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POROČILO S SKUPŠČINE PZS 2020 
 

Redna letna skupščina Planinske zveze Slovenije (PZS) je bila zaradi epidemije koronavirusa s pomladi 

prestavljena na skorajšnjo jesen. Vitanje pod pohorskimi gozdovi je gostilo delegate ene najbolj 

množičnih in vsebinsko najbogatejših nevladnih organizacij v Sloveniji. Zaradi posebnih ukrepov je 

bilo delegatov precej manj, le-ti so s pooblastili ostalih društev soglasno podprli spremenjen in 

dopolnjen Statut PZS, se seznanili z vsebinskimi in finančnimi programi dela za preteklo leto, kot tudi 

za prihodnje. PZS je delegate seznanila tudi z deli na kočah Okrešelj in Korošica. 

Slovenska planinska organizacija (Planinska zveza Slovenije in včlanjena društva) se je od leta 1893 do 

danes na temelju prostovoljstva razvila v eno najbolj množičnih in vsebinsko najbogatejših nevladnih 

organizacij v Sloveniji in vse do danes uspela ohraniti svoje osnovno poslanstvo - organiziranje 

različnih aktivnosti v gorskem svetu, skrb za planinsko infrastrukturo (planinske poti in planinske 

koče), varovanje gorske narave, skrb za varnost v gorah in skrb za planinsko kulturo.  

Planinska zveza Slovenije je v svoje članstvo leta 2019 sprejela slednja nova društva: Športno društvo 

»POT« Fakultete za šport, Kolesarski klub Zagorska dolina, Slovensky horolezecky spolok JAMES plus, 

Planinsko društvo Kranjski gamsi in Plezalni klub Klajmber, tako da pod okriljem PZS trenutno deluje 

291 društev z več kot 61 tisoč člani različnih starostnih skupin. 

 

 

Predsednik PZS Jože Rovan je delegatom orisal novosti letošnje drugačne sezone. (Foto: Feri Kropec) 

Zbrane sta najprej pozdravila predstavnika občine Vitanje. Predsednik PD Vitanje Franc Kropec se je 

ob 45- letnici delovanja društva pohvalil, da ima društvo vsako leto več članov. Lani so leto zaključili s 



številko 175, letos upajo še na bolje. »V društvu imamo osem vodnikov, sedem markacistov in enega 

varuha gorske narave in nekako smo se izvlekli iz brezna pomanjkanja strokovnega kadra,« je 

delovanje povzel predsednik Franc Kropec. Prav tako je delegate pozdravil župan Slavko Vetrih in jih 

seznanil z znamenitosti občine in kraja. 

Predsednik PZS Jože Rovan je delegatom orisal novosti letošnje drugačne sezone in kako se PZS 
poskuša ves čas aktivno vključiti v reševanje krize, ki je nastala po epidemiji koronavirusa. K sreči se 
številu članov zveze ni toliko zmanjšalo, da bi gorel rdeči alarm, koče so še vedno dobro obiskane, a 
sezona bo precej slabša od rekordne lanske. 

Če je bila vsa leta prej skupščina ne samo planinsko, temveč tudi kulturno obarvana, je bilo letos 
drugače. Žal smo se zaradi posebnih ukrepov na PZS odločili, da bomo odpovedali kulturni program, 
kot tudi delavnice in okrogle mize ki so ponavadi požele posebno zanimanje udeležencev. 
 

 

Na redni letni Skupščini PZS v Vitanju, v Centru Noordung, se je zbralo precej manj delegatov, saj smo 

želeli omejiti število delegatov, zato ji je imelo precej pooblastila drugih društev. 138 je bilo glasovnic, 

sklepčnost je bila 47-odstotna.  

 

Delegati planinskih društev so poleg poročila organov PZS za leto 2019, okvirnega vsebinskega in 

finančnega programa dela PZS za leto 2021 ter pravilnika o finančnem poslovanju PZS soglasno 

potrdili predloge sprememb Statuta PZS, s katerimi bomo olajšali delovanje zveze v primeru 

ponovnih izrednih razmer. Novi popravki določajo strožje pogoje za včlanjevanje novih društev, 

predlog statuta pa daje podlago tudi za nadaljnje dogovore in sklenitev pogodb o nepremičninah v 

skupni lasti z namenom, da planinsko infrastrukturo ohranimo v planinski lasti.  

Podpredsednik PZS Miro Eržen je delegatom predstavil dogajanje o gradnji na planinskih kočah na 

Korošici in Okrešlju, ki sta pogoreli v zadnjih treh letih. PZS PD Celje Matica, ki je lastnik omenjenih 

pogorelih koč, nudi predvsem strokovno in finančno pomoč. 

Predstavnik PZS Bojan Rotovnik je predstavil nov državni praznik, 23. september je namreč Dan 

slovenskega športa in povabil društva, da se tega vseslovenskega dogajanja udeležijo.  

https://www.center-noordung.si/
https://www.olympic.si/novica/1272
https://www.olympic.si/novica/1272


 

 

Delovno predsedstvo je vodil Bojan Rotovnik. (Foto: Feri Kropec) 

 

Vodstvo PZS je ob koncu zbrane povabilo na dogodek Slovenska turnokolesarska pot v 1 dnevu, ko se 

bodo turni kolesarji 12. septembra podali na vseh 41 etap te krožne poti. Prvi teden v septembru bo 

zanimiv tudi za ljubitelje športnega plezanja, saj bo na balvanski steni na Logu pri Brezovici 1. tekma 

državnega prvenstva v balvanskem plezanju za vse kategorije. Prav tako se ta konec tedna začenja 

akcija Gibalno ovirani gore osvajajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stkp.pzs.si/
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14526
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14526
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14513


POROČILO UPRAVNEGA ODBORA PZS ZA LETO 2020 
 
 
9. seja UO PZS, dne 23. 1. 2020 
 
9. seja upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) je potekala v prostorih PZS. Potrjen je bil 

zapisnik 8. seje UO PZS ter predstavljene aktivnosti PZS od pretekle seje. Obravnavane so bile 

spremembe Statuta PZS in pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov. Sprejeta sta bila podrobni 

vsebinski in finančni načrt za leto 2020.  Medse smo sprejeli tudi novo društvo iz Slovaške. Potrjen je 

bil nadomestni član UO PZS, Peter Šilak (PD Dobrovlje Braslovče), ki je zamenjal Uroša Kuzmana (PD 

Velenje). Predstavljeni so bili prejemniki certifikatov Okolju prijazna planinska koča in Družinam 

prijazna planinska koča. Predstavljene so bile tri idejne rešitve novega Frischaufovega doma na 

Okrešlju. Poročalo se je o  aktivnosti Komisije za varstvo gorske narave PZS ter načrtih Odbora za 

invalide - OPP. 

1. dopisna seja UO PZS, od 3. do 7. 4. 2020 
1. dopisna seja upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) je bila sklicana za predstavitev 
ukrepov PZS ob epidemiji koronavirusa in nadaljnjih ukrepov, gradnje novih planinskih koč na Korošici 
in Okrešlju, pravilnika o varovanju osebnih podatkov v I. obravnavi, sprememb v katastru planinskih 
poti ter včlanjevanju novih društev in izbris neaktivnih društev. Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 
 
2. dopisna seja UO PZS, od 14. do 15. 5. 2020 
2. dopisna seja upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) je potekala nekoliko drugače. 
Tematike so bile obravnavanje preko video konference, glasovanje pa je potekalo po elektronski 
pošti. Potrjena sta bila zapisnika 9. seje UO PZS in 1. dopisne seje UO PZS, podano je bilo soglasje k 
imenovanju novega generalnega sekretarja, dopolnjen je bil podrobni vsebinski načrt za leto 2020. 
Sprejet je bil rebalans podrobnega finančnega načrta za leto 2020 ter potrjen Pravilnik o licenciranju 
strokovnih kadrov PZS. Obravnavale so se pobude za spremembo statuta. 
 
10. seja UO PZS, dne 2. 7. 2020 
Seja je bila najprej sklicala za 12. 3. 2021, vendar je bila zaradi epidemije Covid-19 odpovedana. Seja 

je bila zaradi posebnih omejitev v večji dvorani Ekonomske fakultete. Člani upravnega odbora so 

podprli vse predlagane sklepe. Potrjen je bil zapisnik 9. seje UO PZS ter predstavljene aktivnosti PZS 

od pretekle seje. Podpredsednik PZS Miro Eržen je člane seznanil s stanjem planinskih kočah na 

Okrešlju in Korošici. Predstavljen je bil idejni projekt Nacionalnega plezalnega centra. Predstavljeno je 

bilo finančno poročilo za leto 2019, ter predlogi sprememb statuta PZS, s katerimi ki bi olajšali 

delovanje zveze v primeru ponovnih izrednih razmer. Potrjen je bil nov načelnik Komisije za 

alpinizem, Oto Žan (PD Radovljica). 

Upravni odbor je potrdil tudi vmesno finančno poročilo PZS za obdobje januar do maj 2020 in sprejel 

novi Pravilnik o varovanju osebnih podatkov PZS. 

11. seja UO PZS, dne 24. 9. 2020 
Vodstvo PZS je zaradi ukrepov omejitve koronavirusa 11. sejo upravnega odbora organiziralo preko 

videokonferenčne aplikacije Zoom. Člani upravnega odbora so potrdili vse predlagane sklepe.  

