
tekmovanja POT
Planinski izleti za
študente

celo leto, cela Slovenija

500

skozi vse leto, po vsej
Sloveniji

200

Načrtovane aktivnosti v tujini:
Naziv aktivnosti
Termin in lokacija
Udeležba na seji YC
naknadno
UIAA

10

Namen
tekmovanje v planinskem
znanju
vzdrževanje okolice in
objekta PUS Bavšica
državno orientacijsko
tekmovanje
celodnevno dogajanje za
najmlajše planince
nagrada zmagovalnim
ekipam MIG, POT in
likovnega natečaja
približati planinstvo širši
študentski populaciji
povezovanje in družabnost v
gorah
tekmovanje v planinskem
znanju
zbor predstavnikov MO
povezovanje članov MK in
nagrada za njihovo delo skozi
vse leto
regijska tekmovanja –
kvalifikacije za SPOT
približati planinstvo širši
študentski populaciji

Št. udeležencev
2

Namen
povezava z drugimi
organizacijami

Pomembnejši projekti:
Naziv projekta
Učni cilji Planinske šole

Sodelovanje z revijo in
portalom Študent

Namen
Spisati učne cilje in smernice za
mentorje, koliko in katera
osvojena znanja naj bi imel
otrok pri določeni starosti
Izobraževanje mladih iz celotne
Slovenije o Mladinski komisiji,
njenem delu in vabila za
udeležbo na akcije (promocija
MK-ja)

Stanje
Izvedena okrogla miza na temo
Planinska šola

Pridobljen kontakt
odgovornega za revijo Študent,
zagotovilo sodelovanja in
osnutek načrta vsebine za
posamezno številko revije

Za konec
V letu 2019 bomo nadaljevali z že utečenimi akcijami, ki so namenjene predvsem delu z otroki in mladimi
(aktivnosti mentorjev PS, seminar družabnosti, MV …). Prizadevali si bomo za še večjo prepoznavnost (preko
revije Študent), kar bi nam omogočalo nemoteno izvajanje usposabljanj z različnih področij, pri katerih smo v
preteklosti imeli težave zaradi premajhnega števila prijavljenih.
Ana Suhadolnik, načelnica MK PZS

Program dela Komisije za varstvo gorske narave PZS 2019

Arhiv KVGN: Strokovna ekskurzija in posvet z vodji odborov VGN pri MDO PD

PREGLEDNICA: Sestava in dejavnost IO KVGN
Organ
IO KVGN

vodja
Marijan Denša,
PD Nazarje

člani
Ana Kreft, PD Vrhnika (namestnica vodje)
Janez Bizjak, PD Dovje-Mojstrana
Sabina Francek Ivović, OPD Koper
Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče-Slivnica
Olga Kržan, PD Brežice
Katarina Veber, PD Kamnik
Franka Zega, PD Nova Gorica

seje
5 sej

Celoletne aktivnosti:
Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko okolje ter informiranje javnosti o
nedovoljenih posegih.
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.
Aktivno sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO (skupaj z razširjeno sejo KVGN).

Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA, Mountain Protection
Comission UIAA.
Aktivno spremljanje problematike ter ozaveščanje javnosti o vožnjah z motornimi vozili in gorskimi
kolesi v naravnem okolju.
Delo z mladimi na področju varstvo gorske narave.
Ozaveščevalne aktivnosti za člane PD in širšo javnost.

Arhiv KVGN: Tečajniki za naziv varuh gorske narave

Posamezne akcije:
Organizacija in izvedba 17. tečaja za varuhe gorske narave (VGN): 1. del: Tončkov dom na Lisci - 11.–
12.5. 2019; 2. del: Domžalski dom na Mali planini - 1.-2.6. 2019 ; 3. del: Šlajmerjev dom v Vratih 22.-22.6. 2019.
Zbor odsekov za varstvo gorske narave: 16.3.2018; Nazarje.
Izvedba licenčnega izpopolnjevanja za VGN v okviru letnega zbora odsekov VGN; 16.3.2018; Nazarje.
Vsebinska in organizacijska prenova tečaja Varuh gorske narave, na osnovi spremenjene zakonodaje.
Posvet v PUS Bavšica o prenovi VGN.
Predstavitev VGN in izvedba delavnice »Vesele planinske šole«, na Dnevu slovenskih planinskih
doživetij v sodelovanju s krajevno prisojnim odborom VGN
Postavitev potujoče razstave NARAVA V GORSKEM SVETU o problemih človekovega delovanja v
gorskem svetu v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, OE Kranj in odbori VGN pri MDO.
Izvajanje akcije »Hodimo po označenih poteh«, v sodelovanju s TNP.
Pripraviti seznam predavateljev s področja varstva narave, kar bo v pomoč PD in odsekom VGN pri

izvajanju akcij, dogodkov, predavanj.
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.).
Skupna akcija odstranitve tujerodnih vrst v okolici planinskih koč (september 2019).
Vseslovenski naravovarstveni tabor za osnovnošolce (organizator PD Nova Gorica).
Izvedba tematskih naravovarstvenih predavanj v sodelovanju z odbori VGN v MDO.
Sodelovanje pri prenovi učbenika NARAVA V GORSKEM SVETU.
Priprava novih pripomočkov za planinsko pedagogiko s področja varstva gorske narave.

Marijan Denša, načelnik KVGN

Program dela Komisije za športno plezanje PZS 2019
1. Vsebina posameznega letnega programa neposrednega porabnika sredstev proračuna
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za športno plezanje je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v Sloveniji. IO KŠP
sestavljajo načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije (Jure Golob, Jernej Peterlin in Urban Primožič). Zastopa
interese in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo športno plezanje. Med najpomembnejšimi
nalogami so vodenje registra društev in članstva (tekmovalci, inštruktorji, športni plezalci, trenerji, sodniki,
postavljavci smeri, opremljevalci plezališč idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in
mednarodnih tekmovanj v športnem plezanju, skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih
športnikov, skrb za urejanje plezališč, skrb za varstvo narave, sodelovanje z drugimi državnimi in
mednarodnimi organizacijami in zvezami.
Podatki o številu vključenih društev
Pričakovano število: 50
osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe
Plan in opis dela

termin

Organizacija
- objava razpisa za organizacijo tekmovanj DP
- objava razpisa za registracijo klubov
- objava koledarja DP
- ažurno urejanje spletne strani
- sodelovanje s Fundacijo šport in z Ministrstvom za izobraževanje, znanost
in šport
- sodelovanje z mednarodno športno plezalno zvezo IFSC
- sodelovanje z evropsko športno plezalno zvezo
- sodelovanje s Fakulteto za šport
- priprava razpisov za vse dejavnosti
- kategorizacija
- sklenitev pogodb s tekmovalci članske reprezentance
- izdelava informacijske podpore prijavnega sistema udeležbe na akcijah
usposabljanja v sklopu IS Naveza
- dopolnitev IS za obdelavo tekem DP z modulom za disciplino kombinacija
in prilagoditev prvenstva srednjih šol
- Zbor KŠP
- sodelovanje in organiziranje skupnih aktivnosti z Nacionalnim panožnim
centrom
za športno plezanje (Plezalni center Ljubljana) in Plezalni
centrom Celje
- zaposlovanje vrhunskih tekmovalcev v javni upravi
Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije
- izdelava in objava koledarja tekmovanj DP
- izdaja tekmovalnih licenc
- izvedba tekem po programu ( zavarovanja: licenca DP in B licenca)

8.11.2018
8.1.2019
15.1.2019
Celo leto

april – december

Članska in mladinska reprezentanca
- nastopi obeh ekip po programu
- treningi obeh ekip po programu

Celo leto

Šolska športna tekmovanja
- prvenstvo srednjih šol
- prvenstvo osnovnih šol
Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč
-

razpis za opremo
nabava in razdelitev opreme
Izvajanje opremljanja, koordinacija in nadzor izvajanja opremljanja
Spremljanje in sodelovanje pri projekt OSP
Sodelovanje z lokalno skupnostjo Osp – Črni kal – Zadruga Bržanija ter
občino Koper ( parkirišče v Ospu )
priprava navodil za opremljanje in vzdrževanje plezališč

30.-31.1.2019
13.4.2019

Celo leto

Strokovno usposabljanje
-

-

dokončanje programov strokovnih usposabljanj po novem zakonu o
športu za panogo planinstvo – športno plezanje in pridobitev licence pri
akreditacijski komisiji
Izpiti za športne plezalce 1
seminar in izpiti za vaditelje in trenerje šp. plezanja
licenčni seminar za vaditelje in trenerje šp. plezanja
seminar za prehod iz starih v nove strokovne nazive po Zšpo-1
seminar in izpiti za sodnike
licenčni seminar za sodnike
licenčni seminar za postavljavce
seminar in izpiti za opremljevalce smeri v naravnih plezališčih

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2018
Svetovni pokal Kranj: organizacija tekmovanja v težavnosti
Varstvo narave
Plezalna stena Kranj
-

upravljanje v skladu s pogodbo
vadba zunanjih najemnikov
izvedba treningov reprezentanc
izvedba seminarjev in izpitov za vse profile strokovnih delavcev

1.3.2019

Celo leto v skladu z
razpisi

30.1.2019
28.-29.9.2019
Celo leto

Celo leto

Umetne plezalne stene
- vodenje katastra umetnih plezalnih sten in plezališč v Sloveniji
- spremljanje in svetovanje pri projektih postavitve novih plezalnih centrov v
Sloveniji

Celo leto

Parareprezentanca
-

dokončanje postopka uvrstitve paraplezanja v sistem kategorizacije in
registracije pri OKS
občasni skupni treningi
najpomembnejša mednarodna tekmovanja

Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole)
Naziv usposabljanja
Termin in lokacija

Št. udeležencev

Izpiti za športne plezalce

januar, Kranj, Ljubljana

80

seminar in izpiti za vaditelje šp.plezanja

november, Kranj, Ljubljana

40

seminar in izpiti za trenerje šp.plezanja

november, Kranj, Ljubljana

20

Licenčni
seminar
za
vaditelje, december, Ljubljana
inštruktorje in trenerje šp.plezanja

50

Seminar za prehod iz starih v nove april-junij, Ljubljana
strokovne nazive po Zšpo-1

50

Licenčni seminar za sodnike

januar, Ljubljana

25

Seminar in izpiti za sodnike

april, Ljubljana

8

Licenčni seminar za postavljalce

februar, Ljubljana

25

Seminar in izpiti za opremljevalce

maj, junij, plezališča po Sloveniji

10

Načrtovane aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …)
Št. udeležencev in
Naziv aktivnosti
Termin in lokacija
vodja
Izvedba DP v
težavnosti, balvanih,
hitrosti in kombinaciji

April -december
Po Sloveniji

Pokroviteljstvo nad
Januar – maj po
izvedbo dveh
Sloveniji
regijskih tekmovanj (
Vzhodna in Zahodna
liga)
Prvenstvo srednjih šol 30.-31.1.2019
Ljubljana-Šentvid
Prvenstvo Osnovnih
13.4.2019
šol
Vojnik

250 tekmovalcev,
Tekmovanja v 3
skupinah kategorij
(skupaj 12 kategorij po
starosti in spolu)
Vodja: Tomo Česen
700 tekmovalcev
Vodja Vzhodne lige:
Martin Bedrač
Vodja Zahodne lige:
Jernej Jazbec
200
Vodja: Andrej Kokalj
300
Vodja: Karli Pintarič

Namen

Nacionalni sistem
tekmovanja

Regijski sistem tekmovanj,
namenjen starosti
tekmovalcev od 7 do 15 let

Promocija športnega
plezanja v srednjih šolah
Promocija športnega
plezanja v Osnovnih šolah

Svetovni pokal
težavnost in balvani

Balvani
5.-6.4.2019
Meiringen (SUI)
13.-14.4.2019
Moskva (RUS)

Članska reprezentanca

Udeležba na tekmah
svetovnega pokala

Vodja: selektor
članske reprezentance
Gorazd Hren

27.-28.4.2019
Chonqing (CHN)
4.-5.5.2019
Wujiang (CHN)
18.-19.5.2019
Munchen (GER)
7.-8.6.2019
Vail (ZDA)
Težavnost
5.-6.7.2019
Villars (SUI)
12.-13.7.2019
Chamonix (FRA)
19.-20.7.2019
Briancon (FRA)
28.-29.9.2019
Kranj (SLO)
19.-20.10.2019
Xiamen (CHN)
26.-27.10.2019
Inzai (JPN)

Svetovno prvenstvo
težavnost, balvani

11.-20.8.2019 Tokyo
(JPN)

Evropsko prvenstvo
težavnost, balvani

4.-6.10.2019 Edinburgh
(GBR)

Svetovno mladinsko
prvenstvo

Avgust 2019
Arco (ITA)

Članska reprezentanca
Vodja: selektor
članske reprezentance
Gorazd Hren
Članska reprezentanca
Vodja: selektor
članske reprezentance
Gorazd Hren

Udeležba na svetovnem
prvenstvu

Mladinska
reprezentanca
Vodja: selektor

Udeležba na svetovnem
mladinskem prvenstvu:

Udeležba na evropskem
prvenstvu

Evropsko mladinsko
prvenstvo Težavnost

18.-20.10.2016
Voronež (RUS)

Evropsko mladinsko
prvenstvo balvani

21.-22.9.2019
Brixen (ITA)

Evropski mladinski
pokal težavnost,
balvani

Balvani
27.-28.4.2018
Soure (POR)
10.-12.5.2019
Graz (AUT)

mladinske
reprezentance
Anže Štremfelj
Mladinska
reprezentanca
Vodja: selektor
mladinske
reprezentance
Anže Štremfelj
Mladinska
reprezentanca
Vodja: selektor
mladinske
reprezentance
Anže Štremfelj
Mladinska
reprezentanca
Vodja: selektor
mladinske
reprezentance
Anže Štremfelj

Udeležba na evropskem
prvenstvu

Udeležba na evropskem
prvenstvu

Udeležba na evropskem
pokalu

25.-26.5.2019
Sofija (BUL)
Težavnost
22.-23.6.2019
Ostermundigen (SUI)
29.-30.6.2019
St.Pierre Faucigny
(FRA)
3.-4.8.2019
Imst (AUT)
Master paraplezanje
težavnost

29.-30.6.2019
Imst (AUT)

The Rock –
mednarodno
balvansko master
tekmovanje

25.-26.5.2019
Ljubljana

Razglasitev
30.1.2019
najuspešnejših
Ljubljana
športnih plezalcev za
leto 2018
Pomembnejši projekti
Naziv projekta
Namen

Paraplezalna
reprezentanca
Vodja: Jurij Ravnik
Obe reprezentanci v
celoti (25
udeležencev)

Udeležba na paraplezalnem
mastru

Vodja: Tomo Česen

Promocija športnega
plezanja

Stanje

Udeležba na mednarodnem
balvanskem master
tekmovanju

Projekt opremljanja
slovenskih plezališč

Opremljanje novih smeri in
preopremljanje starih v vseh
slovenskih plezališčih
Svetovni pokal
Domača tekma svetovnega
Kranj – težavnost
pokala – 24.obletnica
Zaključek državnega Zaključek v vseh disciplinah za
prvenstva Kranj
vse kategorije

Projekt teče že vse
od leta 2000
28.-29.9.2019
1.december 2019

Aleš Pirc, načelnik KŠP

Podrobni program Komisije za turno kolesarstvo za leto 2019
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 s poudarkom na varstvu narave in
izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.

V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina:

•
•

v turnokolesarskih odsekih ali
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 so Andrej Bandelj, Simon Berlec, Boštjan
Golež, Matija Klanjšček, Tomaž Lampelj, Marjan Pučnik, Karmen Razlag, Peter Šilak in Aldo Zubin, Strokovni
odbor vodi Igor Rozman. Strokovni sodelavec komisije je Matjaž Šerkezi.
Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2018
KTK je imela v letu 2018 30 članov - odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski dejavnosti, v nekaj
društvih pa občasno tudi organizirajo kolesarske izlete. V bodoče pričakujemo postopno povečanje števila
odsekov.
Dejavnost KTK:

- usposabljanje za turnokolesarske vodnike I,
- licenčno izpopolnjevanje TKV I in TKV II,
- turnokolesarski tabor,
- urejanje Slovenske turnokolesarske poti
- zbor turnih kolesarjev PZS,
- sodelovanje s FŠ pri izvedbi izbirnega predmeta Turno kolesarstvo na Fakulteti za šport
- priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost (turnokolesarska
šola, usposabljanje za TKV I in II), dopolnjevanje 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.)
- predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO, v PD) in splošna predavanja s
kolesarsko tematiko v prostorih PZS,
- 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
Naziv usposabljanja
TKV I
Licenčno izpopolnjevanje
TKV I in TKV II
ŠTK v sodelovanju s Snurf klubom in
Voljo
Načrtovane aktivnosti
Naziv aktivnosti
Zbor turnih kolesarjev
STKP V ENEM DNEVU
Dan urejanja planinskih
poti v sodelovanju z
gibanjem Take care of
your trails
TK tabor se organizira v
več terminih na več
lokacijah
Jesenska tura KTK

Termin in lokacija
8. in 9. junij, Dom na Krvavcu in 27. – 30.
junij, Valvasorjev dom
7. in 8. september, Dom pod Storžičem
Konec maja – začetek julija

Št. udeležencev
25
15
40

Termin in lokacija
12. marec
1.6. (rezervni datum
15.6.)
30.3.

Št. udeležencev
30
200

Namen
srečanje načelnikov TKO in TKV
srečanje TK iz vse Slovenije

50

skupne delovne akcije
markacistov in TK na planinskih
poteh

10.-15. avgust, Zasavje

20

kolesarske ture, druženje in
izobraževanje

29. september

20

srečanje TK iz vse Slovenije

Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo
Pomembnejši projekti
Naziv projekta
Namen
domača stran KTK
promocija turnega kolesarstva
zgibanka: Aktivnosti KTK PZS
promocija turnega kolesarstva
zgibanka STKP: v slov, angl. in promocija turnega kolesarstva
nemščini KTK
spletni vodnik STKP
Promocija poti
priprava
učbenika
za usposabljanje TK
turnokolesarsko šolo
Pomembnejše novosti
Naziv projekta
Priprava
učbenika
turnokolesarsko šolo

Namen
za usposabljanje TK

Zaključek
V letu 2019 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge:
• priprava učbenika za turnokolesarsko šolo
• poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport
V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam:

Stanje
trajna dejavnost
trajna dejavnost
trajna dejavnost
trajna dejavnost
Projekt 2018-20

Stanje
Projekt 2018-20

usposabljanju turnokolesarskih vodnikov,
organizaciji turnokolesarskih taborov in skupnih tur,
krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS,
osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA,
razširitvi oblik sodelovanja z Mladinsko komisijo PZS
postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo in
kolesarjenje),
• markiranju STKP
• komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za sooblikovanje takšne okoljske
zakonodaje, ki bo vzpostavila jasen in razumno omejevalen sistem pravil gibanja kolesarjev po poteh v
naravnem okolju in
• 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

Program dela Vodniške komisije PZS 2019
bo poslan naknadno

Podrobni program dela Komisije za planinske poti PZS 2019

Franc Šinko: Akcija v Turskem žlebu, 2018
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 A, B, C in inštruktorjev, ga da v potrditev OUP in
ministrstvu;
• vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanja markacistov in
inštruktorjev markacistov v skladu s svojim programom ;
• vodi seznam markacistom in inštruktorjem markacistom izdanih značk in diplom;
• sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter pripravi gradivo za zbore;
• med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge;
• izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; skrbi za pravilnost vodenja in
osveževanja katastra planinskih poti, sprejema spremembe;
• vodi seznam planinskih obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu:
obhodnic);
• izdaja značke in potrdila ter vodi evidenco za prehojeni: Slovensko planinsko pot in Razširjeno
slovensko planinsko pot;
• imenuje in razrešuje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna telesa skladno z
pravilnikom KPP;

•
•

vodi in organizira tečaje, izpopolnjevanja, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj
markacistov v skladu s programom komisije in OUP;
opravlja druge naloge v skladu s pravilnikom KPP, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, Skupščine
PZS in UO PZS.

Stalni odbori KPP so:
Organ
vodja in namestnik
Izvršni odbor KPP
Bogdan Seliger, PD
(IO KPP)
Horjul
Stanislav Vidovič, PD
Kočevje.

Stalni odbor
Odbor za tehnična
vprašanja (OTV)

vodja odbora
Igor Mlakar, PD Bovec.

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

Danilo Sbrizaj, PD LPP

Janko Šeme, PD
Kranjska Gora

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

seje
4 redne in
6 dopisnih sej
najmanj 1 razširjena
seja
1 ZBOR markacistov
1 srečanje
markacistov z
vodstvom KPP

Člani
Branko Lombar, PD
Avtomontaža;
Rajko Lotrič, PD Dovje –
Mojstrana;
Zdravko Bodlaj, PD Kamnik;
Franc Šinko, PD Grmada Celje.
Andrej Stritar, PD Črnuče;
Jaka Kotnik, PD Dravograd.

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

Bojan Šifrar, PD Sovodenj;
Maksimilijan Kotnik, PD
Dravograd.

2 seji

4 seje
1 usklajevanje
inštruktorjev
markacistov
6 sestankov za
pripravo gradiva, AV
pripomočkov in
postavitev
programov ter
gradiva usposabljanj
Odbor za
Predvideva se
Markacisti
3 seje za strategijo,
skrbništvo PZS poti ustanovitev novega
organizacijo in
odbora
izvajanje urejanja pp
v skrbništvu PZS
Opomba: seznam vodij in članov strokovnih odborov se medletno lahko usklajuje glede na razmere in
zahteve dejavnosti, ki so vezane na planinske poti.

ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA
Akcije tehnične skupine
Izvedlo bi se 20 akcij in 10 intervencij v visokogorju in sredogorju, ki bi trajale do 60 dni. Akcij bi se udeležilo
45 ustrezno usposobljenih markacistov (nekateri večkrat), predvidenih pa je okoli 43850 ur dela za obnovo
kovinskih varoval, popravila poškodb planinskih poti in sanacije erozije. Lesne nadelave (ograje, stopnice,
lestve) ne glede na kategorijo poti, v skupni dolžini 3 km. V primeru del in sečnje, kjer OTV nima
usposobljenega kadra in znanja, se bo najelo zunanje izvajalce. Akcije v letu 2019 naj bi potekale ob pomoči
helikopterjev SV in policije, ki bi na določena mesta prepeljala material, orodje in ekipe do mesta popravila
poti, za kar bi porabili 30 ur letenja. Akcije in intervencije bodo vodili markacisti kategorije C ali inštruktorji
markacisti.
Nadaljevalo se bo in izvedlo opremljanje nove zelo zahtevne planinske poti, če planinsko društvo pridobi
soglasja skladno z zakonom.
Planira se sodelovanje s TNP, ZGS, GRZS in Policijo ob varovanju na akcijah, kjer ni mogoče drugačna
uskladitev ali varovanje in zapore poti.
Za obsežnejše akcije bodo objavljene začasne zapore planinskih poti, kjer bodo delovišča.
Tehnična in varnostno-varovalna oprema:
Predvideno je vzdrževanje in servis strojev ter nabava novih orodij, potrošnega materiala ter zaščitnih
sredstev in obnavljanje izrabljene ali pretečene varovalne opreme tehnične skupine ter opremljanje
intervencijske skupine KPP. Aktivni člani tehnične skupine bodo dodatno zavarovani za celo leto.
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO
Dejavnost v letu 2019:
• sodelovaje pri izgradnji novega informacijskega sistema PZS,
• sledenje sprememb planinskih poti na terenu in evidentiranje v Katastru planinskih poti,
• nadgradnja in vzdrževanje registra planinskih poti
• urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti z IO KPP in P PZS,
• urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti, kot so usmerjevalne table in varovalna oprema,
• vpeljava digitalnih obrazcev in posodobitev obstoječih,
• podporne aktivnosti,
• enotni pristopi za vzdrževanje, oživitev in popularizacijo obhodnic.
ODBOR ZA USPOSABLJANJE
Odbor za usposabljanje vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druga usposabljanja za markaciste in
inštruktorje markaciste. Predlaga plan usposabljanj in vodij ter ga da v potrditev IO KPP. Pripravlja in
usklajuje strokovno literaturo ter ostale pripomočke ter AV priprave za usposabljanja s področja dela na
planinski poti. V letu 2019 bo prvič tečaj za markaciste kategorije B in bo odbor vodil in usklajeval pripravo
gradiv in pripomočkov za ta tečaj.
Usposabljanja se v čim večji meri krajevno prilagodi tečajnikom.