Podano je bilo poročilo s skupščine.  Predstavljeno je bilo gibanje članstva v PZS v primerjavi z lanskim 

letom. Podano je bilo tudi poročilo o denacionaliziranem Domu v Kamniški Bistrici. Upravni odbor je 

potrdil drugi rebalans finančnega načrta PZS za 2020 in potrdil vmesno poročilo PZS za obdobje 

januar-julij 2020. Predstavljen je bil problem z Ribniško kočo, ki jo je želelo prejšnje vodstvo prodati. 

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=193
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=193
https://kvgn.pzs.si/
https://pin-opp.pzs.si/
https://pin-opp.pzs.si/


Do prodaje ni prišlo, zamenjalo se je vodstvo PD Paloma, ki je nenaklonjeno prodaji in koča še naprej 

deluje.  

3. dopisna seja UO PZS, od 2. do 6. 10. 2020 
Na 3. dopisni seji  se je obravnavalo tematiko Ribniške koče na Pohorju in je odstopilo od prodaje 

lastniškega deleža PZS na Ribniški koči. 

12. seja UO PZS, dne 19. 11. 2020 
Vodstvo PZS je zaradi ukrepov omejitve koronavirusa tudi 12. sejo upravnega odbora organiziralo 

preko videokonferenčne aplikacije Zoom. Člani upravnega odbora so potrdili vse predlagane sklepe. 

Potrjeni so bili prejemniki najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2019. Svečana podelitev 

prejemnikov najvišjih priznanj PZS je prestavljena iz začetka decembra na konec januarja. Če to ne bo 

mogoče, bo podelitev v manjšem obsegu po meddruštvenih odborih. Višina članarine 2021 ostaja 

enaka letošnji. Upravni odbor je potrdil izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za 

leta 2021. Predstavljene so bile aktivnosti glede Ribniške koče na Pohorju ter situacijo glede Doma 

Petra Skalarja na Kaninu, ki je v lasti Občine Bovec.  

https://www.pzs.si/koce.php?pid=207
https://www.pzs.si/koce.php?pid=8
https://www.pzs.si/koce.php?pid=8


 
Preglednica prisotnosti članov Upravnega odbora PZS na sejah v letu 2020 za mandatno obdobje 2018 – 2022: 

Ime in priimek Funkcija 9. seja 1. dopisna seja 2. dopisna seja 10. seja 11. seja 3. dopisna seja 12. seja 

Jože Rovan predsednik DA DA DA DA DA DA DA 

Roman Ponebšek podpredsednik DA DA DA NE DA DA DA 

Martin Šolar podpredsednik DA DA DA  NE DA DA DA 

Miro Eržen podpredsednik DA DA DA DA DA DA DA 

Irena Mrak podpredsednica DA DA DA NE DA NE NE 

Bojan Rotovnik voljeni član DA DA DA DA NE DA DA 

Uroš Kuzman voljeni član NE DA DA / / / / 

Peter Šilak voljeni član / / / DA NE DA DA 

Brigita Čeh voljeni član DA DA DA NE NE DA DA 

Jožef Bobovnik voljeni član DA DA DA DA NE DA NE 

Aldo Zubin voljeni član NE DA DA DA DA DA DA 

Danilo Kete voljeni član DA DA DA DA NE DA NE 

Anton Progar voljeni član DA DA DA NE NE DA DA 

Igor Oprešnik predsednik MDO DA DA DA DA NE DA NE 

Jože Prah predsednik MDO DA DA DA  NE DA DA DA 

Mirko Tovšak predsednik MDO DA DA NE NE NE DA DA 

Štefan Kozak predsednik MDO NE DA DA DA NE DA DA 

France Benedik predsednik MDO DA DA DA DA DA DA DA 

Dušan Plesničar predsednik MDO DA DA DA DA DA DA DA 

Jurček Nowakk predsednik MDO DA DA DA DA DA DA DA 

Manja Rajh predsednik MDO NE DA DA DA NE NE DA 

Marija Kuhar predsednik MDO DA 
(namestnica) 

DA DA DA DA DA DA 

Rudolf E. Skobe predsednik MDO DA DA  DA NE DA DA DA 

Marinka Koželj 
Stepic 

predsednik MDO DA 
(namestnica) 

DA  DA  DA 
(namestnik) 

NE DA NE 

Miro Mlinar predsednik MDO DA DA  DA NE DA DA NE 

 SKUPAJ: 83,3 % 100 % 95,8 % 62,5% 54,2 % 91,7% 75 % 



 

POROČILO MLADINSKE KOMISIJE ZA LETO 2020 
 
 

 

Slika 1: Delovna akcija 2020 v PUS Bavšici PZS, foto: arhiv MK PZS 

 

Mladinska komisija je eden izmed najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za najmlajšo 
populacijo ljubiteljev planin in gora. Mladinska komisija pokriva različna področja - od orientacije, 
dela mladih, dela za mlade, finančno podpiramo akcije naših članov (mladinskih odsekov) ter jim 
nudimo strokovno podporo pri njihovem delovanju. V skrbništvu imamo Planinsko učno središče 
Bavšica in taborni prostor Mlačca, z obema skrbno upravljamo. Sodelujemo na različnih projektih 
znotraj in zunaj meja Slovenije. Šest let imamo status nacionalne mladinske organizacije ter status 
mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Sodelujemo z mladinskimi in 
prostovoljnimi organizacijami v Sloveniji (MSS, ZTS, ZSKSS ...), kot stalni člani Youth Commission UIAA 
pa smo aktivni tudi v največji mednarodni planinski organizaciji. 

Mladinska komisija je sestavljena iz Izvršnega odbora, treh strokovnih odborov in Programskega 
sveta PUS Bavšica, ki skrbi za čim bolj učinkovito delovanje Planinskega učnega središča Bavšica in 
tabornega prostora Mlačca. Izvršni odbor sestavlja predsedstvo (načelnik/ca in namestniki) ter voljeni 
člani (8 do 11). Odbor za orientacijo pokriva področje orientacije, in sicer: skrbi za stalno izvedbo 
področnih tekmovanj POT in državnega orientacijskega tekmovanja SPOT, sodeluje pri organizaciji 
balkanskih orientacijskih tekmovanj ter izvaja usposabljanja na področju planinske orientacije. Odbor 
za delo z mladimi pokriva izobraževanja in izpopolnjevanja za mentorje planinskih skupin, organizira 
področno in državno tekmovanje Mladina in gore ter ima pod okriljem Razvojno skupino za programa 
Mladi planinec in Cici planinec. Odbor za delo mladih organizira različne posvete, seminarje, 
usposabljanja ter nagradni planinski tabor, prevzel pa je tudi organizacijo študentskih planinskih 
izletov ter študentskega tabora.  



 

V letu 2020 je svojo registracijo pri Mladinski komisiji obnovilo 59 mladinskih odsekov. 
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Katarina Kadivec, PD 
Šmarna Gora 
Jure Pečak, PD 
Ljubljana-Matica 
Barbara Bajcer, PD 
Velenje 
 

Nika Čuk, PD Postojna 
Katja Hren, PD Šmarna Gora 
Blaž Erjavc, IMP Ljubljana 
Katarina Kadivec, PD Šmarna Gora 
Matjaž Dremelj, PD Vrhnika 
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Kaja Čeh, PD Matica Murska Sobota 
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Monika Potočnik, AK Impol Slovenska 
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Meta Skumavec, PD Bled 
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Nace Breitenberger, PD Idrija 
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Barbara Bajcer, PD 
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Ana Suhadolnik, načelnica MK PZS 
Barbara Bajcer, predstavnica MK PZS  
Roman Ponebšek, predstavnik VK PZS  
Gregor Rupnik, predstavnik občine 
Bovec 
Marjeta Albinini, predstavnica TNP 
Jure Brečko, gospodar PUS Bavšica 
Uroš Kuzman, predstavnik UO PZS 

Redne: 
20. 10. 2020 
(preko Zooma) 

 

 

 

 



 

Usposabljanja 

Usposabljanja pod okriljem MK PZS so namenjena mladini oz. se nanašajo na delo z mladimi. 
 
Neformalno izobraževanje Mladinski voditelj je namenjeno mladim do 29. leta, večina udeležencev 
pa je starih od 16. do 19 let. Izobraževanje zajema planinsko šolo, poudarek se daje tudi družabnosti 
in mladinskemu voditeljstvu. V okviru seminarja lahko slušatelji opravljajo sprejemni izpit za vodniški 
tečaj A z veljavnostjo treh let. 
 
Seminar za mentorje planinskih skupin je bil 6-dnevno usposabljanje, kjer so tečajniki pridobili 
znanje, potrebno za delo z otroki v hribih. V letu 2019 je seminar za mentorje šel v prenovo in bil 
pilotno izveden. Trajajoč 3 dni zajema 20 ur predavanj in prakse. Izpopolnjevanje je potrebno opraviti 
vsake 4 leta. Osveži se znanje na področju mentorstva. Namesto izpopolnjevanja se lahko mentor oz. 
mentorica udeleži katerega koli seminarja, ki ga je potrdil pristojni organ MK PZS (Odbor za delo z 
mladimi). Trenutno potrjena usposabljanja so: Seminar družabnosti, Tečaj orientacije ter Seminar za 
aktivne člane mladinskih odsekov. 
 
Tečaj orientacije je tridnevno osnovno usposabljanje na področju orientacije, kjer tečajniki spoznajo 
orientacijske veščine. Poudarek je na praktičnem delu v naravi. 
 