Pregled usposabljanj:
Naziv usposabljanja
Tečaj za markaciste -kategorije A
(2x)

Tečaj za markaciste -kategorije B
(1x)

Termin in lokacija
5.–7. april 2019, Dom na
Ermanovcu;
20.–22. september 2019,
Planinski dom Gora Oljka
24.–26. maj 2019, Kamniška
Bistrica

Št. udeležencev
Skupaj 50

25

obnovitveno usposabljanje
(5x)

Usklajevalni seminar za
inštruktorje markaciste
Delavnica za načelnike
markacistov (2)
Tečaj za markaciste inštruktorje

30. 3. 2019, Gradišče pri Vipavi;
11. 5. 2019, Zasavska Sveta gora;
24. 8. 2019, Pl. dom Košenjak;
14. 9. 2019, Pl. dom na Gori Oljki;
5. 10. 2019, Koča pri Jelenovem
studencu
16. 3 2019, PZS Ljubljana
Termin določen naknadno;
Ljubljana, PZS
Termin določen naknadno

skupaj 125

vsi inštruktorji in pripravniki
inštruktorji markacisti (14)
180
2

ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI
Naziv aktivnosti

Termin in
lokacija
Posočje

Št. udeležencev in vodja

Namen

5 KPP-PZS, FVG Sentieri
CAI

Delovni posvet; seminar
čezmejnih povezav z Avstrijo

Gorenjska

5 KPP-PZS, ÖAV, OTK, NF

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

SlovenijaHrvaška

4 (registrirani markacisti
ki imajo licenco obeh
planinskih zvez)

Sodelovanje z BMU

naknadno

3 predstavniki KPP

Srečanje komisij za planinske
poti držav bivše Jugoslavije

Naknadno

3 predstavniki KPP

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

Delovni posvet; seminar
čezmejnih povezav z Italijo

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. Predvidene skupne dejavnosti
OPP so v planih MDO.
Po potrebi bodo sklicane tudi razširjene seje IO KPP, kjer se bo obravnavala tudi aktualna tematika, ki
se tiče dejavnost na planinskih poteh in v povezavi z njimi ter organizacijske relacije med vsemi nivoji
organiziranosti markacistov.
ODBOR ZA PLANINSKE POTI v MDO-PD
PRIMORSKE
POSOČJA
LJUBLJANE
KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA
SAVINJSKE

Datum
12. 12. 2018
5. 1. 2019
11. 1. 2019
25. 1. 2019
26. 1. 2019

Kraj
Sežana
Ajdovščina
Male Lašče

Stahovica
Griže

KOROŠKE
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
NOTRANJSKE
ZASAVJA
PODRAVJA
POMURJA
GORENJSKE

2. 2. 2019
28. 2. 2019
1. 3. 2019
10. 3. 2019
10. 3. 2019
15. 3. 2019
Konec januarja

Prevalje
Semič
Vrhnika
Dom v Gorah

Štatenberg
Lendava

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 OPPji. 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
280 usmerjevalnih
10 informacijskih
40 opozorilnih

Sponzor oz. plačnik
FŠO v okviru razpisa za table
Table za izhodišče poti
Table ob vstopu v zelo zahtevno pot - obvezna
uporaba opreme

Kovinski drogovi
80
0
0

nosilci
300
40
0

Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri različnih projektih za vzdrževanje planinskih poti (Panoramska pot
Karavanke-Svinška planina ...).
Naziv projekta, aktivnosti
Zbor markacistov
Dan Slovenskih markacistov
SPP in Razširjena SPP

Panoramska pot Karavanke
Predstavitve na sejmih
Program markacist
Gradivo za usposabljanje
Promocija dela markacistov:
delo,vzdrževanje in varovanje
planinskih poti ter narave
E poti
Registrirane planinske poti
Sodelovanje z TNP
Izredni pregledi planinskih poti

Urejenost planinskih poti

Namen
Poročanje o delu KPP in sprejem planov delegatom markacistom;
skupno markiranje planinskih poti in druženje markacistov PZS
redna skrb za vzdrževanje obhodnice, točk, žigov, potrditev dnevnika ,
promovirati večji obisk, sodelovati pri pripravi zloženke, in spletne
aplikacije
Vzdrževanje odsekov skladno z pogodbo
Predstavitev dejavnosti markacistov
Stalne posodobitve z novimi pristopi dela načini izvajanj.
posodobitev z novimi temami in tisk, Avdio, video pripomočki za
usposabljanja
Obveščanje javnosti z vrsto, načinom in tehniko dela markacistov.
Poudarek na urejanju in sanaciji planinskih poti z vidika varovanja narave
(sanacija bližnjic, podorov...).
Skrb v skladu s 4-stranskimi pogodbami
Inštruktorji in markacisti: preprečevati in ozaveščati o uporabi Knafelčeve
markacije izključno na planinskih poteh ter pravilno nameščanje
Ponovitev kampanje o škodljivosti bližnjic.
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

Urejenost zahtevnih in zelo
zahtevnih odsekov pp
Obravnava planinskih poti zaradi
nesreč
Spremljanje sporočil o
problemih na planinskih poteh
Analiza CNVOS zakona o
planinskih poteh
Poti v skrbništvu PZS

Skrbniške pogodbe

intenzivnejša obravnava problemov, ki so vezani na stanje planinskih poti
v povezavi s skrbniki planinskih poti

Obravnava zaključkov analize in priprava ter izvedba možnih ukrepov,
priporočil, v smislu izboljšanja stanja
Organizacija in izvajanje osnovnega vzdrževanja pp v skrbništvu PZS,
priprave razpisov za prevzem nekateri od teh poti s strani PD, ki
izpolnjujejo zakonski kriterij 2 markacistov
Skupaj s predsedstvom urediti izhodišča za način in določanje višine
sredstev na prispevek društvom na osnovi te pogodbe.

V letu 2019 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 pa bo
za vse enako.
Bogdan Seliger, načelnik KPP

Program dela Gospodarske komisije PZS 2019
Gospodarska komisija (GK) obravnava vprašanja s področja gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov.
Usklajuje normative za gradnjo, predelavo, obnovo, vzdrževanje in označevanje planinskih zgradb, obvešča
upravljavce planinskih koč in koordinira izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah.
Sestava in dejavnost IO GK
Organ
vodja
IO GK
Valentin Rezar,
PD Radovljica

člani
Roman Resnik – PD Kamnik
(namestnik),
Janko Arh – PD Bohinjska Bistrica,
Drago Dretnik – PD Mežica,
Anton Klinc – PD Oplotnica,
Marjan Kozmus – PD Laško,
Aleš Požar – PD Postojna,
Ivan Rupnik – PD Cerkno

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.
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«
Predstavitev planinskih koč na sejmih
Povezovanje s turističnim gospodarstvom
Delo na rezervacijskem sistemu v planinskih kočah
Delo na poenotenju standardov glede ponudbe v planinskih kočah ( hrana, namestitev, ...)
Skrb in kontrola nad posegi planinskih koč v gorski prostor
Sodelovanje z državnimi inštitucijami / soglasodajalci pri prenovah planinskih objektov
Svetovanje s strokovnjaki na področju arhitekture pri kontroli nad vsemi prostorskimi posegi v gorskem svetu
in arhitekturni nadzor
Izvedba usposabljanja gospodarjev koč za delo z motorno žago
Sodelovanje predstavnika GK PZS v Komisiji za koče in poti CAA
Izvedba analize sezone na planinskih kočah
Obveščanje širše planinske javnosti o planinskem gospodarjenju
Sodelovanje in priprava projektov z vključenostjo planinskih koč

Organizacija helikopterskih prevozov Slovenske vojske in Policije za ekološko in energetsko sanacijo planinskih
koč
Nadaljevanje uradnih obiskov planinskih koč
Aktivnosti v razpisih Interreg in ostalih razpisih z možnostjo pridobitve sredstev za planinske koče
Izvajanje projekta Bergsteigerdorfer/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.
Aktivnosti za pridobivanje sredstev za Sklad planinskih koč.
Valentin Rezar, načelnik GK PZS

Plan dela Komisije za gorske športe 2019
bo poslan naknadno

Program dela Odbora za usposabljanje in preventivo 2019
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 2018
Odbor sestavljajo naslednji člani: Uroš Kuzman; vodja odbora, Tadej Debevec, Sandi Kelnerič, Franc Kadiš,
Nejc Pozvek in Matevž Bizjak.
Načrtovana dejavnost OUP v letu 2019:
•
•
•
•
•

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 o ugotovitvah
seznaniti vse nosilce usposabljanj na PZS naletnih usklajevanjih inštruktorjev PZS.
Priprava programov usposabljanja po novem zakonu o športu in usmerjanje komisij PZS.

Načrtovana usposabljanja OUP
Naziv usposabljanja
Seminar IPV

Termin in lokacija
jesen 2019

Pomembnejši projekti
Naziv projekta
Priprava in potrditev novih
programov usposabljanja.
Priprava in potrditev novih
programov
usposabljanja
za
področje tekmovalnega turnega
smučanja.
Priprava smernic za usposabljanja
usklajenih z novim Zakonom o
športu.
Priprava novega pravilnika o
licenciranju.

Namen

Št. udeležencev
15

Stanje

Uskladitev z novim Zakonom o
športu in potrditev.

Uskladitev.

Pričakuje se določene spremembe
v strukturi usposabljanj v okviru
PZS.

Uskladitev glede na nove potrjene
programe usposabljanja in z
zakonom o športu.

Zaključek
Odbor za usposabljanje in preventivo si bo prizadeval za dobro in strokovno sodelovanje s komisijami PZS in
različnimi zunanjimi inštitucijami. Velik pomen in teža pa bosta na preventivni dejavnosti in vzgojnoizobraževalni. OUP bo tesno sodeloval z Odborom za založništvo in informiranje pri pripravi in izdaji
strokovne literature.
Uroš Kuzman, vodja OUP

Program dela Odbora gore in varnost 2019
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 2019
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)

Načrtovane aktivnosti
Naziv aktivnosti
Novinarska konferenca
pred poletno planinsko
sezono
Novinarska konferenca
pred zimsko planinsko
sezono

Termin in lokacija
Junij 2019

Št. udeležencev

November 2019

Namen
Preko javnih medijev obveščanja
preventivno vplivati na
obiskovalce gora.
Preko javnih medijev obveščanja
preventivno vplivati na
obiskovalce gora.

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
Mednarodno srečanje
IKAR

Termin in lokacija
9. do 12. 10., Zakopane

Št. udeležencev
2

Pomembnejši projekti
Naziv projekta
Namen
15. 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
Posodobitev zgibanke Pozor
snežni plaz

Namen
Uskladitev z novimi smernicami na
področju preventive pred
snežnimi plazovi.

Namen
Novosti na področju tehnike in
tehnike reševanja, opreme.

Stanje

Stanje

Zaključek
Ne glede na napisana izhodišča delovanja odbora gore in varnost bosta PZS in GRZS v letu 2019 pristopili k
reviziji skoraj deset let starega dogovora, spremembe dogovora pa ne bodo bistveno vplivale na program
dela v letu 2019, ko bo odbor vodila PZS.
Martin Šolar, vodja OGV

Program dela Odbora za članstvo PZS 2019
Odbor za članstvo je strokovno telo, ki skrbi za promocijo in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje,
razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju članstva, prostovoljnega dela, usposabljanja za
organizacijsko delo v planinski organizaciji in priznanj.
Odbor bo v sodelovanju s strokovno službo spremljal sistem članarine PZS, uporabo članske evidence v
Navezi in članske ugodnosti. Odbor bo preučil učinek novosti v članarini in se opredelil do danih pobud in
pripomb.
V skladu s Pravilnikom o priznanjih PZS bo objavljen razpis za najvišja priznanja PZS. Prejete vloge bo
obravnaval Pododbor za priznanja. 7. 12. 2019 bo potekala svečana podelitev najvišjih priznanj PZS.

Tone Jesenko, vodja OČ PZS

Program dela Odbora za pravne zadeve PZS 2019
Naloge bo odbor opravljal po potrebi, skladno z opredelitvijo s statutu: Odbor za pravne zadeve je strokovno
telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih aktov in se opredeljuje do vseh
drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno službo PZS.
Odbor se bo odzival na pobude in vprašanja drugih organov PZS in na pobudo vodstva PZS pripravil potrebne
pravne akte o delovanju zveze.

Borut Vukovič, vodja OPZ PZS

Program dela Odbora za založništvo in informiranje PZS 2019
bo poslan naknadno

Program dela Raziskovalne skupine PZS 2019
bo poslan naknadno

Program dela Planinskega vestnika v letu 2019
bo poslan naknadno

Program Odbora Planinstvo za invalide/OPP 2019
bo poslan naknadno

Program dela MDO PD Ljubljana 2019

Program dela MDO PD Pomurja 2019
Meddruštveni odbor planinskih društev na območju Pomurske regije združuje osem društev ( PD Matica
Murska Sobota , PD Mura Murska Sobota , PD Gornja Radgona , PD Lenart , PD Hakl Sveta Trojica , PD
Ljutomer , PD Lendava , PD Goričko Tromeja ) , od katerih predsedniki in vodje odborov ter zapisnikar
sestavljajo Meddruštveni odbor Pomurja . 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 sodelovanje s planinskimi organizacijami Hrvaške in
Madžarske .
Aktivnosti , ki so predvideni v MDO PD Pomurju za leto 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V letu 2019 se bo MDO sestal na štirih seja , po potreba tudi večkrat .
Zbor vodnikov MDO PD Pomurja 11.01.2019 .
Zbor markacistov OPP MDO PD Pomurja 15.03.2019 .
Srečanje predšolskih in osnovnošolskih otrok MO MDO Pomurja 06.04.2019 .
Sejem Natura – sejem zelenega turizma in bivanja 12.-14.04.2019 Gornja Radgona
Srečanje planincev MDO PD Pomurja .
Izobraževanje strokovnega kadra MDO PD Pomurja 01.06.2019 .
Dan planinskih doživetij PZS 16.06.2019 .
Dan slovenskih markacistov KPP 01.07.2019 .
Tabor MO MDO PD Pomurja 22-23-24.08.2019 .
Srečanje srednješolcev in študentov MO MDO PD Pomurja .
Planinski ples MDO PD Pomurja .
Izobraževanja , usposabljanja ter posvetovanja na področju PZS .
Udeleževanje na sejah UO PZS in planinskih društev MDO , ter ostalih ustreznih sestankih v okviru
planinske organizacije, kakor tudi skupščine PZS .

Štefan Kozak, Predsednik MDO PD Pomurja

Program dela MDO PD Dolenjske in Bele krajine 2019
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 2019 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 2019 sprejela in potrdila tudi Skupščina PZS,
21. aprila 2018 v Šoštanju (Sklep: 11-2018).

Naziv aktivnosti
Sklic do 2 do 4 sej MDO PD
Dolenjske in Bele krajine ter več
dopisnih
Udeležba na sejah UO PZS
Udeležba na svečani podelitvi
najvišjih priznanj PZS v Laškem
(PD Laško)
Udeležba predsednika MDO PD
na občnih zborih in
pomembnejših prireditvah
društev
Spremljanje usklajenosti
spremenjenih in dopolnjenih
temeljnih aktov društev s
Statutom PZS
Zbor in srečanje markacistov
MDO PD
Skupne akcije obnove kritičnih
odsekov planinskih poti na

Termin in
lokacija

Št.
udeležencev

Namen organizator

marec, april,
sept. in nov.
2019

po 12 - 14 na
posamični seji

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

določi PZS –
predvidoma 5x

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

28.februar 2019

45

Vodja odbora za PP - delovno
srečanje, priprava načrta skupnih
akcij MDO PD v letu 2019

april, maj ter
september ali

2 x 35

7. december
2019

januar - april
2019

leto 2019

Vodja odbora PP - skupno
načrtovane akcije v MDO PD za

območju MDO PD
Krajša tura samo za mentorje in
vodnike – VO in mentorji naj si jo
vključijo v program – Divji potok
pri Črmošnjicah
Srečanje vodnikov MDO PD v
Črnomlju

oktober 2019

16. maj 2019

26. oktober
2019

vzdrževanje in obnovo planinskih
poti po programu odbora

40

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

40

Vodja odbora vodnikov - redno
letno srečanje

Planinske tura, namenjena
vodnikom PZS, ki bo imela tudi
izobraževalno vsebino Stol ali
Zelenica

16. februar 2019

40

Vodja odbora vodnikov, v skladu z
dogovorom na srečanju vodnikov
18. 5. 2018

Zbor načelnikov odsekov za VN,
VGN in GS

19. oktober
2019

cca 45

Vodja odbora VGN - Odsek za VN
in (datum bo določen na zboru
odbora VGN)

23. marec 2019

40

Naravovarstveno izobraževanje
VGN, GS in ljubiteljev narave v PD

18. maj 2019

45

Naravovarstveno izobraževanje
VGN, GS in ljubiteljev narave v
PD-jih

12. oktober
2019
25. 5. 2019
Debenec

300

Skupna akcija MDO PD, ki si jo vsa
naša PD zapišejo v koledarje akcij

Naravovarstvena ekskurzija –
Učna pot devetih kalov,
Kobjeglava
Naravovarstvena ekskurzija na
Smrekovec, Divje jezero in Krnes
ter praktični oz. II. del
usposabljanja za GS
20. Steklasova pohodna pot
Srečanje planincev Dolenjske in
Bele krajine – na DEBENCU
Dan slovenskih planinskih
doživetij na Lisci (PD Lisca)

do 300

PD Trebnje in MDO PD planinsko druženje
Organiziran skupen odhod
planincev MDO PD – Odbor VO
MDO

15. junij 2019

80

Pohod na Štembuh in
praznovanje 20. letnice PD
Polom Kostanjevica na Krki

22. junij 2019

150

Skupščina PZS v Mariboru (PD
Maribor Matica)

13. april 2019

12 delegatov
naših PD

19. oktober
2019

do 200

Tradicionalna akcija in srečanje
mladih - PO MO MDO Dol. in Bele
krajine ter PD Semič

oktober 2019

100 (do 20
ekip)

PO MO MDO PD in PD Krka Novo
mesto, Dolenjsko – Gorenjska liga

Kostanjev piknik za mlade
planince MDO PD v Polharskem
domu na Smuku
Orientacijsko tekmovanje za
Trdinov pokal

Praznovanje obletnice in
planinsko druženje, ki si ga vsa
naša PD zapišejo v koledarje akcij
Aktivno vključevanje v delo in
odločanje krovne zveze

•

NAČRTOVANA USPOSABLJANJA (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole)

Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Kopno izpopolnjevanje VPZS

Koča pri Jelenovem studencu - maj ali april
2019

predvidoma 25

Tečaj za GS - Odbor VGN pri MDO
PD

februar Novo mesto in 18. maja na
Smrekovcu

do 20 iz najmanj 6
PD

Planinska šola

zimski čas – posamezna PD

do 60

•

Priključimo akcijam drugih društev, zelo obiskanim tradicionalnim pohodom (27. NOVOLETNI VZPON NA
TRDINOV VRH 2. januarja, TRADICIONALNI POHOD NA VRHTREBNJE, vedno zelo obiskan SPOMINSKI POHOD NA
GORJANCE 24. 8. 2019 – PD Krka Novo mesto, RUDOLFOVANJE 6. APRIL 2019 – Pohodniško društvo Novo
mesto, SREČANJE PLANINCEV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE NA DEBENCU 25. maja 2019, zelo zanimiv in vse bolj
obiskan tradicionalni oktobrski pohod 20. Steklasova pohodna pot – PD Polet Šentrupert, skoraj
vseslovenski ČEBULARSKI POHOD NA RAKO v novembru – PD Polom Kostanjevica na Krki, DAN SLOVENSKIH
PLANINSKIH DOŽIVETIJ 15. JUNIJA 2019, 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.

•

S temi akcijami in predvsem dobro organizacijo bomo gotovo spodbudili željo po članstvu v naših
planinskih društvih in ga v odnosu na leto 2018 povečali, zato ne zamudimo teh priložnosti tudi v letu
2019!

•

Zagotovili bomo prisotnost naših delegatov na seji Skupščine PZS, 13. aprila 2019.

•

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 2019 bo okroglo obletnico ustanovitve (20 let) praznovali v PD Polom Kostanjevica na Krki in 105
letnico PD Krka Novo mesto. S svojo udeležbo in udeležbo predstavnikov vseh naših PD bomo počastili
te jubileje. Na svečanih prireditvah lahko pričakujemo tudi prisotnost predstavnikov P UO PZS in seveda
predsednika MDO PD.
Načrt je bil obravnavan in potrjen na dopisi seji MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 25.10 2018, UO PZS pa ga
je potrdil na 00. seji, dne 00.00.2019!
•

Rudolf Skobe, Predsednik MDO PD Dolenjske in Bele krajine

Program dela MDO PD Zasavja 2019
bo poslan naknadno

Program dela Savinjskega MDO PD 2019
bo poslan naknadno

Program dela MDO PD Gorenjske 2019
bo poslan naknadno

Program dela MDO PD Notranjske 2019
Število planinskih društev 13 in trije klubi
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Izvedba sestankov MDO-ja predvidoma 4 do 5 – krat letno, oziroma po potrebah normalnega delovanja.
Srečanja planincev MDO-ja. Srečanje je tradicionalno, vsako leto ga organizira drugo planinsko društvo,
letos pa Planinsko društvo Šentjošt, in sicer 19.5.2019 na Kožljeku in okolici. PD Podpeč Brezovica bo
organiziralo tradicionalni družinski pohod na Krim.
Udeležba predstavnika MDO na sejah UO PZS in ostalih ustreznih sestankih v okviru planinske
organizacije. Spodbuditi delegate za udeležbo na Skupščino PZS. Animirati PD za udeležbo na
tradicionalno srečanje PZS, »Dan slovenskih planinskih doživetij«.
Udeležba predstavnika MDO na občnih zborih in pomembnejših prireditvah društev.
Izvajanje aktivnosti odbora mladinskih odsekov, srečanje mladih planincev MDO,
predavanja, mladinski in skupni tabori, orientacijska tekmovanja, poudarek na delu z mladimi v OŠ.
Izvajanje aktivnosti odbora za varstvo gorske narave , srečanje varuhov gorske narave/gorskih stražarjev
MDO, predavanja, obnova licence, spodbuditi povezovanje odsekov za delo v Odboru VGN. Poleg
čiščenja planinskih poti in okolice planinski koč še skupne akcije in izleti. Organizacija naravovarstvenega
izleta.
Izvajanje aktivnosti odbora za planinske poti, srečanje markacistov MDO v marcu 2019 na Vrhniki, tečaji,
predavanja, skupne akcije obnove poti, Dan slovenskih markacistov, vzdrževanje 765 km planinskih poti
na območju MDO, v skladu z dogovorom Zavoda za gozdove Slovenije nadaljevanje markiranja evropske
pešpoti na področju Notranjske - po potrebi. Skrbniške pogodbe, izvedba v praksi.
Izvajanje aktivnosti odbora vodnikov MDO, srečanje vodnikov PZS iz MDO, tečaji, predavanja.
Medsebojno obveščanje o zahtevnih turah in organizacija skupnih izletov. Pomlajevanje kadra med
vodniki.
Izvajanje aktivnosti odbora za planinske koče, srečanje gospodarjev MDO, predavanja v kočah. PD
Vrhnika izvaja dela prenove planinskega objekta na Planini, ki je bil odprt maja 2018, zaključna dela bodo
potekala še leta 2019.
PD Logatec in PD Vrhnika bosta izvedla več dnevni tradicionalni pohod na Triglav iz mest sedeža društva.
Miro Mlinar, Predsednik MDO PD Notranjske

Program dela MDO PD Posočja 2019
bo poslan naknadno

Program dela MDO PD Podravja 2019
bo poslan naknadno

Program dela MDO PD Primorske 2019
Natančen program dela MDO PD PRIMORSKE v letu 2019 je pripravljen na podlagi smernic PZS ter plana
dela 2018.
ŠTEVILO PLANINSKIH IN ŠPORTNO PLEZALNIH DRUŠTEV v letu 2019: 10.

USPOSABLJANJE: ni predvidenih samostojnih usposabljanj, člani se vključujejo v načrtovane programe
usposabljanj PZS.
NAJPOMEMBNEJŠE SKUPNE AKTIVNOSTI MDO
Naziv aktivnosti
Termin in lokacija

44. Srečanje
mladih planincev
MDO

Št.
udelež
encev

Namen

Opomba

18. maj 2019, v organizaciji PD Vipava

Pohod,igre,
druženje in
medsebojno
spoznavanje

Skupna organizacija izobraževanja za
gibanje v gorah v okviru MDO –
društva, ki bi sodelovala, prispevajo
predavatelje, šolo pa organiziramo
vsako leto izmenično na naših kočah

Usposabljanje za
gibanje v gorah

POT Liga
Primorske

Planinska šola

TRADICIONALNE MNOŽIČNE PRIREDITVE PD
Pohod po Otmarjevi poti – PD Vipava
Po Vojkovih poteh – PD Podnanos
Občni zbor OPD Koper s praznovanjem 70. letnice
Praznovanje ob 50. letnici Furlanove poti na Gradiško
turo in odprtje nove Otmarjeve poti na Turo – PD
Vipava
Pohod po Kosovelovi poti – PD Sežana
Nočni pohod na Slavnik (za odrasle in mlade) – PD Slavnik

Datum
5 ali 12. januar 2019
03. marec
15. 03.
april

Opomba

15. junij

mladi ob 18h
odrasli 20 h

Zlatorogova transverzala (Slavnik, Kokoš, Snežnik, Nanos)
Gremo peš na Kokoš ob prazniku Občine Sežana
70 let Vojkove koče na Nanosu
avgust
Pohod na Češpovem prazniku v Slivju - PD Slavnik
15. september
Srečanje planincev na Slavniku
Pohod na Kostanjevem prazniku v Rodiku – PD Slavnik
SODELOVANJE Z ZAMEJSKIMI PD IN REGIJSKIMI
PLANINSKIMI DRUŠTVI V SOSEDNJIH DRŽAVAH
14. prijateljsko srečanje brez meje: PD Snežnik, SPD Trst,
PS Bazovica, SK Devin (organizator PD Snežnik)

6.10.

nadomestilo za
spominski pohod

13. oktober
Datum

Opomba

7. april ?

organizator PS
Bazovica

Odprta meja SLO – IT; Beka – Glinščica; PD Slavnik, SPD
Trst
Srečanje zamejskih društev

24. marec

Odprta meja SLO – HR; Golac – Vodice; PD Slavnik
39. tradicionalni spominski pohod Bazoviških junakov;
soorganizacija SPDT in PD Sežana
Istarski planinarski savez, Pula; srečanje istrskih planincev
55.Srečanje treh dežel - - MDO Posočja – Koča na planini
Razor
Drugi dogodki