Seminar družabnosti v gorah je tridnevni seminar, kjer tečajniki pridobijo znanje s področja 
družabnosti, s poudarkom na igrah, primernih za izvajanje planinske dejavnosti. Vsako leto je 
tematika seminarja druga, kot npr.: družabnost na izletu, v planinski koči, na planinskem taboru ... 
 
Zimska planinska šola je štiridnevni tečaj, kjer udeleženci spoznavajo načela varnega gibanja v 
gorskem svetu pozimi. Urnik obsega teoretična predavanja, predvsem pa praktične vaje na terenu. 
 
Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh je štiridnevni tečaj, kjer se udeleženci učijo 
varnega gibanja po zavarovanih planinskih poteh ter rokovanja s tehnično opremo. Tečaj je sestavljen 
iz teoretičnih predavanj, predvsem pa vaj na terenu. 
 
 
Izvedena usposabljanja 

Naziv 
usposabljanja 

Termin, lokacija Št. udeležencev 
(udeležilo/zaključil
o) 

Vodstvo Člani vodstva 

Neformalno 
usposabljanje za 
naziv mladinski 
voditelj 

26.7. - 2.8.2020, 
PUS Bavšica 

13/13 Barbara 
Bajcer 

Ana Suhadolnik, Ana 
Skledar, Tina Arh, Tina 
Žužek, Matjaž Dremelj 

 

Strokovni kadri 

Naziv Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov 

Mladinski voditelj 198 198 13 

Mentor planinskih 
skupin 

715 80 0 



 

 

Slika 2: Mladinski voditelj, 2020, foto: arhiv MK PZS 

Izvedene aktivnosti 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen 

Tekmovanje Mladina 
in gore 

državno: 25. 1. 2020, 
Spodnja Idrija 
 

državno: 178 
 
Brigita Čeh 

druženje, tekmovanje, 
izboljšanje znanje in 
zanimanje za 
planinstvo 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

29. – 31. 5 2020, 
PUS Bavšica 

12 
Tine Turšič 

delovna akcija in 
druženje 

Družinski planinski 
tabor – Moja cici 
družina 

15. – 19. 8. 2020 
PUS Bavšica 

40 
Uroš Kuzman  

spodbujanje 
družinskega 
planinstva 

Kvalifikacijsko 
planinsko orientacijsko 
tekmovanje 

20. 6. 2020, 
CŠOD Medvedje Brdo 
 

107 
Tina Arh 
 
 

planinsko 
orientacijsko 
tekmovanje, druženje, 
spodbujanje učenja 
orientacije 

Nagradni tabor 2. – 8. 8. 2020, 
PUS Bavšica 

21 otrok in mentorjev 
Tim Peternel 

nagrajevanje in 
druženje 

Nagradni vikend za 
srednješolske 
zmagovalce državnega 
tekmovanja MIG 

19. – 20. 9. 2020 4 
Atila Armentano,  
Peter Šilak 

nagrajevanje in 
druženje, povezava 
MK z KTK 

Študentski tabor 20. – 24. 9. 2020,  
PUS Bavšica 

25 
Ana Suhadolnik 

planinski tabor za 
študente 



 

 

Slika 3: Nagradni tabor 2020, foto: arhiv MK PZS 

 

Pomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 

S študenti v hribe Mladim ponuditi možnost 
rednega udejstvovanja v hribih 
v družbi sovrstnikov. 

projekt se nadaljuje v letu 2021, 
postal je del rednega programa 
Mladinske komisije 

Programa Cici in Mladi planinec Dokončanje prenove dnevnikov 
Cici in Mladi planinec. 

grafično oblikovanje 
dogovorjenih sprememb, 
projekt se nadaljuje v 2021 

Vzorčni taborni prostor Mlačca Ureditev vzorčnega tabornega 
prostora v Mlačci, ki bo služil 
kot model za taborne prostore. 

taborni prostor je najemnikom 
na voljo že 5 sezon, v letu 2021 
bomo taborni prostor za najem 
namenili še zadnjo sezono 

Planinska šola Pregled planinske šole ter 
priprava navodil in smernic za 
lažje izvajanje PŠ v različnih 
starostnih skupinah 

osnutek je pripravljen, projekt 
se nadaljuje v letu 2021 

Nefiks Beleženje kompetenc mladih in 
neformalnih izobraževanj, ki 
pripomorejo pri iskanju službe 

Vnos vseh mladinskih voditeljev 
za nazaj je zaključen. V 
prihodnosti sprotno beleženje 
mladinskih voditeljev. Premislek 
za 2021 ali bi vnašali tudi 
načelnike, člane IO, odborov, 
drugih tečajev. 

Študentska revija Objavljanje prihajajočih 
dogodkov in poročanje o njih v 
reviji Študent. Širjenje 
planinstva med mlade. 

Objava dveh člankov v reviji 
študent. Za 2021 nameravamo 
še naprej sodelovati z revijo in 
začeti z objavljanjem člankov 
tudi na njihovi spletni strani. 



 

 

Podeljena priznanja 

Naziv priznanja Pogoj za prejem  Št. prejemnikov 

Priznanje Mladina in gore najvišje priznanje na področju 
dela z mladimi v Planinski zvezi 
Slovenije; podeli se lahko 
odseku, posamezniku ali 
sorodni organizaciji 

1 

  

Program, akcija Naziv priznanja Št. prejemnikov 

Ciciban planinec 
 

Markacija 1024 

Apolon 729 

Svišč 432 

Dnevnik MP (novi) in 
diploma 

116 

Mladi planinec 
 

Bronasti znak 201 

Srebrni znak 81 

Zlati znak 41 

Planinska šola  55 

 

 

Slika 4: Študentski tabor 2020; foto: arhiv MK PZS 

 

Obrazložitev razlik med planom 2020 in poročilom za 2020 

Zaradi razmer, ki so posledica COVID – 19 so bile dejavnosti Mladinske komisije močno prilagojene. V 

dogovoru z vsemi komisijami so odpadla tudi vsa izpopolnjevanja, kar posledično pomeni tudi 2 



 

načrtovani izpopolnjevanji za MPS. Zaradi COVID-a je odpadel SPOT, ki bi sicer potekal v organizaciji 

Savinjske lige. Slednji bodo organizacijo prevzeli naslednje leto, MK pa je izvedel alternativno 

tekmovanje z imenom Kvalifikacijsko planinsko orientacijsko tekmovanje (KPOT), ki je bilo namenjeno 

kategorijam, ki se lahko udeležijo Nagradnega tabora oz. IMOC-a. Načrtovano balkansko planinsko 

orientacijsko tekmovanje (IMOC) je kasneje odpadlo, kar so nam organizatorji tudi uradno sporočili 

(tekmovanje bi moralo potekati v organizaciji Črne Gore). Zaradi razmer COVID-19 je odpadel tudi 

seminar MPS, ki je bil sicer po prijavah polno zaseden. 

 

Zaključek 

Prepoznavnost Mladinske komisije je med mladimi v preteklih letih zrasla. To je posledica aktivnega 

in sprotnega ažuriranja spletne strani MK PZS, profilov na socialnih omrežjih ter razširitve aktivnosti 

tudi med dijake in študente. V letošnjem letu smo za Mladinsko komisijo ustvarili tudi profil na 

Instagramu. 

Kljub razmeram, ki nam jih je prinesel COVID-19, smo izvedli kar nekaj načrtovanih akcij in se 

angažirali preko spleta. V letu 2021 bomo morali verjetno še več akcij in aktivnosti prenesti na splet, 

saj se razmere verjetno še nekaj časa ne bodo vrnile v stare tirnice. 

 

 

          Ana Suhadolnik,  

              načelnica Mladinske komisije PZS 



 

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE ZA LETO 2020 
 
 
Komisija za športno plezanje je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v Sloveniji. 

PO novih volitvah na Zboru KŠP IO KŠP sestavljajo načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije (Jure Golob, 

Andrej Kokalj, Jernej Peterlin, Nejc Potrebuješ in Urban Primožič). Zastopa interese in usklajuje delo 

odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo športno plezanje. Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje 

registra ŠPO in članstva (tekmovalci, inštruktorji, trenerji, sodniki, postavljalci smeri, opremljevalci 

plezališč idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih tekmovanj v 

športnem plezanju, skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih športnikov, skrb za 

urejanje plezališč, skrb za varstvo narave, sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi 

organizacijami in zvezami. 

 
Osnovna predstavitev delovanja v letu poročanja za organ in za podrejene organe  

V letu 2020 je bilo registriranih 54 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili športno plezanje. V skladu z 

razpisi in ustaljeno prakso OKS so se predlogi za kategorizirane športnike poslali trikrat letno. V 

trenutno aktualnem seznamu (stanje 1.2.2021) imamo na področju športnega plezanja 1 olimpijski 

razred, 7 svetovnih, 22 mednarodnih, 27 perspektivnih, 15 državnih in 38 mladinskih razredov. 

Članska reprezentanca 

Sezona 2020 je bila zelo drugačna kot smo bili vajeni doslej. Zaradi epidemije je odpadla večina 

mednarodih tekem, tako da tekmovalci v resnici niso mogli pokazati vseh svojih kvalitet. Zaradi 

epidemije so bile prestavljene celo Olimpijske igre. Mednarodna zveza je uspela spraviti pod streho 

eno samo tekmo svetovnega pokala in ob koncu sezone tudi Evropsko prvenstvo, kjer so zmagovalci 

kombinacije še lahko dobili vstopnice za prestavljene Olimpijske igre. Žal to ni uspelo našima 

predstavnikoma v moški konkurenci in Slovenijo bosta tako v športnem plezanju zastopali Janja 

Garnbret in Mia Krampl. So pa pomanjkanje tekem nekateri tekmovaci dobro izkoristili za težje 

vzpone v plezališčih. 