1. september
8. september

9. ali 16. junij

28.-29.09.2019

razpošlje se vabilo
interesentom

vabila

ODBORI
OPP - odbor za planinske poti
Področno srečanje markacistov MDO PD P
Skupna akcija markacistov MDO PD P
Udeležba na Dnevu slovenskih markacistov
Udeležba vodje na razširjenem sestanku KPP PZS
Pripravimo spisek vrhov in poti na spletnih straneh društev
(nadomestilo za obhodnico ki smo jo ukinili)
ostalo

Datum

Datum
02. 02. 2019

OM - odbor mladinskih odsekov
Aktivnosti za šolsko leto 2018/2019
Primorska liga planinske orientacije

Datum

30.Državno tekmovanje MLADINA IN GORE - Podnanos
44. srečanje mladih MDO PD P, organizator PD Vipava

26.1.2019
18. 05. 2019

Regijsko tekmovanje MLADI IN GORE
udeležba na zboru MK PZS

po planu MK

OVGN - odbor za varstvo gorske narave
Sodelovanje pri akcijah drugih odborov: n.pr. akcija OPP,
srečanje vodnikov MDO Primorskih PD, srečanje mladih
planincev v MDO
Predavanja v PD: vsaj eno z večjim poudarkom na
naravovarstveni tematiki
Udeležba na Zboru VGN PZS in na licenčnem izpopolnjevanju

Opomba

po dogovoru

VO – vodniški odbor
Srečanje in izlet vodnikov PZS in mentorjev vseh PD; v
organizacija PD Snežnik – PS Bazovica
Udeležba na zboru vodnikov PZS, vsi načelniki VO PD
razširjena seja VK PZS
Licenčno usposabljanje za vodnike PZS

PD, ki nimajo usposobljenih varuhov gorske narave naj
poskrbijo za udeležbo na tečaju, ki ga razpiše KVGN

organizator PD
Celovec

Opomba

23.11.2019
terminski plan VK
PZS

Datum
po planu MDO PD
Primorske
PD v MDO PD
Primorske
po planu KVGN
PZS
PD v MDO PD
Primorske

Opomba

Opomba

Spodbujanje za načrtovanje in gradnjo čistilnih naprav v kočah

V teku: Nanos (dela
so v zaključni fazi)

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 PZS – Maribor (PD Maribor Matica)
Udeležba predsednice oz. namestnice na občnih zborih PD
Dan slovenskih planinskih doživetij – Lisca (PD Lisca Sevnica):
Skupna organizacija MDO in prevoz udeležencev
Srečanje slovenskih markacistov

Datum
Opomba
Naslednja n

Udeležba na podelitvi najvišjih priznanj PZS - Laško (PD Laško)
Spodbujanje priprave člankov za objavo v lokalnih in planinskih
medijih.
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

07. 12. 2019
Stalna naloga

po terminskem
planu
13. 04. 2019
vabila
15. 06. 2019

Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga

Stalna naloga

Marija Kuhar, predsednica MDO PD Primorske

Program dela MDO PD Koroške 2019
V MDO Koroške je vključenih 12 planinskih društev in sicer: PD Črna na Koroškem, PD Mežica, PD Prevalje,
PD Ravne na Koroškem, PD Dravograd, PD Bricnik Muta, PD Vuzenica, PD Radlje ob Dravi, PD Ožbalt-Kapla,
PD Slovenj Gradec, PD Mislinja in PD Ribnica na Pohorju. V letu 2018 je prenehalo s svojim delovanjem RPD
Dolga pot Dravograd, člani tega društva pa so se priključili ostalim društvom po svojem domicilu. V okviru
MDO-ja delujejo še štirje klubi, ki se pretežno ukvarjajo z alpinistično dejavnostjo in svoje akcije načrtujejo
posamezno.
Društva gospodarijo z 11 planinskimi postojankami in 1 bivakom, oskrbujejo in vzdržujejo pa 69 planinskih
poti v skupni dolžini 514 km.
Predvidene aktivnosti v letu 2019:
MDO v letu 2019 načrtuje 5 rednih sej, poleg tega pa odbori za posamezna področja dejavnosti načrtujejo
vsaj 3 redne seje. MDO se bo praviloma sestajal pred napovedanimi sejami UO PZD in tako pred obravnavo
posameznih problematik pripravil tudi svoja stališča in jih preko članov UO tudi posredoval na sejah tega
organa. MDO bo tudi v letu 2019 sodeloval pri organizaciji in izvedbi srečanja koroških planincev, ki bo ob
praznovanju 100 letnice PD Prevalje in PD Slovenj Gradec tokrat na Uršlji gori. Udeležili se bomo tudi
srečanja treh dežel.
Aktivnosti po odborih:
Območni vodniški odbor (OVO):
V letu 2019 je predvideno kopno in snežno izpopolnjevanje: snežno bo med 8. in 10. marcem na Grohatu,
kopno pa med 3. in 5. majem na koči na Naravskih ledinah.
Vodniški odbor s svojimi vodniki bo podprl vse odmevne akcije lokalnega in širšega pomena in na teh akcijah
tudi sodeloval s svojimi člani.
Vsakoletno srečanje in zbor vodnikov bo pripravilo PD Ožbalt-Kapla, vodniki pa bodo tudi sodelovali s svojimi
skupinami planincev na Srečanju koroških planincev na Uršlji gori in na Dnevu planinskih doživetij na Lisci.
Vsekakor se bo odbor tudi aktivno vključil v reševanje aktualne problematike, ki se nanaša na registracijo
planinskih vodnikov po spremenjenem Zakonu o športu.
Odbor za planinske poti:
Odbor predvideva vsaj 3 redne seje, na katerih bodo obravnavali tekočo problematiko vzdrževanja in obnove
planinskih poti, sicer pa predvidevajo sledeče aktivnosti:
-

Organizacijo in izvedbo področnega zbora markacistov Koroške 2. februarja v Prevaljah,
Družabno srečanje in pohod koroških markacistov 26. januarja v organizaciji PD Bricnik Muta,
Obnovo planinske poti na Durce v sodelovanju vseh markacijskih odsekov društev, ki delujejo
na Koroškem,
Sodelovanje pri prenovi vodnika Koroške planinske poti in izdelavi zemljevida te poti,
Redno poročanje o delu odbora na sejah MDO,
Vodenje evidence registriranih markacistov,
Vodenje evidence usposabljanja markacistov in obveščanje markacistov o izobraževalnih
tečajih,
Vodenje evidence planinskih poti po odsekih,

-

Koordinacija dela med posameznimi odseki,
Spremljanje katastra planinskih poti in ocena stanja na planinskih poteh,
Aktivnosti pri nabavi in nameščanju in zamenjavah smernih tabel na planinskih poteh.

Odbor za varstvo narave in gorska straža
Člani odbora se bodo februarja udeležili tradicionalnega naravovarstvenega pohoda ob Muri,, se v mesecu
marcu udeležili zbora delegatov KVGN, obiskali KOCEROD – centra za ravnanje z odpadki in v mesecu aprilu
organizirali tradicionalno letno srečanje gorskih stražarjev in varuhov narave na Košenjaku. V mesecu maju
bo odbor organiziral naravovarstveni pohod na Stari Pogorelc, junija bodo pripravili predavanje in razstavo
Narave gorskega sveta ob 100 letnici PD Slovenj Gradec, septembra bodo organizirali izlet za gorske stražarje
Ajdna, v naravnem okolju prikazali tujerodne invazne rastline, sodelovali pri čiščenju pohorskih planj in
sodelovali na 3. dnevu varnostnikov narave na Smrekovcu. Oktobra načrtujejo pohod na Dleskovško planino
in Križevnik za vse registrirane naravovarstvenike in gorske stražarje z njihovega območja.
Sicer pa si je odbor v celoletnih aktivnostih zadal sledeče naloge:
-

Popolnitev odsekov za VGN z novimi člani in spodbujanje organiziranja odsekov v društvih, ki
teh odsekov še nimajo,
Ozaveščanje mladih planincev ob različnih akcijah,
Navezava stikov z drugimi sorodnimi naravovarstvenimi organizacijami in udeležba na skupnih
akcijah,
Zbiranje predlogov naravnih vrednot z namenom ohranitve našim potomcem (spomeniki
naravne dediščine),
Sodelovanje na čistilnih akcijah na planinskih poteh Koroške,
Organizacija in izvedba izpopolnjevanj za svoje člane,
Za leto 2019 usposobiti vsaj 1 kandidata za licenčno izobraževanje VGN.

Odbor za turno kolesarjenje
Odbor načrtuje v letu 2019 povečanje svoje aktivnosti pri povezovanju odborov društev na Koroškem. V
planu imajo nadaljnje aktivnosti in sodelovanje pri reševanju lokalnih problemov pri vzpostavljanju Slovenske
turno-kolesarske poti. Prav tako bodo člani odbora sodelovali pri koordinaciji in izvajanju označevanja in
vzdrževanja STKP. V letu 2019 načrtujejo 10 turno kolesarskih izletov po Koroški in izven nje, prav tako pa
tudi načrtujejo udeležbo kolesarjev na srečanju koroških planincev na Uršlji gori.
V okviru stalnih aktivnosti bodo sodelovali z ostalimi odseki pri urejanju problematike dvonamenske rabe
poti, sodelovali z odborom za varstvo narave in osveščali svoje člane o pravilih obnašanja kolesarjev v
naravnem okolju.
Odbor za koroško obhodnico
Odbor bo v letu 2019 nadaljeval aktivnosti za pripravo vodnika in dnevnika Koroške planinske poti. V ta
namen je imenovan uredniški odbor, ki bo pripravil vse potrebno za ponatis dopolnjenega vodnika in
dnevnika. Ob pomoči RRA bo dnevnik tudi digitaliziran in na razpolago z Qr kodo na spletni strani Koroške.
Člani odbora so že dosegli soglasje pri nekaterih sofinancerjih za pripravo tega projekta, tako da financiranje
izdaje vodnika in dnevnika ne bo bremenilo financ MDO-ja.

Na prenovljeni Koroški planinski poti je bilo že do sedaj nameščenih 57 novih smernih tabel, odbor pa bo
skrbel za sprotno nadomeščanje povsod tam, kjer so smerne table že dotrajane. Za vzdrževanje poti in
nameščanje smernih tabel bo odbor sodeloval z odborom za planinske poti.
Mirko Tovšak, predsednik MDO PD Koroške

Program dela Kamniško-bistriškega MDO PD 2019
bo poslan naknadno

Na podlagi prve alineje 13 .člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in
tretjega odstavka 30. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Zbor predstavnikov vodniških
odsekov Planinske zveze Slovenije, dne 24. novembra 2018, sprejel Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah vodnikov Planinske zveze Slovenije, h kateremu je Upravni odbor PZS na podlagi točke n
prvega odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji seji, dne ___________
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije

1. člen
V Pravilniku vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v drugem
odstavku 9. člena spremeni besedilo tako, da se besedo »AAS« nadomesti z besedo »PZS«.
2. člen
V pravilniku se v prvem odstavku 19. člena spremeni besedilo tako, da se za besedilom »31.
december tretjega leta« črta piko in se jo nadomesti z vejico ter se nadaljuje z besedilom »leto, v
katerem so opravili izpit, pa ne.«.
3. člen
V 27. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»VPZS star 65 ali več let se mora za podaljšanje licence udeležiti izpopolnjevanja VPZS in biti ves čas
prisoten, ni pa mu potrebno aktivno sodelovati pri delu na terenu.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na spletni strani VK PZS.

Načelnik VK PZS:
Franc Gričar

Predsednik PZS:
Jože Rovan

Neuradno prečiščeno besedilo z dne 24. 11. 2018
Na podlagi 30. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in 3. odstavka
34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29.
novembra 2014, sprejel Pravilnik vodnikov PZS. Upravni odbor PZS je na podlagi točke n 1. odstavka
32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji seji, dne 15. januarja 2015.