Pregled uvrstitev članov na zmagovalne stopničke na in evropskem prvenstvu in tekmi svetovnega 

pokala v letu 2020 

1.mesto Jernej Kruder Moskva (RUS) Evropsko prvenstvo balvani 

2.mesto Janja Garnbret Briancon (FRA Svetovni pokal težavnost 

 Domen Škofic Briancon (FRA Svetovni pokal težavnost 

 

Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result 

 

 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result


 

Mladinska reprezentanca 

Tudi tekme mladinskih kategorij je krojila situacija okoli epidemije. Od vseh najavljenih tekem je bila 

izvedena samo ena tekma za evropski mladinski pokal, kjer je so tekmovalci nastopili zelo uspešno in 

v treh starostnih kategorijah doesgli dve uvrstitvi na zmagovalne stopničke in skupno osem uvrstitev 

v finale. 

Pregled uvrstitev mladincev na zmagovalne stopničke na tekmi evropskega mladinskega pokala v 

letu 2020 

1.mesto Luka Jerman Augsburg (GER) Evropski mladinski 

pokal 

St.dečki težavnost 

2.mesto Lovro Črep Augsburg (GER) Evropski mladinski 

pokal 

kadeti težavnost 

 

Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result 

Zbor dejavnosti  
Zbor načelnikov, 3.junija 2020 preko Zoom-a, prisotni načelnik in člani IO KŠP, strokovni sodelavec 
Tomo Česen in načelniki/namestniki 17 klubov/odsekov. Glavne vsebine: poročila 2019, plani za 
2020, državno prvenstvo, predstavitev projekta »Nacionalni plezalni center« 
 

Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   
 

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO komisije  Aleš Pirc, ŠPO Rašica Jure Golob, ŠPO Rašica 
Andrej Kokalj, ŠPK Andreja Kokalja 
Jernej Peterlin, ŠD Prosti čas 
Nejc Potrebuješ, AO Kranj 
Urban Primožič, PK Škofja Loka 
 

4 seje IO KŠP 

 
 

Kratek opis usposabljanj 
V preteklem letu so bili izpeljani naslednji seminarji in izpiti: 

Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Izpiti za športne 
plezalce 

1.-2.2., 7.-
8.3.2020, 
Kranj in 
Ljubljana 

105/96 Matevž Bizjak (PK 
Rogaška Slatina)  
inštruktor šp.plezanja 1 

Alen Marinovič, 
Jernej Lukša, Peter 
Kastelic, Lan 
Zupančič, Dana 
Munih, Matjaž 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result


 

Zorko, Mitja 
Majcenovič 

Seminar in izpiti 
za Vaditelje 
šp.plezanja 

14.3.-24.5. 
Ljubljana, 
Kranj 

44/11 
Izpiti zaradi 
epidemije še 
niso bili 
zaključeni 

Matevž Bizjak  

 
 
Strokovni kadri (stanje na dan 1.1.2021) 
 

Naziv  Skupno število Št. z 
veljavno 
licenco 

Št. pripravnikov  

Vaditelji in 
trenerji (po 
novem zakonu 
1. in 2.stopnja) 

431 312   

Sodniki 53 32   

Postavljalci 28 28   

Opremljevalci 90 90   

 
 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

1 tekma DP v 
balvanskem 
plezanju 

5.-6.9. 
Log-
Dragomer 

Po ena tekma 
v vseh 
kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
https://isksp.pzs.si/Dogodek/DogodekAnonList 
 
 

1 tekma DP v 
hitrostnem 
plezanju 

12.9. 
Celje 

Po ena tekma 
v vseh 
kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
https://isksp.pzs.si/Dogodek/DogodekAnonList 
 
 

Zahodna liga September 
2019-februar 
2020 
Po Sloveniji 

Skupno 155 
nastopajočih v 
6 tekmah 
(težavnost, 
bavani, 
hitrost) vodja: 
Jernej Jazbec 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnost na: 
https://www.aokranj.com/zahodna-liga-
2021/zahodna-liga-2020/ 

Vzhodna liga Januar-
februar 
Po Sloveniji 

Skupno 286 
nastopajočih v 
3 tekmah 
(težavnost, 
hitrost) vodja:  
Martin Bedrač 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnost na: 
https://climbers.si/ 

Prvenstvo 30.-31.1. 165 Promocija športnega plezanja v Srednjih šolah 



 

Srednjih šol Ljubljana 
Šentvid 

Vodja: Andrej 
Kokalj 

Svetovni pokal 
– 1 tekma 

21.-22.8. 
Briancon 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 
 

Evropsko 
prvenstvo  
balvani, 
težavnost, 
hitrost, 
kombinacija  
 

21.-29.11. 
Moskva 
(RUS) 

članska 
reprezentanca 
Vodja: Gorazd 
Hren 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 
 

Evropski 
mladinski 
pokal – 1 
tekma 
težavnost 

17.-18.9. 
Augsburg 
(GER) 

mladinska 
reprezentanca 
Vodja: Anže 
Štremfelj 

Udeležba na evropskem mladinskem pokalu: 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-
competition/results 
 

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih 
plezalcev za 
leto 2020 

Podelitve v 
živo zaradi 
epidemije ni 
bilo 

Vodja: Tomo 
Česen 

Promocija šp.plezanja 

  
Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 

 

Naziv projekta Namen Stanje 

Projekt OSP Celovita promocija in 
pridobivanje sredstev za 
obnavljanje plezališč 

V izvajanju 

 
 

PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2020) 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Najuspešnejša športna 
plezalka 

Rezultati in glasovanje KŠP Janja Garnbret (Šaleški AO) 

Najuspešnejši športni 
plezalec 

Rezultati in glasovanje KŠP Jernej Kruder (ŠPO Celje) 

Priznanje za vrhunske 
dosežke 

Rezultati in glasovanje KŠP Mia Krampl (AO Kranj) 
Tjaša Kalan (AO Kranj) 
Vita Lukan (ŠPO Radovljica) 
Mina Markovič (ŠPK Plus) 
Lucija Tarkuš (AK Impol 
Sl.Bistrica) 
Domen Škofic (ŠPO Radovljica) 
Anže Peharc (AO Kranj) 
Martin Bergant (PK Škofja Loka) 
Jakob Bizjak (PK Rogaška Slatina) 
Luka Potočar (ŠPO Radovljica) 

Priznanja za Rezultati in glasovanje KŠP Sara Čopar (ŠPO Celje Matica) 

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results


 

perspektivne dosežke Lovro Črep (Šaleški AO) 
Luka Jerman (PK Kamnik) 
Liza Novak (PK Laško) 
Andrej Polak (PK Škofja Loka) 
Timotej Romšak (PK Kamnik) 

 
 
Strokovni sodelavec       Načelnik KŠP 
Tomo Česen        Aleš Pirc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POROČILO KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO ZA LETO 2020 
 

 

 

Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih 

poteh, z željo po doživljanju naravnega okolja in s športnimi motivi. Med člani PZS se je turno 

kolesarstvo pričelo širše uveljavljati pred približno dvajsetimi leti, leta 2007 pa je bila ustanovljena 

predhodnica Komisije za turno kolesarstvo PZS (KTK) z dvema osnovnima nalogama:  

• usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev s poudarkom na varstvu narave in  

• izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.   

Leta 2007 je bilo turno kolesarstvo na skupščini PZS tudi formalno uvrščeno med dejavnosti PZS, leta 

2014 pa se je KTK na Zboru preoblikovala v komisijo z zborom, oblikovan je bil Izvršni odbor in 

Strokovni odbor, za posebne naloge pa projektne skupine. 

Postopoma se krepi mreža povezav s PD in med PD, pri čemer imajo ključno vlogo turnokolesarski 

vodniki. 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. 

 

Podrobno poročilo o delu IO KTK v letu 2020 

1. KTK je imela v letu 2020 36 članov - odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski 

dejavnosti. 

2. KTK je imela v letu 2020 dve seji IO KTK in sicer 26.1.2020 in 19.10.2020, vendar so se člani IO 

KTK tekom celega srečevali po projektih.  

Zbor turnih kolesarjev  



 

Zbor turnih kolesarjev je bil 24.6.2020. 
 
Organi KTK  

Organ vodja in 
namestnik 

člani seje 

Izvršni odbor Atila Armentano, 
TKO PD Kranj 
 

Tomaž Lampelj, PD Pošte in 
Telekoma, član 
Tomaž Penko, PD Postojna, član 
Karmen Razlag, PD Jakoba Aljaža, 
članica 
Marjan Pučnik-Maac, PD Ruše, 
član 
Boštjan Golež, PD Dramlje, član 
Matija Klajnšček, PD Dramlje, član 
Uroš Ribič, PD Tržič, član 
Franci Razpet, PD Zagorje ob Savi, 
član 

5. seja – 26.1. 
6. seja – 19.10. 

Strokovni 
odbor  

Blaž Šmid, TKO PD 
Kranj 
Marjan Pučnik-
Maac, PD Ruše, 
član 
 
 

 koordinacija po 
spletu, delo na 
usposabljanjih 

Odbor za 
informiranje in 
promocijo 

Karmen Razlag Tomaž Lampelj, PD Pošta in 
Telekom  

koordinacija po 
spletu 

Odbor za 
turnokolesarske 
poti 

Matija Klajnšček, 
PD Dramlje, član 
Boštjan Golež, PD 
Dramlje, član 
 

Gašper Venc, PD Zagorje  

 



 

Usposabljanja KTK 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udeležencev 
(udel./zaklj.) 

Vodstvo Člani vodstva 

TKV I  6. - 7.6.2020 in 
25. - 28.6.2020 
Kočevje in 
Valvazorjev dom 
  

27/25 Vodji: 
Marjan Pučnik 
– Maac, 
Blaž Šmid 

Marjan Pučnik, TKV II 
Jože Rovan, TKV II 
Blaž Šmid, TKV II 
Atila Armentano, TKV II 
Tadej Kosmačin TKV I 

Šola turnega 
kolesarjenja 

Ljubljana, PZS 
1.10. - 18.10.2020 
 

50 Vodje: Maja 
Baliž 

 

Mentorski 
posvet 

19.12.2020, ZOOM 10 Vodja: Atila 
Armentano 

 

Tečaj za 
markaciste 

28. do 30.8. 
Cerkno 

 Vodja: Uroš 
Ribič 

KTK v sodelovanju z 
inštruktorji markacisti 
KPP. 

 

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2020) 

Naziv  Št. vodnikov 

TKV I 186 

TKV II 37 

 223 

 

Izvedene organizirane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

STKP v enem dnevu 12.9.2020  
41 etap trase STKP 

Vodji: Karmen 
Razlag, Atila 
Armentano, 43 
TKV, 300 
udeležencev 

Popularizacija turnega 
kolesarstva in STKP 

TK tura z 
zmagovalci MIG v 
sodelovanju z MK 

19. do 20.9. 
Ljubelj – Valvazor - 
Bled  

20 udeležencev 
Vodje: Peter Šilak 
in Atila Armentano 
 

Nagradna turno kolesarska 
tura MIG 2020 - predstavitev 
Transkaravank 

Urejanje različnih 
odsekov STKP 

maj – september 
2019 

Gašper Venc, Jože 
Rovan + 5 
mednarodnih 
študentov, Bojan 
Završnik, Grega Šilc 

Ureditev odseko STKP preko 
Zasavja 

Zbor turnih 
kolesarjev  

11.3.2020, 
Ljubljana PZS 

  

Zbor skrbnikov 
STKP  

20.1.2020, 
Ljubljana, PZS 

  



 

Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

Elektronska predstavitev 
dejavnosti KTK 

Promocija turnega 
kolesarstva 

trajna dejavnost 

Posodobitev Koloročnika 
v skladu z novim ZŠp 

Učbenik za usposabljanja 
KTK - posodobitev 

trajna dejavnost 

STKP in ostali PP, 
primernih za 
dvonamensko rabo 

Urejanje poti za varno in 
pravilno turno 
kolesarstvo 

trajna dejavnost 

 
Podeljena priznanja: v letu 2020 IO KTK ni prejel predlogov svojih članov, za katere se po statutu PZS 
podeljujejo priznanja. 

Prednostne naloge IO KTK so na sledečih področjih: 
1. Usposabljanje vodnikov in turnih kolesarjev; s tem v zvezi se je izvedla posodobitev programa 

usposabljanja za TKV v skladu z novim ZŠp. S tem je KTK pridobila pooblastilo s strani MŠŠ za 
izvajanje usposabljanj TKV kot strokovnih delavcev v športu za obdobje 10 let. 

2. Urejanje STKP in drugih primernih PP za dvonamensko rabo; STKP in dvonamenske poti so se 
urejale po več odsekih na Notranjskem, Gorenjskem, Primorskem, Posavju in Kočevskem. 

3. Razvoj Šole turnega kolesarstva na ozemlju cele Slovenije; ŠTK omogoča ljubiteljskim turnim 
kolesarjem – planincem na kolesu pridobivanje potrebnih veščin, znanj in izkušenj v skupini 
za samostojno izvajanje varnega in pravilnega turnega kolesarstva. 

4. Promocija pravilnega turnega kolesarstva z organizacijo skupnih tur na trasi urejenih poti 
STKP in Transkaravanke. 

 
V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam: 

• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov in inštruktorjev, 

• organizaciji Turnokolesarske šole 

• krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS 

• osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA in 

• urejanju Slovenske turnokolesarske poti in pripadajočih informacijskih gradiv ter spletnega 
vodnika 

• postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo 
in kolesarjenje). 

Predvsem si želimo ustvariti primerno sožitje med kolesarji in drugimi uporabniki gorskega sveta, 

čemur so namenjeni mnogi naši napori pri izobraževalnih akcijah in izvedbi vodenih tur. Turni kolesarji 

smo po vplivu na okolje in direktno na poti primerljivi s pohodniki, s pohodniki nas povezujejo tudi 

skupni interesi varovanja naravnega okolja. Žal se to spoznanje, ki je že dolgo večinsko sprejeto pri 

naših zahodnih sosedih in se vse bolj uveljavlja tudi v drugih državah alpskega loka, pri nas le počasi 

prebija, zakonodaja pa je nejasna in neživljenjsko omejevalna. V PZS smo na tem področju s 

sprejetjem kriterijev za ureditev dvonamenskih poti naredili korak naprej. V sodelovanju z ZGS in ZLGS 

smo pripravili Priporočila za ureditev TK poti, kar je prvi dokument v Sloveniji, ki opredeljuje postopke 

za umestitev kolesarskih stez v gozdnem prostoru. V skladu z zakonodajo so člani PD Fram v 

kolesarsko infrastrukturo umestili Framsko TK pot. Posamezni TKOji po društvih prilagajajo še 

nekatere primerne poti, za katere pričakujemo umestitev v bližnji prihodnosti. 

Še naprej smo osredotočeni na doseganje rezultatov, ki so strateškega pomena za turno kolesarstvo 

pod okriljem PZS. 

Atila Armentano, načelnik IO KTK PZS 



 

POROČILO KOMISIJE ZA ALPINIZEM ZA LETO 2020 
 
 

 
Foto 1: Luka Krajnc (Luka Lindič pri plezanju v prvenstveni smeri Mir, Patagonija 

 
spremljajoče fotografije (do 5) 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
 
Komisija za alpinizem 
 
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične 
dejavnosti. IO KA PZS sestavljajo načelnik in člani komisije. Glavne naloge IO KA so izvajanje sklepov 
zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na 
vrhunskem alpinizmu, 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 aktivnosti. 
 

Osnovna predstavitev delovanja KA 
 
Delovanje KA v 2020 
 
IO KA ima načelnika in šest članov. V 2020 je bilo pri KA registriranih 44 alpinističnih kolektivov 
(odsekov in klubov), ki so skupaj združevali 879 registriranih članov (AI, alpinisti, pripravniki in 
tečajniki).  
 



 

S strani OKS so bili potrjeni naslednji rezultati kategorizacije; do 1. 10. 2020: 

Panoga Svetovni 
razred 

Mednarodni 
razred 

Perspektivni 
razred 

Državni 
razred 

Mladinski 
razred 

SKUPAJ 

PLANINSTVO - 
ALPINIZEM 

2 5 3 7 2 19 

 
Izbor najuspešnejših alpinistov za leto 2019 je bil v Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 30. 1. 2020, 
skupaj s Komisijo za športno plezanje in Komisijo za gorske športe. 
 
V letu 2020 je pot uspešno nadaljevala SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca 
pod vodstvom Aleša Česna. Veliko projektov je vezanih na več let skupaj. Nekatere projekte je 
komisija izpeljala sama, nekatere pa s sodelovanjem s posameznimi alpinisti, z vodstvom in službami 
PZS.  
 
Ves čas se spremlja mlade perspektivne fante in dekleta preko taborov in ostalih akcij KA PZS za 
morebitne nove kandidate SMAR. 
 
V letu 2020 smo začeli s projektom Mladi alpinisti pod vodstvom Luke Stražarja, ki je lepo zaživel. 
Namen projekta je iskanje mladih talentov in mentorstvo s spodbujanjem alpinizma v smeri 
kakovostnega in vrhunskega športa. 
 
Zbor dejavnosti  
 
Seje KA in zbora načelnikov  
 
IO KA je imel v 2020 štiri redne seje ter zbor načelnikov v mesecu juniju. Vse ostalo delo je potekalo 

preko sodobnih poti obveščanja z namenom prihraniti sredstva in jih nameniti alpinizmu. Za 

kategorizacijo je zadolžen Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec. Alen Marinović pa je vodja 

usposabljanj KA PZS. 

 

Organ Načelnik(ca) člani Seje 

Komisija za 
alpinizem  

Peter Bajec, AO 
PD Železničar (do 
18. 6. 2020) 
 
Oto Žan, AO PD 
Radovljica (od 18. 
6. 2020) 
 

Miha Habjan, Akademski 
AO 
Jasna Pečjak, AO PD 
Domžale 
Nejc Pozvek, PAK Senovo 
Alen Marinović, Šaleški AO 
Blaž Navršnik, AO PD TAM 
Matic Košir, AO PD Jesenice 

KA PZS - 7. seja IO - 
5.3.2020 
KA PZS - 8. seja IO – 
7.7.2020 
KA PZS - 9. seja IO – 
31.8.2020 
KA PZS - 10. seja IO – 
19.10.2020 
 
Več ZOOM sej v času 
obeh valov epidemije, s 
katerimi se je sproti 
korigiralo redni program. 
 