PRAVILNIK
vodnikov Planinske zveze Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja status vodnikov
Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VPZS), pravice in dolžnosti, delovanje in področja
delovanja, usposabljanje ter kategorizacijo in registracijo VPZS v okviru Planinske zveze Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: PZS).
2. člen
VPZS je prostovoljni vodnik Planinske zveze Slovenije: vsak član PD, ki je uspešno opravil s
programom določeno strokovno usposabljanje, je kategoriziran pri Vodniški komisiji PZS in vpisan v
register VPZS; je usposobljen strokovni delavec v športu na področju planinstva in je nosilec
strokovnega naziva VPZS, ne glede na spol in ne glede na podeljeno kategorijo vodenja.
II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE VPZS
3. člen
Dolžnosti VPZS so:
 da skrbi za načrtovano, vsestransko varno, strokovno in vsebinsko bogato izvajanje vodniške
dejavnosti;
 da ima vedno s seboj turi ustrezno opremo;
 da za vodenje v okviru PZS ne sprejema plačila;
 da aktivno sodeluje vsaj v eni od oblik vodniške organizacije in celotnega PD;
 da vsaj na tri leta pridobiva in obnavlja svoje vodniško znanje na izpopolnjevanjih VPZS;
 da vsako leto obnavlja svojo vodniško registracijo;
 da neregistrirane VPZS spodbuja k ponovni registraciji;
 da spodbuja k vpisu v PD nove člane;
 da s svojim delom uresničuje tudi širša programska načela PZS, kamor se v prvi vrsti uvršča
priprava programa strokovne vodniške pomoči vrtcem in šolam;
 da sodeluje z oskrbniki planinskih koč;
 da sodeluje z markacisti v smislu sporočanja poškodb na poteh;
 da sodeluje z avtorji zemljevidov in vodnikov v smislu sporočanja ugotovljenih napak in
popravkov;
 da varuje naravno in kulturno dediščino ter skrbi za varstvo okolja;
 da deluje v skladu s tem pravilnikom, pravili vodniških odsekov PD, pravili PD, Pravilnikom o
organiziranosti vodnikov PZS, Statutom PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev ter
ostalimi akti v okviru PZS, ki urejajo vodenje.
4. člen
VPZS sme voditi posamezno turo le na podlagi strokovne usposobljenosti za posamezno kategorijo, ki
predstavlja tudi zgornjo mejo vodenja, in v skladu s priporočenim številom vodenih. Dolžnost VPZS je
tudi, da pri načrtovanju, pripravi in izvedbi tur upošteva svojo strokovno usposobljenost in za vodenje
zagotovi predpisano število ustrezno strokovno usposobljenih pomočnikov VPZS.
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Neuradno prečiščeno besedilo z dne 24. 11. 2018
Preglednico vodenih na vodnika glede na težavnost ture pripravi Strokovni odbor za kategorizacijo in
registracijo Vodniške komisije PZS (v nadaljnjem besedilu: SOKR) s posebnim aktom, ki ga sprejme in
potrdi Izvršni odbor Vodniške komisije PZS (v nadaljnjem besedilu: IO VK).
5. člen
Pravice VPZS so:
 opravljanje vodniške dejavnosti;
 da uživa vse pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih
aktih PD in PZS;
 ob izpolnjevanju pogojev za registracijo je VPZS upravičen do zavarovanja za primer
civilnopravne odškodninske odgovornosti pri vodenju, kar za vse VPZS in pripravnike za
VPZS ureja PZS;
 povračilo stroškov, ki izhajajo iz vodniškega dela (stroški prevoza, stroški prehrane v času
vodenja, stroški nočitev v času vodenja, materialni stroški (obraba opreme v času vodenja);
 informiranje o aktualnih stvareh s področja vodništva in planinstva preko vodniškega odseka
planinskega društva oziroma PD;
 da sodeluje pri pripravi akcije (ture), ki jo bo vodil ali pomagal voditi;
 da spremeni potek ture ali jo celo prekine, če je to potrebno zaradi varnosti udeležencev;
 da zavrne pred začetkom ture udeležence, ki glede opreme, zdravstvenega in splošnega
stanja ne ustrezajo pričakovanim pogojem, v katerih bo potekala tura.
6. člen
VPZS ima pravico, da se sam odloči, ali bo vodil določeno turo in si po potrebi izbere vodnike
pomočnike. Če si VPZS za pomočnike izbere VPZS, ki imajo eno stopnjo nižjo kategorijo kot je
težavnost ture ali pripravnike za VPZS z enako kategorijo, ima lahko največ dva takšna pomočnika. Pri
lahkih kopnih turah (A kategorija) lahko kot pomočniki sodelujejo tudi izkušeni planinci, vendar največ
dva. Za delo pomočnikov odgovarja VPZS, ki jih je izbral.
V primeru tur, ki jih organizirajo drugi, npr. vzgojno-varstvene organizacije, je vodnik lahko tudi samo
spremljevalec, če je tako dogovorjeno oz., če vodnik ni sodeloval pri pripravi akcije ali/oz. niso bila
upoštevana pravila, navodila PZS. V tem primeru je potrebno s posebnim dogovorom določiti
odgovornost oz. dolžnosti vodnika.
7. člen
VPZS odgovarja za svoje delo po Častnem kodeksu slovenskih planincev in ostalih aktih, ki urejajo
vodniško dejavnost v okviru PZS.
8. člen
Na podlagi ugotovljenih večjih kršitev tega pravilnika, ostalih pravnih aktov PZS, Pravilnika VPZS ali
Častnega kodeksa slovenskih planincev s strani določenega VPZS lahko IO VK predlaga Zboru
predstavnikov vodniških odsekov izbris takšnega VPZS s seznama registriranih VPZS. Vsaj šest
mesecev preden IO VK poda Zboru predstavnikov vodniških odsekov predlog za izključitev VPZS s
seznama, mora IO VK o tem pisno in argumentirano seznaniti VPZS, vodniški odsek, matično PD in
matični vodniški odbor pri meddruštvenem odboru PD (v nadaljnjem besedilu: MDO PD).
Kaj so lahko večje kršitve tega pravilnika in ostalih aktov, postopek ugotavljanja in obravnavanja uredi
IO VK s posebnim aktom, ki ga potrdi Zbor predstavnikov vodniških odsekov.
III. OZNAKE VPZS
9. člen
Značka in izkaznica VPZS sta enotni.
Značka VPZS je ovalne oblike, rahlo izbočena navzven, srebrno kovinske barve. V sredini je znak
PZS modre barve, nad znakom ob zgornjem robu je zapisano Vodnik PZS v rdeči barvi, ob spodnjem
robu pa isto besedilo izpisano tudi v angleščini: Guide PZS. Vsaka značka je oštevilčena na hrbtni
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strani, na sprednji strani pod znakom PZS pa sta vgravirana ime in priimek VPZS. Seznam izdanih
značk vodi strokovna služba PZS.
Izkaznica je modre barve in žepne velikosti. Na naslovni strani je znak PZS in besedilo: Vodnik
Planinske zveze Slovenije ter v angleščini: Guide of Alpine Association of Slovenia. Izkaznica vsebuje
osebne podatke, sliko ter podatke o doseženi kategoriji in registraciji. Seznam izdanih izkaznic vodi
strokovna služba PZS.
10. člen
V primeru izgube ali poškodbe izkaznice ali značke lahko VPZS pri strokovni službi PZS s pisno
prošnjo in obrazložitvijo zaprosi za novo izkaznico ali značko. Stroške izdaje oziroma izdelave krije
sam.
IV. KATEGORIZACIJA
Osnove kategorizacije
11. člen
VPZS so glede na svojo strokovno usposobljenost razvrščeni v sistem kategorizacije. Osnovo
kategorizacije sestavljajo: težavnost, potrebno tehnično znanje, način gibanja, letni čas in geografske
okoliščine posameznih tur. Vsaka kategorija ima črkovno oznako in kratek opis. Kategorije so stalne in
standardizirane.
12. člen
Osnovno usposabljanje je usposabljanje VPZS A kategorije za vodenje lahkih kopnih tur, ki je
osnova prostovoljnega vodništva. Program usposabljanja se lahko izvaja sklenjeno ali v več delih.
Licenčno usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: izpopolnjevanje VPZS) je namenjeno obnavljanju
obstoječega znanja in uvajanju novosti.
Nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju usposobljenosti za višje kategorije
vodenja.
Splošni in posebni pogoji za pridobitev posamezne kategorije so navedeni v 21. členu tega pravilnika.
Kategorije vodenja
13. člen
Lahke kopne ture – A kategorija
Opis: osnovno vodništvo, za gibanje se uporablja predvsem hoja, posebno tehnično znanje ni
potrebno.
Vodenje: lahke označene in lahke neoznačene poti.
Zahtevne kopne ture – B kategorija
Opis: vključuje osnovno vodništvo, pa tudi znanje uporabe vrvi, varovanja udeležencev na poti ter
uporabo cepina.
Vodenje: vse iz kategorije A, poleg tega pa še zahtevne in zelo zahtevne označene poti vključno s
posameznimi snežišči, zahtevne neoznačene poti in lahka brezpotja ter zahtevne zavarovane poti
(ferate, klettersteige), vključno z 2. težavnostno stopnjo (ocene A in B po avstrijski težavnostni
lestvici).
Zelo zahtevne kopne ture – C kategorija
Opis: k znanju, potrebnemu za B kategorijo, se doda še znanje gibanja naveze, varovanje vodenega
na krajših plezalnih odsekih in posebna orientacijska znanja.
Vodenje: vse iz kategorije B, poleg tega pa še vodenje po zelo zahtevnih neoznačenih poteh,
zahtevnih in zelo zahtevnih plezalnih poteh ter zahtevnih in zelo zahtevnih brezpotjih ter izjemno
zahtevnih zavarovanih poteh (ferate, klettersteige), vključno s 4. težavnostno stopnjo (ocene A, B, C in
D po avstrijski težavnostni lestvici).
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Lahke snežne ture – D kategorija
Opis: osnovno zimsko vodništvo, uporaba cepina in derez, palic in krpelj.
Vodenje: vse iz kategorije A, lahke označene in lahke neoznačene poti v snegu, zimsko markirane poti
ter organizirani in varovani zimski pohodi.
Zahtevne snežne ture – E kategorija
Opis: k znanju, potrebnemu za kategoriji C in D, se doda še znanje uporabe vrvi in varovanje vodenih
na krajših odsekih v zimskem brezpotju ter posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorij C in D, zahtevne in zelo zahtevne označene poti v snegu ter lahko in
zahtevno brezpotje v snegu.
Lahki turni smuki – G kategorija
Opis: k znanju za kategorijo D se doda še obvladovanje smučanja in tehnika hoje s smučmi ter
posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorije A in D ter lahki turni smuki.
Zahtevni turni smuki – H kategorija
Opis: k znanju za kategoriji E in G se doda še popolno obvladovanje smučanja in tehnike hoje s
smučmi na različnih terenih, potrebno je posebno orientacijsko znanje in obvladovanje zavarovanja
poti v zimskih razmerah.
Vodenje: vse iz kategorije E in G ter zahtevni in zelo zahtevni turni smuki.
Lahke ledeniške ture – I kategorija
Opis: hoja z derezami in cepinom po ledeniku, varovanje na ledeniku, reševanje iz ledeniških razpok
in posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorij C in E, lahke označene in delno neoznačene poti po ledeniku, lahko
ledeniško brezpotje in kombinirane poti (led-skala) do zahtevnih neoznačenih poti.
Ledeniški turni smuki – K kategorija
Opis: k znanju za kategorijo I se doda še popolno obvladovanje smučanja in tehnike hoje s smučmi na
ledenikih ter posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorije H in I ter ledeniški turni smuki.
Plezalni vzponi – F kategorija
Opis: poleg vsega iz kategorij C, E in I še znanje za vodenje v plezalnih smereh, pomoč soplezalcu v
kopnem, snegu, ledu, kombiniranem svetu, zaledenelih slapovih, reševanje, orientacija.
Vodenje: vse iz kategorij C, E in I ter plezalne smeri v plezališčih in visokih stenah, v kopnem snegu in
ledu do IV. težavnostne stopnje po lestvici Mednarodne zveze planinskih organizacij (v nadaljnjem
besedilu: UIAA).
V. NAČINI PRIDOBIVANJA KATEGORIJ
14. člen
Nosilec programov usposabljanj VPZS je IO VK.
Izvajalci usposabljanj so lahko z verifikacijo Strokovnega odbora za usposabljanje VK (v nadaljnjem
besedilu: SOU) tudi Mladinska komisija PZS, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoška
fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, PD, vodniški odbor MDO ali
drugi ustrezni izvajalci, ki morajo zagotoviti enake organizacijske in vsebinske pogoje za kakovostno
izvedeno usposabljanje.
Usposabljanje poteka po enotnih kriterijih in navodilih. Posamezne teme lahko predava le ustrezno
usposobljen strokovni kader iz preglednice predavateljev in inštruktorjev za usposabljanja VPZS, ki jo
pripravlja SOU, sprejme in potrdi pa IO VK. Kriterije za uvrstitev na preglednico potrdi SOUP.
15. člen
K osnovnemu usposabljanju za pridobitev naziva VPZS je mogoče pristopiti na podlagi uspešno
opravljenega sprejemnega izpita iz snovi Planinske šole in uspešno opravljene preizkusne ture.
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Osnovno usposabljanje za A kategorijo obsega: tečaj, opravljen izpit ter uspešno zaključeno
pripravništvo. Izpit obsega izpitno nalogo, pisne teste in izpitno turo.
16. člen
Izvajalci oziroma organizatorji usposabljanja organizirajo usposabljanje po enotnih kriterijih in Navodilu
za izvedbo usposabljanj VPZS, ki ga pripravi SOU, sprejme in potrdi pa IO VK.
Izvajalci usposabljanja so dolžni sproti obveščati SOU o opravljenem usposabljanju ter izpitih, najmanj
pa enkrat letno.
17. člen
Način preverjanja usposobljenosti oziroma ocenjevanje:
 ni opravil (ocena 5);
 uspešno opravil (oceni 6, 7) in
 zelo uspešno opravil (ocene 8, 9, 10).
Ocenjevanje oziroma preverjanje usposobljenosti se uredi z Navodilom za izvedbo usposabljanj
VPZS, ki ga izdela OU, sprejme in potrdi pa IO VK.
18. člen
Kandidat mora opraviti izpit najpozneje do 31. decembra naslednjega leta po končanem tečaju. Če ga
ne opravi, mora postopek za pridobitev katere koli kategorije začeti znova. V primeru višje sile, ki je
onemogočila opravljanje izpita v določenem roku, je možno podaljšanje roka, vendar ne več kot za
eno leto, če je bila prošnja za podaljšanje dana na SOU pred iztekom roka. Na odločitev SOU se lahko
VPZS pritoži na IO VK v 15 dneh po prejemu sklepa. Odločitev IO VK je dokončna.
19. člen
Po uspešno opravljenem izpitu postanejo kandidati pripravniki za VPZS oziroma pripravniki v višji
kategoriji vodenja. Pripravništvo za VPZS oziroma pripravništvo v višji kategoriji vodenja lahko traja
največ tri leta, pri čemer se upošteva 31. december tretjega leta, leto, v katerem so opravili izpit, pa
ne. V tem času morajo pripravniki pod nadzorom voditi ture, ki po težavnosti sodijo v kategorijo
vodenja, za katero se opravlja pripravništvo:
 če je usposabljanje sklenil z oceno uspešno opravil: najmanj osem različnih tur, pri najmanj
treh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije;
 če je usposabljanje sklenil z oceno zelo uspešno opravil: najmanj pet različnih tur, pri najmanj
dveh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije.
Vsako pripravniško turo morajo pripravniki voditi pod mentorstvom registriranega VPZS enake ali višje
kategorije vodenja. Pri mentorstvu na petih pripravniških turah morata sodelovati najmanj dva
registrirana VPZS, pri osmih turah pa najmanj trije registrirani VPZS, vendar ne hkrati. Pripravnik za
VPZS oziroma pripravnik v višji kategoriji vodenja lahko vodi tudi pod mentorstvom aktivnega
gorskega vodnika. Od registriranega VPZS ali gorskega vodnika mora dobiti pisno mnenje o
opravljenem vodenju.
Če pripravnik ne vodi ture pod mentorstvom, je lahko v času pripravništva le pomočnik registriranemu
VPZS na turi enake kategorije vodenja, v kateri opravlja pripravništvo.
Kadar se določena kategorija vodenja prizna na osnovi Navodila za pridobitev in potrditev vodniških
kategorij v posebnih primerih, je potrebno za kategorije A, D in G opraviti 8 pripravniških tur pri
najmanj treh različnih ustreznih vodnikih, za ostale kategorije pa 5 pri najmanj dveh ustreznih različnih
vodnikih. V kolikor nekdo pridobi dve kategoriji hkrati, potem je potrebno za potrditev teh kategorij
opraviti 8 pripravniških tur za zahtevnejšo kategorijo pri najmanj treh različnih ustreznih vodnikih.
20. člen
Pripravnik pošlje poročila o pripravništvu za kategorije ABDG na ustreznem obrazcu, na katerem je
tudi mentorsko mnenje, najpozneje 3 mesece po izteku roka izvajalcu usposabljanja, ta pa po
pregledu poročilo posreduje SOKR kot predlog za potrditev določene kategorije. Za ostale kategorije
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pošlje pripravnik najpozneje 3 mesece po izteku roka ustrezna poročila SOKR, ki na osnovi predloga,
pisnih mnenj in poročil potrdi kategorijo vodenja.
Če pripravnik v roku treh let ne konča pripravništva, mora postopek za pridobitev katere koli kategorije
začeti znova (izpolnjevanje pogojev, tečaj, izpit, pripravništvo). Izjemoma se pripravništvo lahko
podaljša za eno leto, če pripravnik odda pisno prošnjo za podaljšanje pripravništva pred iztekom roka
pripravništva, v kateri navede razloge, ki so mu onemogočili opraviti pripravništvo v roku treh let.
Prošnje za podaljšanje obravnava SOKR. Na odločitev SOKR se lahko pritoži na IO VK v 15 dneh po
prejemu sklepa. Odločitev IO VK je dokončna.
Če SOKR oceni, da pripravnik za VPZS oziroma pripravnik za višjo kategorijo vodenja ni uspešno
opravil pripravništva, se lahko pripravnik zoper tako odločitev pritoži IO VK v 15 dneh po prejemu