Zbor načelnikov: 
Ljubljana, 18. 6. 2020 

 

 

 



 

Kratek opis usposabljanj 

 

Usposabljanja v 2020 
 
V letu 2020 so bile naslednje vzgojne akcije: izpiti za alpiniste.  

 

Naziv 
usposabljanj
a 

Termin in lokacija Št. 
Udeležen
cev 
(udeležilo 
/ 
zaključilo) 

Vodja 
usposablja
nja 

Člani vodstva 

Izpiti za 
alpiniste 

1.rok zimski del – sodelovalo 30 
kandidatov (uspešno opravilo 
17) 
 
1.rok letni del – sodelovalo 30 
kandidatov (uspešno opravilo 
17)  
 
1.rok teorija – sodelovalo 28 
kandidatov (uspešno opravilo 
26) 
 
2.rok – sodelovalo 18 
kandidatov (uspešno opravilo 
16) 
 
2.rok teorija – sodelovala 2 
kandidata (oba uspešno) 
 
Do 30.9. – izpitna tura 

30 
kandidato
v / 28 jih 
zaključi 

Alen 
Marinović, 
AI  
 
 

Janez Primožič, 
Slavko Rožič, Miha 
Habjan, Janez 
Toni, Peter Bajec, 
Alen Marinović, 
Nejc Pozvek, Tadej 
Mrak, Boris Sedej, 
Klemen Grobelnik, 
Jan Pinter, Matic 
Košir, Peter Robič, 
Peter Jeromel in 
Primož Sedej.  
 
Skupaj 15 različnih 
inštruktorjev. 

 

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2020)  
 

Naziv  Skupno število 

Registracija alpinistični tečajnik za leto 2020 33 

Registracija alpinističnih inštruktorjev za leto 2020 149 

Registracija alpinističnih inštruktorjev za leto 2020 (IFMG gorski vodnik) 24 

Registracija alpinistov za leto 2020 241 

Registracija mlajši alpinistični pripravnik za leto 2020 158 

Registracija starejši alpinistični pripravnik za 2020 274 

Skupaj 879 

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 



 

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste Alpe 
Slovenija 

14. – 16. 2. 
Loška stena 

5 alpinistov,  
vodji: Miha Zupin in 
Miha Zupan 

Zimski plezalni tabor za mlade 
perspektivne alpiniste v 
stenah nad Loško steno. 

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste Alpe 
Slovenija 

26. – 28. 06. 
Vršič 

11 alpinistov, vodji: 
Miha Habjan in Luka 
Stražar 

Poletni plezalni tabor za mlade 
perspektivne alpiniste v 
stenah nad Vršičem. 

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste Nemčija 

25. 7. – 1. 8. 
Berchtesgadn 

10 alpinistov, vodja: 
Luka Lindič 

Tabor je zaznamovala nesreča 
s smrtnim izidom Luke 
Šinkovca. 

Ženski alpinistični 
tabor 

3. – 5. 7. 
Logarska 
dolina 

24 udeleženk ,vodji: 
Sara Jaklič in Marija 
Jeglič 

 

VIII. tabor Nejca 
Zaplotnika 

21. – 23. 8. 
Ledine 

AO PD Kranj  Spominski tabor. 

 
Akcije slovenske mladinske alpinistične reprezentance – SMAR 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Stene nad Ovčjo 
vasjo 

28. 2. do 6. 3.  Vodja Bor Levičnik in 5 
udeležencev 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Akcija Trenta 25. do 26. 7. Vodja Krištof Frelih in 4 
udeleženci 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Courmayeur, Italija 7. do 17. 8. Vodja Bor Levičnik in 5 
udeležencev 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

Cadarese in Arco, 
Italija 

28. 9. do 6. 11.  Vodja Krištof Frelih in 3 
udeleženci 

Spoznavanja novega področja 
in povezovanja z lokalnimi 
značilnostmi. 

 
Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 

Naziv projekta Namen Stanje 

Alpinistični 
priročnik - 
Alpiročnik 

Za namen  
usposabljanja in  
izobraževanja  
alpinistov 
pripravljeno 
učno gradivo 
v elektronski  
(spletni) obliki. 

Alpiročnik deluje: 
(http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stra
n) Vsebinsko in oblikovno se je gradivo v 2020 
dopolnilo. 

Slovenska 
mladinska 
alpinistična 
reprezentanca 

Dolgoročna usmerjena 
podpora mladim 
perspektivnim alpinistom. 

Ekipa je bila dopolnjena.  

Projekt 
Slovenske 
stene 

Spletni vodnik plezalnih 
vzponov v slovenskih 
gorah. 

Faza vnosa vsebine. 

http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stran
http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stran


 

Projekt Mladi 
alpinisti 

Mentorstvo, usmerjanje Realizacija. 

Projekt 
slovenske 
klasike 

Preopremljanje 
alpinističnih smeri z 
novimi klini. 

V teku. 

Projekt 
alpinistični 
arhiv 

Skrb   

 
Podeljena priznanja 
 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. Prejemnikov 

Najuspešnejša 
alpinistka, 
najuspešnejši alpinist 
in najbolj perspektiven 
alpinist v 2019 

Vrhunski alpinistični 
vzponi v domačih ali 
tujih stenah, ki so 
najbolj zaznamovali leto 
2019 

3 prejemniki (Luka Lindič – AO PD Celje-
Matica, Sara Jaklič – AO PD Kranj, Bor 
Levičnik – AO PD Ljubljana-Matica) 

Priznanje za posebne 
dosežke v alpinizmu 

Vrhunski alpinistični 
vzponi v domačih ali 
tujih stenah, ki so  
zaznamovali leto 2019 

2 prejemnika (Janez Svoljšak – posthumno 
in Miha Zupin – AO PD Kranj) 

Priznanje za življenjsko 
delo v alpinizmu 

Priznanje za prispevek 
in razvoj na področju 
alpinizma / kvalitetnega 
in vrhunskega  

1 prejemnik (Tone Sazonov - Tonač) 

 
Zaključek 

 

Leto 2020 je bilo posebno leto zaradi epidemije koronavirusa, ki je na glavo obrnila vse načrte. Kljub 

zelo negotovi situaciji, številnim ukrepom, ki so se spreminjali dnevno, je članom IO KA PZS uspelo 

uspešno »krmariti barko« in realizirati program v celoti s sprotnimi prilagoditvami in spremembami 

ciljev. Vsekakor nas čaka zanimivo leto 2021, ki se bo srečevalo z epidemijo, ukrepi in sanacijo 

zapadle situacije.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POROČILO KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE ZA LETO 2020 
 

       Komisija za gorske športe (KGŠ) pokriva športne zvrsti, ki se odvijajo v gorah, zaenkrat  - tekmovalno 
turno smučanje in  tekmovalno ledno plezanje. IO KGŠ sestavljajo načelnik (Robert Pritržnik) in člani 
IO (Manca Dolenc, Jasna Pečjak, Breda Ivanek, Milan Meglič in Milan Šenk). Med najpomembnejšimi 
nalogami so vodenje registra in članstva (tekmovalci, inštruktorji, sodniki, idr.), izobraževanje 
strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih tekmovanj , skrb za državne reprezentance, 
kategorizacija kvalitetnih športnikov, sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami 
in zvezami. V Okviru komisije pod okriljem PZS na največjih tekmovanjih doma in v tujini tekmujeta 
slovenska reprezentanca v  turnem smučanju in reprezentanca v lednem plezanju. Tekmovanja v 
lednem plezanju se zaradi varstva naravnega okolja in izrednega napredka v tehniki  plezanja selijo iz 
naravnih zaledenelih slapov na umetne previsne konstrukcije, kjer je vse manj ledu in vse več umetnih 
oprimkov za kategorijo težavnost , hitrostno plezanje pa ostaja na ledu. 

       Na tekmovanjih v turnem smučanju so poleg klasičnih tekem v gorah, na katerih tekmovalci 
premagujejo več kilometrov dolge proge s tehnično in dolžinsko različno zahtevnimi vzponi in spusti, v 
zadnjih letih vse bolj priljubljene tekme, izpeljane po smučiščih, ki so zaradi lažje dostopnosti 
privlačne tako za organizatorje kot tudi za množično udeležbo vrhunskih in rekreativnih tekmovalcev. 
Tekmovanja se odvijajo v različnih disciplinah, najpogostejše so posamične in tekme v dvojicah na 
daljših trasah, sledijo jim tekme v vzponih ter v zadnjem času tudi atraktivni disciplini šprint in štafete.  
 

Osnovna predstavitev delovanja v letu poročanja za organ in za podrejene organe  
V letu 2020 je bilo registriranih 12 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili tekmovalno ledno plezanje in 

tekmovalno turno smučanje. V skladu z razpisi in ustaljeno prakso OKS so se predlogi za 

kategorizirane športnike poslali trikrat letno. V trenutno aktualnem seznamu (stanje 1.2.2021) imamo 

na področju tekmovalnega lednega plezanja 2 državna razreda, na področju tekmovalnega turnega 

smučanja pa 2 državna, 1 perspektivni in 1 mladinski razred. 

 
TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE 

Članska reprezentanca 

Ledni plezalci imajo tekmovalno sezono sestavljeno preko dveh let, v tem primeru 2019/2020. Malo 

številčna reprezentanca se je v tem obdobju udeležila treh tekem evropskega pokala in odprtega 

državnega prvenstva Avstrije. 

Rezultati sezone 2019-2020: 

        Evropski pokal 

1. Brno (CZE) 30.11.2019 

Ženske: 11. Nadja Korinšek, 15. Katja Brunec 

Moški: 13. Miha Habjan, 15. Nace Grgorinič, 23. Marko Guna, 34. Miha Guna, 36. Blaž Grad 

2. Žilina (SLK) 7.12.2019 

Ženske: 5.Maja Šuštar, 10.Katja Brunec, 11. Nadja Korinšek 

Moški: 4.Mha Habjan, 5. Nace Grgorinič, 13. Marko Guna, 24. Miha Guna  

3. Oulu/ Finska 29.2.2020 



 

       Moški: 14. Nace Grgorinič, 19. Miha Guna, 22.Marko Guna 

 

Odprto prvenstvo Avstrije: Mauthen 5.1.2020 

Ženske: 1.Katja Brunec, 3. Hana Huter 

Moški: 2. Marko Guna, 3. Miha Guna 

 

TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE 

Članska reprezentanca 

 

Tudi turni mučarji imajo tekmovalno sezono sestavljeno preko dveh let, v tem primeru 2019/2020. 

Poleg tekem v bližnji Italiji in Avstriji so se tekmovalci udeležili ene tekme svetovnega pokala 

Svetovni pokal Berchtesgaden (GER) 7.-9.2.2020 

Moški:  

Mladinci: Tine Habjan 22.mesto vzpon, 26.mesto posamićno in 28.mesto šprint 

Alpski pokal Berchtesgaden (GER) 7.-9.2.2020 

Kadeti: Maj Pritržnik 6.mesto vzpon in 7.mesto posamično 

 

 
Zbor dejavnosti  

Zbor načelnikov, 18.junija 2020 v prostorih PZS v Ljubljani, prisotni načelnik in člani IO KGŠ, strokovni 
sodelavec Tomo Česen in načelniki/namestniki 9 klubov/odsekov. Glavne vsebine: poročila 2019, 
plani za 2020.  
 
 
 
 

Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   
 

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO komisije  Robert Pritržnik (TSK 
Lima) 

Manca Dolenc (PD Domžale), Jasna 
Pečjak (PD Domžale), Breda Bibič 
(APD Kozjak Maribor), Milan Meglič 
(GRS Tržič) in Milan Šenk (PD 
Jezersko).  

 

 

 
 
 



 

Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 
 
TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

3 tekme za 
Slovensko 

hrvaško srbski 
pokal 

November 2019 – 
Ovčar Banja, 

Varaždin,Domžale 

Skupno 7 
tekmovalk in 

13 
tekmovalcev  

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

3 tekme 
evropskega 
pokala 

December 2019 – 
februar 2020 

Članska 
reprezentanca, 
vodja Vili 
Guček 

Udeležba na evropskem pokalu 
Podrobnosti na: 

https://www.theuiaa.org/ice-climbing-
resultscentre/ 

 
 
TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

Dan turnega 
smučanja 

26.12.2020 
Golte 

70,  
Robert 

Pritržnik 

Popularizacija tekmovalnega turnega smučanja 

2 tekmi za 
državno 

prvenstvo 
(posamezno, 

vzpon) 

1.2.2020 
Krvavec 
8.3.2020 
Zelenica 

Skupno 39 
tekmovalcev 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

1 tekma za 
svetovni 
pokal, 
posamezno, 
vzpon, šprint 

7.-9.2.2020 
Svetovni pokal 
Berchtesgaden 
(GER) 

Članska 
reprezentanca, 
vodja Robert 
Pritržnik 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 

http://www.ismf-ski.org/webpages/ 

 
 
 
Strokovni sodelavec       Načelnik KGŠ 
Tomo Česen        Robert Pritržnik 
 

 



 

POROČILO KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI ZA LETO 2020 
 

 
Delovna akcija Veliki vrh v Košuti, (foto: Jurij Videc)   

 
Komisija za planinske poti je strokovni organ PZS, določen v Statutu PZS, ki usmerja, usklajuje in 

pospešuje dejavnosti na področju planinskih poti. Deluje po določilih Pravilnika o delu KPP, Statuta 

PZS in Častnega kodeksa slovenskih planincev ter ZPlanP.  

Naloge komisije, poleg določenih v omenjenih dokumentih, so: 
usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih poti; 
pripravi predlog finančnega načrta in podrobnega načrta dela za svoje področje ter ga pošlje v 

potrditev UO PZS ter z njim seznani Zbor markacistov.  
skrbi za smotrno porabo finančnih sredstev; 
skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh; 
skrbi za vzdrževanje planinskih poti v skladu z zakonom o planinskih poteh, splošnimi načeli 

varstva narave in stališči KVGN pri UO PZS; 
sprejema program tehnično zahtevnih delovnih akcij, jih organizira in vodi; 

1. sodeluje s komisijami PZS ter s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v 

skladu s pravilnikom KPP in načeli mednarodnega sodelovanja PZS; 

2. pripravi program usposabljanja markacistov in inštruktorjev markacistov ter ga da v potrditev 

OUP; 

3. vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj markacistov in 
inštruktorjev markacistov v skladu s svojim programom in dogovorjenim programom OUP; 



 

4. vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov ter njim izdanih značk;  
5. sklicuje Zbore markacistov, za katere pripravi gradivo, predlog dnevnega reda in predloge 

sklepov; 
6. izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; 
7. med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge; 
8. vodi kataster planinskih poti; 
9. vodi seznam obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu: obhodnic); 
10. izdaja značke in potrdila za prehojene: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko 

planinsko pot; 

• imenuje in razrešuje svoje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna 
telesa; 

• opravlja druge zadeve v skladu z v uvodu navedenimi dokumenti. 
 
KPP ima naslednje stalne strokovne odbore: odbor za usposabljanje, odbor za tehnična vprašanja in 

odbor za dokumentacijo.  

Sestava KPP 2020: 

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO KPP Bogdan Seliger, PD 
Horjul 
Stanislav Vidovič, PD 
Kočevje 
 

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

11. seja: 6. 2. 2020 
5. dopisna seja: 5. 3. 
2020,  
6. dopisna seja: 3. 4. 
2020, 
12. seja: 4. 6. 2020,  
7. dopisna seja: 24. 7. 
2020  
13. seja: 7. 10. 2020, 
8. dopisna seja: 
14.12.2020. 

Organ vodja odbora člani seje 

Odbor za 
tehnična 
vprašanja (OTV) 

Igor Mlakar, PD Bovec Branko Lombar, PD 
Avtomontaža; 
Rajko Lotrič, PD Dovje-
Mojstrana; 
Zdravko Bodlaj, PD 
Kamnik; 
Franc Šinko, PD Grmada 
Celje 

3. sestanek TS:   
3. 9. 2020  

4. sestanek TS (Zoom): 
3. 12. 2020 
 

Odbor za 
dokumentacijo 
in kataster 
planinskih poti 
(ODKP) 

Ivan Šalamon, Atomske 
toplice Podčetrtek 

Andrej Stritar, PD Črnuče; 
Jaka Kotnik, PD Dravograd; 
Danilo Sbrizaj, PD Integral; 
Petra Pergar, PD Moravče 

Odbor se v letu 2020 ni 
sestal 

Odbor za 
usposabljanje 
(OZU) 

Janko Šeme, PD Bovec Maksimiljan Kotnik, 
PD Dravograd; 
Bojan Šipek, PD Sovodenj; 
 

3. seja OU  
4. seja OU 
(seji sta bili 
korespondenčni) 

 



 

ZBOR  MARKACISTOV:  

Zbor markacistov je bil odpovedan zaradi omejitev gibanja in zbiranja na račun Covid19. Zaradi 

istega vzroka je bil odpovedan Dan slovenskih markacistov.  

ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA 

Organizira in izvaja akcije za popravilo zahtevnih in zelo zahtevnih poti. Skrbi za sodobno in varno 

delo, nabavo opreme, zaščitnih sredstev ter drugih pripomočkov, ki so potrebni za vzdrževanje 

planinskih poti.  

 

Akcije tehnične skupine           

V letu 2020 je bilo izvedenih 12 delovnih akcij tehnične skupine. V 8 primerih so bile akcije izvedene 

ob podpori helikopterja Slovenske vojske, ki je v 9 urah poletov na določene točke prepeljal material 

in opremo potrebno za izvedbo akcij v visokogorju in odvozil dotrajan material, ki je bil zamenjan. 

Planinska pot čez Plemenice na Triglav je bila izbrana v natečaju »Naj planinska pot« in za kar je 

dobila dodeljena sredstva za obnovo, ki sta jih omogočila Zavarovalnica Triglav in Občina Kranjska 

Gora. Zaradi Covid19 je bilo manj ur letenja in nekaj akcij je bilo potrebno izvesti brez podpore 

helikopterja, kar je bil precejšen zalogaj.  

 

TEHNIČNE AKCIJE V LETU 2020 

Št. Ime poti 
Planinsko društvo – 

skrbnik poti 
Termin akcije Izvedba akcije 

Št. 
mark.  

na akciji 

Ure 
dela 

1. 
Robanov kot-
Korošica 

PD Celje Matica 
11. - 12.  in 14. - 15. 
6. 2020 

Brez 
helikopterja 

5 200 

2. Krofička PD Solčava 13.6.2020 
Brez 
helikopterja 

5 60 

3. Veliki vrh v Košuti PD Tržič 14. - 16. 8. 2020 
Brez 
helikopterja 

5 150 

4. 
Bambergova (čez 
Plemenice na 
Triglav) 

PD Ptuj 

18. - 22. 7. 2020, 
11. -13. 9. 2020 in 
27. - 29. 7. 2020  

s 
helikopterjem 

9 514 

5. Taška PD Kranj 21. - 22. 8. 2020 
s 
helikopterjem 

6 172 

6. Komarča 
PD Ljubljana 
Matica 

19. - 20. 9. 2020 
s 
helikopterjem 

5 100 

7. Turski žleb PD Celje Matica 21. - 22. 9. 2020 
s 
helikopterjem 

7 189 

8. Planika-Dolič PD Gorje 
16. - 19. 7. 2020 in  
21. - 22. 8. 2020 

s 
helikopterjem 

7 280 

9. Planika-Mali Triglav PD Gorje 
16. - 19. 7. 2020 in  
21. - 22. 8. 2020 

s 
helikopterjem 

5 85 

10. Kredarica-Triglav 
PD Ljubljana 
Matica 

17. 7. 2020 
s 
helikopterjem 

5 15 

11. Dovje-Kepa 
PD Dovje 
Mojstrana 

23. 6. 2020, 4.-5. 7. 
2020; 11.-12. 7. 2020 
in 18.-19. 2020 

s 
helikopterjem 

6 280 



 

   SKUPAJ 8x s helik. 65 2045 
 

 

 

 

 

VGRAJEN MATERIAL NA AKCIJAH 

 
Vgradnja jeklenice na poti prek Plemenic  

(Foto:Edo Tomšič) 

 VRSTA MATERIALA KOLIČINA  

 vgrajeni klini razni 440 kos  

 vgrajene jeklenice 910 m  

 vgrajeni klini za lesna 
varovala 

96 kos  

 vgrajenih lesenih količkov 80 kos  

 porabljenega lesa 2 m3  

    

    

 

 

ODBOR ZA DOKUMENTACIJO (ODKP) 

Planinske poti so javno dobro in so dobile z Zakonom o planinskih poteh zavedene v registru javne 
infrastrukture. 
Planinske poti urejajo in markirajo strokovno usposobljeni markacisti prostovoljci. ODKP vodi seznam 
markacistov in inštruktorjev markacistov, izdanih značk markacist PZS in inštruktor markacist PZS, 
podeljenih priznanj in diplom Alojza Knafelca, kataster planinskih poti, seznam obhodnic, seznam 
izdanih značk za prehojeno obhodnico Slovensko planinsko pot in Razširjeno Slovensko planinsko pot 
ter zbira letna poročila odsekov za planinske poti, odborov za planinske poti in markacistov, ter vodi in 
vzdržuje kataster planinskih poti. 
 

Dejavnost ODKP je v letu 2020 obsegala: 

a) vzpostavljanje geografskega informacijskega sistema PlanGIS, 
b) vnos in urejanje potekov planinskih poti v PlanGIS, 
c) urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti in  
d) kataster planinskih poti je v fazi preverjanja pravilnosti podatkov in je pripravljen na nadgradnjo z 

orodjem za poročanje.  
 

 
STANJE PLANINSKIH OBHODNIC V LETU 2021 
 

Ime Število 

Vse planinske obhodnice 64 

Mednarodne planinske obhodnice 4 

Vezne planinske obhodnice 48 

Točkovne planinske obhodnice 12 
 

 



 

 

SLOVENSKA PLANINSKA POT 

V letu 2020 je bilo potrjenih 127 dnevnikov Slovenske planinske poti. Potrjenih je bilo tudi 54 
dnevnikov Razširjene slovenske planinske poti. Izdanih je bilo prav toliko znakov za vsako posamezno 
obhodnico. 
 

KATASTER PLANINSKIH POTI: 

ŠTEVILO ODSEKOV NA PLANINSKIH POTEH 5.886 

SKUPNA DOLŽINA ODSEKOV 10.068 km 

ŠTEVILO ODSEKOV LAHKIH PL. POTI 5.644 (9.937,61 km) 

ŠTEVILO ODSEKOV ZELO ZAHTEVNIH PL. POTI 142 (51,76 km) 

ŠTEVILO ODSEKOV ZAHTEVNIH PL. POTI 100 (79,61 km) 

ŠTEVILO DRUŠTEV SKRBNIKOV 195 
 

 

 
(posnetek Katastra pl. poti v PlanGIS: odseki planinskih poti v Sloveniji na LIDAR podlagi) 

 

 
KPP je v letu 2020 potrdila spremembe planinskih poti podane v 50 vlogah skrbnikov: 
 

Tip spremembe Število vlog 

Prestavitev poti 23 

Prenos poti 20 

Sprememba kategorije 2 

Sprememba statusa poti (opustitev) 6 

Nova pot 3 

 
V letu 2020 je bil objavljen razpis za prevzem v planinskih poti v skrbništvo posameznih PD, ki je še 
vedno odprt. V okviru razpisa so se javila 4 društva, ki so skupno prevzela v skrbništvo 16 poti iz 
razpisanega seznama.  

 

 
 
 



 

STANJE POTI  
 

Skrbniki so KPP v letu 2020 obvestili o 29 zaporah planinskih poti in 2 stanjih na poteh, za katere je 
bila opravljena javna objava začasne zapore planinske poti. Na naslov KPP so razni uporabniki 
planinskih poti poslali 128 pripomb na njihovo stanje.  KPP je vse posredovala skrbnikom teh 
planinskih poti. Odgovora na pripombo nismo prejeli v 36 primerih, tj. 21 skrbnikov. Zaprte poti se 
redno objavljajo na spletni strani: http://stanje-poti.pzs.si/. 

 

ODBOR ZA USPOSABLJANJE (OU KPP) 

Odbor za usposabljanje pripravlja strokovno literaturo ter druge strokovne pripomočke, organizira  

tečaje, seminarje, predavanja ter druge oblike izobraževanj in usposabljanj za markaciste. Odbor za 

usposabljanje KPP je na tej osnovi že v letu 2017 prenovil program usposabljanja za markaciste PZS. V 

letu 2020 sta bila izvedena dva tečaji za markaciste kategorije A, eden od teh v sodelovanjem s KTK. 

En tečaj A pa je moral biti zaradi Covid19 prestavljen v 2021. Obeh tečajev se je udeležilo in ga 

uspešno opravilo 43 tečajnikov. Tečaj za kategorijo B je bil zaradi omejitev gibanja in zbiranja na 

račun COVID19 prestavljen v 2021. Po sklepu OUP PZS so bila odpovedana tudi vsa obnovitvena 

usposabljanja. Markacistom so se licence avtomatično podaljšale za eno leto. 

 

 
Tečaj A – Vrata (foto: Janko Šeme, Razkuževanje pripomočkov) 

 

V letu 2020 so bila izvedena naslednja usposabljanja: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. 
udel.  

Vodja usposabljanja 

Tečaj za markaciste - Kategorija 
A (v sodelovanju s KTK) 

CŠOD Cerkno - 28.–30. 8. 2020 20  Maksimiljan Kotnik 

Tečaj za markaciste - Kategorija 
A 

Planinski dom na Gori Oljki - 
20.–22. 9. 2019 

23 Boštjan Gortnar  

 

MARKACISTI IN INŠTRUKTORJI MARKACISTI  

Naziv  Skupno št. 
vseh 

Registriranih Št. pripravnikov Št. registriranih 
pripravnikov 

Markacist PZS 1127 820 / / 

Markacist – Kategorija A 240 209 / / 

Markacist INŠTRUKTOR PZS  16 16 2 2 

http://stanje-poti.pzs.si/


 

 

V letu 2020 so pripravništvo zaključili 3 inštruktorji markacisti in 1 inštruktorica markacistka, med 

inštruktorje pripravnike pa je bila sprejeta ena markacistka. 

 

DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 

Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na 
vsakoletnih srečanjih se zbrani markacisti pogovorijo o problemih, ki se pojavljajo na planinskih 
poteh, si izmenjajo izkušnje ob prijetnem druženju. Nekateri zbori zaradi problemov v zvezi s Covid 
19, niso bili izvedeni. 
 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja 
Vseh 

društev 
Št. registriranih 

markacistov 
Društva z registriranimi 

markacisti/odseki 

SAVINJSKA / Marko Artič 42 184 35/34 

NOTRANJSKA / Štefka Šebalj Mikše 13 40 9/10 

GORENJSKA / Bojan Šifrar 22 93 17/18 

PRIMORSKA / Jasmina Pištan 7 19 5/4 

POSOČJE /Ivan  Grčman 12 69 11/12 

POMURJE / Laszlo Ligeti 7 23 5/7 

PODRAVJE/ Marjan Mally 25 77 19/14 

KOROŠKA / Bojan Šipek 13 67 12/12 

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA / Mladen Živkovič 10 72 10/10 

LJUBLJANA / Magdalena Stritar 20 58 15/12 

ZASAVJE / Aleš Mohar 13 57 11/10 

KAMNIŠKO – BISTRIŠKI / Alojz Pirnat 8 45 8/8 

 
SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI v letu 2019 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI MDO PD Kraj datum 

Primorske  20. 11. 2019 

Posočja Cerkno 4. 1. 2020 

Ljubljane Mala Slevica 10. 1. 2020 

Savinjske Šoštanj 2. 2. 2020 

Kamniško-