sklepa.
Če IO VK potrdi sklep SOKR, se lahko pripravnik v roku 15 dni po prejemu sklepa pritoži SOUP.
Odločitev SOUP je dokončna.
21. člen
Pogoji za pridobitev naziva VPZS in napredovanja v višje kategorije vodenja, ki jih mora izpolniti
kandidat, ob prijavi oz. do začetka tečaja, so splošni in posebni.
Splošni pogoji so:
 starost najmanj 18 let (do začetka tečaja);
 dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola) ali status dijaka 4.
letnika srednje šole (do začetka tečaja);
 uspešno opravljen sprejemni izpit iz snovi Planinske šole (do začetka tečaja za A kategorijo;
sprejemni izpit velja do 31. decembra naslednjega leta z možnostjo podaljšanja za največ eno
leto);
 uspešno opravljena preizkusna tura za kategorije A, D in G (do začetka tečaja; preizkusna
tura velja do 31. decembra naslednjega leta z možnostjo podaljšanja za največ eno leto);
 članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS (ob prijavi);
 petletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi);
 ustrezno zdravstveno stanje (ob prijavi);
 sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje od tiste, za katero si
prizadeva pridobiti pravico vodenja (ob prijavi).
Kandidat dokazuje, da izpolnjuje splošne pogoje z ustreznimi dokumenti.
Ustrezno zdravstveno stanje glede na zahtevnost posamezne kategorije kandidat potrdi s podpisom
izjave o ustreznem zdravstvenem stanju, sposobnost samostojnega gibanja pa s spiskom tur,
določenih v nadaljevanju tega člena.
Posebni pogoji za posamezne kategorije so (ob prijavi):
Lahke kopne ture – A kategorija:
V zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 10 različnih kopnih tur nad gozdno mejo po lahkih označenih ali neoznačenih poteh;
- 10 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh;
3 različne lahko kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.
Zahtevne kopne ture – B kategorija:
 potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 20 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih poteh, od tega vsaj 15 različnih kopnih
tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih poteh nad gozdno mejo;5 različnih kopnih brezpotij;
3 različne zahtevne ali zelo zahtevne kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.
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Zelo zahtevne kopne ture – C kategorija:
 potrjena kategorija B, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 20 različnih tur po brezpotju nad gozdno mejo (štejejo tudi dostopi in sestopi plezalnih smeri,
če so dolgi nad 250 m višinske razlike);
- 10 različnih plezalnih vzponov vsaj II. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA;
- 10 različnih plezalnih vzponov vsaj III. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA.
Lahke snežne ture – D kategorija:
 potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 10 različnih tur po lahkih označenih poteh v snegu;
- 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu;
3 različne lahke snežne ture v vlogi pomočnika vodnika.
Zahtevne snežne ture – E kategorija:
 potrjeni kategoriji C in D, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 10 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh v snegu;
- 5 različnih zimskih plezalnih vzponov.
Lahki turni smuki – G kategorija:
 potrjena kategorija D;
 poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 10 različnih lahkih turnih smukov;
- 5 različnih zahtevnih ali zelo zahtevnih turnih smukov.
Zahtevni turni smuki – H kategorija:
 potrjeni kategoriji G in E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 15 različnih zahtevnih ali zelo zahtevnih turnih smukov ali alpinističnih spustov, od katerih jih
mora biti vsaj 5 zelo zahtevnih ali alpinističnih spustov.
Lahke ledeniške ture – I kategorija:
 potrjena kategorija E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 10 različnih lahkih tur po ledeniškem svetu;
- 5 različnih zahtevnih tur po ledeniškem svetu.
Ledeniški turni smuki – K kategorija:
 potrjeni kategoriji H in I, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 15 različnih ledeniških smukov.
Plezalni vzponi – F kategorija
 potrjene kategorija C, E in I, poleg tega pa v zadnjih petih letih kot prvi ali menjaje se v
vodstvu opravljenih najmanj:
- 20 različnih kopnih smeri vsaj V+ težavnostne stopnje po lestvici UIAA;
- 10 različnih visokogorskih plezalnih vzponov;
- 10 različnih visokogorskih plezalnih vzponov najmanj IV. težavnostne stopnje po lestvici UIAA
ali višjih od 500 m;
- 10 različnih visokogorskih snežnih (zimskih) vzponov;
- 5 različnih visokogorskih snežnih (zimskih) vzponov najmanj IV. težavnostne stopnje po
lestvici UIAA ali višjih od 500 m;
- 10 različnih visokogorskih lednih/kombiniranih vzponov;
- 5 različnih visokogorskih lednih/kombiniranih vzponov najmanj IV. težavnostne stopnje po
lestvici UIAA ali višjih od 500 m.
S seznamom opravljenih tur kandidat dokazuje, da izpolnjuje posebne pogoje za posamezno
kategorijo.
22. člen
Prehod iz nižje v višjo kategorijo je mogoč z nadaljevalnim usposabljanjem, ki obsega: tečaj, opravljen
izpit, v katerega spadajo izpitna naloga, pisni testi in izpitna tura, ter opravljeno pripravništvo za želeno
višjo kategorijo.
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Kandidat mora tudi izpolnjevati splošne in posebne pogoje za določeno kategorijo, ki so zapisani v 21.
členu tega pravilnika.
Če kandidat pridobi višjo kategorijo, se šteje, da izpolnjuje pogoje tudi za nižje kategorije, ločeno za
kopne ture, snežne ture in turne smuke.
23. člen
Kandidati za višje kategorije (inštruktorji planinske vzgoje, alpinisti, alpinistični inštruktorji, člani GRS
…), ki imajo priznan naziv VPZS ter imajo ustrezno znanje in izkušnje, enakovredne usposabljanju za
višjo kategorijo, ki so jih pridobili v drugih usposabljanjih v okviru PZS ali izven nje, lahko ob
izpolnjevanju posebnih pogojev, ki so zapisani v 21. člen tega pravilnika in opravljenem pripravništvu
pridobijo višjo kategorijo v skladu z usposobljenostjo. Pogoji in načini pridobitve in potrditve so
zapisani v Navodilu za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga pripravi SOKR,
sprejme in potrdi pa IO VK.
24. člen
VPZS, ki v skladu z dogovorom med PZS in UIAA izpolnjuje pogoje, pridobi tudi ustrezne mednarodne
kategorije po standardih UIAA.
VI. IZPOPOLNJEVANJA VPZS
25. člen
V izpopolnjevanje VPZS se lahko vključijo vsi kategorizirani VPZS in ostali posamezniki, ki zaprosijo
za pridobitev naziva VPZS.
26. člen
Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva, ki velja tri
leta, se mora VPZS redno na vsaka tri leta udeleževati izpopolnjevanj VPZS. Ta so ločena za kopne
ture, snežne ture in turne smuke. Prvo triletno obdobje se začne z naslednjim letom od leta, v katerem
je bil opravljen izpit za A kategorijo.
27. člen
Licenca za vodenje velja od potrditve na SOKR tri leta oziroma do naslednje potrditve na SOKR, če je
to v sklopu triletnega ciklusa oziroma ni drugačnega sklepa SOKR.
V izkaznici VPZS je napisano leto, do konca katerega mu velja licenca. Če se VPZS udeleži
izpopolnjevanje VPZS v letu, v katerem mu poteče licenca, mu nova licenca ob izpolnjevanju ostalih
pogojev velja do konca tretjega leta, ne upoštevajoč leta, v katerem se je udeležil izpopolnjevanja
VPZS.
Če se VPZS udeleži izpopolnjevanja VPZS po izteku licence, se mu leto, v katerem se je udeležil
izpopolnjevanja VPZS, šteje v triletno licenčno obdobje ali pa tistega leta nima licence.
Kot izpopolnjevanje VPZS šteje tudi uspešno končano dodatno usposabljanje, ločeno za kopne,
snežne in turno smučarske kategorije ali udeležba inštruktorja na celotnem takem usposabljanju, ali
udeležba inštruktorja na usklajevanju za izpopolnjevanja.
VPZS star 65 ali več let se mora za podaljšanje licence udeležiti izpopolnjevanja VPZS in biti ves čas
prisoten, ni pa mu potrebno aktivno sodelovati pri delu na terenu.
28. člen
Teme za izpopolnjevanja VPZS določa SOU tri leta pred začetkom ciklusa. V teh treh letih morajo biti
teme usklajene tako, da se za izpopolnjevanja VPZS vnaprej izda pisno gradivo.
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VII. REGISTRACIJA VPZS
29. člen
Vsi VPZS so ob izdaji potrdila o usposobljenosti (opravljenem izpitu) vpisani v Register VPZS, ki ga
operativno vodi strokovna služba PZS. Z dnem vpisa v Register VPZS velja prvo dovoljenje za
opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva za dobo treh let v skladu s tem
pravilnikom (predvsem 19. člen). Če po prvem vpisu VPZS do roka ne potrdi kategorije z uspešno
opravljenim pripravništvom, se ga izbriše iz registra oz. se mu izbriše licenca za to kategorijo.
Register VPZS vsebuje osebne podatke, podatke o usposabljanjih ter podatek o doseženi strokovni
usposobljenosti oziroma kategoriji vodenja. Podatke lahko PZS uporablja v skladu z zakonskimi
predpisi.
30. člen
Registracija VPZS obsega podaljševanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu na
področju planinstva in podaljševanje zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti.
VPZS ima lahko licenco za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva, ne da bi bil
pri tem zavarovan (registriran) za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti.
Podaljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva:
VPZS mora po pridobitvi naziva vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela v
športu na področju planinstva. Pogoj je, da je bil v letu pred iztekom licence aktiven v najmanj petih
akcijah in da se je vsaj enkrat na tri leta aktivno udeležil izpopolnjevanja VPZS, ločeno za kopne ture,
snežne ture in turne smuke, ali opravil izpit za pridobitev višje kategorije vodenja.
Kot udeležba na izpopolnjevanju VPZS se šteje tudi aktivna udeležba inštruktorja, če je ta poleg teme,
ki jo je vodil ali pomagal voditi, aktivno sodeloval tudi na vseh ostalih temah izpopolnjevanja VPZS.
Podaljševanje zavarovanja (registracije) za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti:
Za podaljševanje zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti, ki izvira iz
dejavnosti VPZS, je treba vsako leto do 28. februarja poslati pisno poročilo o delu na VK PZS. Poročilo
pošlje PD ali ustrezen organ PD na ustreznem obrazcu, ki ga izpolni VPZS. Minimalen pogoj za
podaljševanje zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti je pet planinskih
aktivnosti (vodenje izletov, tabori, predavanja, seminarji, usposabljanja, markiranja, planinska
orientacijska tekmovanja …), od tega morata biti vsaj dve aktivnosti izvedeni v okviru matičnega PD in
vsaj dve aktivnosti samostojno vodeni turi.
S poslanim poročilom PD hkrati tudi potrdi, da je VPZS član PD s plačano članarino za tekoče leto.
Le v izjemnih primerih lahko VPZS pošlje poročilo in dokaz, da je plačal članarino, sam neposredno na
VK PZS. V takšnih primerih mora biti priloga poročila tudi pisna obrazložitev, zakaj je VPZS sam
posredoval poročilo.
31. člen
Če VPZS licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva ne podaljša dvakrat
zapored (obdobje šestih let - šest let zapored ni imel licence), mora pred udeležbo na izpopolnjevanju
VPZS ponovno izpolniti posebne pogoje za udeležbo na osnovnem usposabljanju (pogoji tur za
kategorijo A) in imeti ustrezno zdravstveno stanje. Izpolnjevanje pogojev dokazuje s seznamom
opravljenih tur, zdravstveno stanje pa z zdravniškim potrdilom ali podpisano izjavo o zdravstvenem
stanju. Ta dva pogoja mora izpolniti do dneva prijave na izpopolnjevanje VPZS.
32. člen
VPZS, ki so v svoji najvišji kategoriji aktivni že najmanj deset let, za podaljšanje zavarovanja za primer
civilnopravne odškodninske odgovornosti (registracija) ni potrebno pošiljati poročila o svoji aktivnosti,
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ampak je dovolj le pisno izražena želja. Ta ugodnost se ne nanaša na podaljševanje licence za
opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva oziroma na obvezna triletna
izpopolnjevanja VPZS, ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke.
Doba deset let se šteje od dneva, ko je bila VPZS potrjena najvišja kategorija vodenja, ki je določena s
tem pravilnikom.
33. člen
VPZS, ki ne izpolnjuje pogojev 26. člena, se podaljšanje registracije zavrne, dokler ne izpolni pogojev.
Registracija v preteklem letu ni pogoj za registracijo v naslednjem letu.
Izjemoma se registracija lahko podaljša za eno leto, kljub neizpolnjevanju pogojev, če VPZS odda
pisno prošnjo, v kateri navede razloge za neizpolnjevanje pogojev. Prošnje obravnava SOKR. Na
odločitev SOKR se lahko VPZS pritoži na IO VK v 15 dneh po prejemu sklepa. Odločitev IO VK je
dokončna.
34. člen
Za enotno evidenco vseh VPZS skrbi strokovna služba VK PZS, ki tudi potrdi registracijo
posameznega VPZS.
Vsako leto se v Obvestilih PZS in na spletni strani VK PZS objavi spisek registriranih VPZS za tekoče
leto.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
35. člen
Naziv VPZS lahko pridobijo tudi študentje in diplomanti Fakultete za šport, Pedagoške fakultete v
Mariboru in Pedagoške fakultete v Ljubljani. Posamezne kategorije imajo priznane po izpolnitvi
pogojev in potrjene po uspešno opravljenem pripravništvu. Pogoji in načini pridobitve ter potrditve
kategorij so zapisani v Navodilu za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga v
sodelovanju z zgoraj navedenimi fakultetami pripravi SOKR, sprejme in potrdi pa IO VK.
Naziv VPZS lahko pridobi tudi ´´mladinski planinski vodnik´´ ali ´´planinski vodnik´´, ki je imel priznan
ta naziv, a se v letu 1991 ni kategoriziral. Izpolniti mora naslednje pogoje: poročilo z vsaj 27 turami, ki
jih je opravil v zadnjih petih letih pred oddajo vloge na ustreznem obrazcu in najmanj eno aktivno
udeležbo na izpopolnjevanju VPZS za kopne ture v zadnjih treh letih. Če izpolni zahtevane pogoje,
ima lahko priznano in potrjeno kategorijo A.
Naziv VPZS lahko pridobi na svojo zahtevo tudi gorski vodnik, ki ima ustrezno znanje in izkušnje
oziroma je končal usposabljanje po programu za gorske vodnike. Ustreznost programa ugotovi SOUP.
Pogoji in načini pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu za pridobitev in potrditev
kategorij v posebnih primerih, ki ga pripravi SOKR, sprejme in potrdi pa IO VK.
Naziv VPZS lahko pridobi na svojo zahtevo tudi vodnik, ki ima ustrezno znanje in izkušnje oziroma je
končal usposabljanje po ustreznem programu. Ustreznost programa ugotovi SOUP. Pogoji in načini
pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih
primerih, ki ga pripravi SOKR, sprejme in potrdi pa IO VK.
Če nekdo pridobi višjo kategorijo na osnovi pogoja izpolnjevanja tur, se to ne šteje kot tečaj in to ne
pomeni nadomestila za izpopolnjevanje. Registracija ni pogoj za pridobivanje kategorij v posebnih
primerih.
36. člen
Dokler ustrezni organi ne bodo sprejeli aktov, navedenih v 37. členu tega pravilnika, veljajo sklepi
SOKR in IO VK PZS ter ostala navodila, ki niso v nasprotju s tem pravilnikom.
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37. člen
Na podlagi tega pravilnika IO VK pripravi Akt o kršitvah, postopkih ugotavljanja kršitev in
obravnavanje, ki ga sprejme in potrdi Zbor predstavnikov vodniških odsekov.
Na podlagi tega pravilnika IO VK PZS in njena strokovna odbora pripravita Navodilo za izvedbo
usposabljanj VPZS in Navodilo za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih. Oba zgoraj
omenjena akta sprejme in potrdi IO VK.
38. člen
Vsi postopki za pridobitev oziroma potrditev kategorij, ki so se začeli do sprejema tega pravilnika, se
izvedejo po načinu, ki je veljal do sprejema tega pravilnika.
IX. KONČNE DOLOČBE
39. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki
ga je sprejel Zbor vodnikov 29. 11. 2003, UO PZS potrdil 12. 3. 2004, spremembe 3. in 35. člena, ki jih
je sprejel Zbor vodnikov PZS 22. 11. 2008, potrdil UO PZS 12. 3. 2009, spremembe 21. člena, ki jih je
Zbor vodnikov PZS sprejel 24. 11. 2012 in spremembe 20., 21., 26., 31. in 36. člena, ki jih je Zbor
vodnikov PZS sprejel 23. 11. 2013 in jim je dal soglasje UO PZS 6. 3. 2014, spremembe in dopolnitve
3., 6., 18., 19., 21., 22., 27. in 31. člena, ki jih je Zbor vodnikov PZS sprejel 25. 11. 2017 in jim je dal
soglasje UO PZS 25. 1. 2018 ter spremembe in dopolnitve 9., 19. in 27. člena, ki jih je Zbor vodnikov
PZS sprejel 24. 11. 2017 in jim je dal soglasje UO PZS __________.
40. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na spletni strani VK PZS.

Načelnik VK PZS:
Franc Gričar

Predsednik PZS:
Jože Rovan

Stran 11 od 11

Datum: 13. 12. 2018
UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Zadeva: Vloga PD Cerkno
Komisija za planinske poti je obravnavala vlogo PD Cerkno za opustitev odseka planinke poti Vrh VratPri Jeramu (ID 4066).
PD Cerkno odsek planinske poti opušča, ker je bila kontrolna točka prestavljena in odsek nima več
svoje funkcije.
IO KPP je sprejela:
SKLEP 13/13-12-2018: IO KPP na vlogo PD Cerkno potrjuje ukinitev odseka planinske poti P0292
Vrh Vrat–Pri Jeramu, ID 4066, ker je kontrolna točka Idrijsko-Cerkljanske planinske poti
prestavljena na vrh Škofje, in na osnovi zahtev 23. člena pravilnika KPP prosi UO PZS za soglasje.
PD Cerkno naj poskrbi odstranitev vseh planinske oznak. Po prejemu soglasja UO PZS se
omenjeni odsek zavede v katastru planinskih poti kot opuščen.
Po pravilniku KPP, IO KPP sprejme opustitev poti, UO PZS pa poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo,
da na svoji seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za opustitev navedenega odseka planinske
poti.

PREDLOG SKLEPA: Na podlagi zahteve točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije
za planinske poti UO PZS soglaša, da se opusti odsek planinske poti Vrh Vrat–Pri Jeramu.
Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen. Pri
odstranitvi oznak mora PD Cerkno upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in
navodila KPP.

Pripravila:

Strokovna sodelavka
Katarina Kotnik

Načelnik Komisije za planinske poti,
Bogdan Seliger

Izsek iz Katastra planinskih poti - Odsek, ki se opušča (Vrh Vrat–Pri Jeramu) je označen rdeče:

Datum: 13. 12. 2018
UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Zadeva: Vloga PD Rimske Toplice
Komisija za planinske poti je obravnavala vlogo PD Rimske Toplice za opustitev odseka planinke poti
Zidani most–Gornje Brezno (ID 5157).
PD Rimske Toplice je leta 2017 podala vlogo za opustitev odseka planinske poti Zidani most-Gornje
Brezno. Ker gre po tem odseku Zasavska planinska pot, je bil sprejet sklep 19/18-9-2017, ki nalaga
Zasavskemu MDO da sporoči nadomestno traso poti. Koordinacijo pri tem naj bi prevzel Jurij Videc.
Trasa je bila določena, vendar je še vedno niso sporočili. Odsek se ne sme uporabljati, ker ob njem
poteka miniranje v kamnolomu, zato bi ga bilo potrebno opustiti.
IO KPP je sprejela:
SKLEP 7/13-11-2018: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Zidani most–Gornje Brezno in
UO PZS predlaga, da opustitvi poda soglasje. Po prejemu soglasja skrbnik poskrbi za odstranitev
planinskih oznak na opuščenem odseku in namesti tabli o opustitvi. Sprememba se zavede v Kataster
planinskih poti.
Po pravilniku KPP, IO KPP sprejme opustitev poti, UO PZS pa poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo,
da na svoji seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za opustitev navedenega odseka planinske
poti.

PREDLOG SKLEPA: Na podlagi zahtev točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije
za planinske poti UO PZS soglaša, da se opusti odsek planinske poti Zidani most–Gornje
Brezno. Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen.
Pri odstranitvi oznak mora PD Rimske Toplice upoštevati določbe Zakona o planinskih
poteh in navodila KPP.

Pripravila:

Strokovna sodelavka
Katarina Kotnik

Načelnik Komisije za planinske poti,
Bogdan Seliger

Izsek iz Katastra planinskih poti - Odsek, ki se opušča (Zidani most-Gornje Brezno) je označen črno:

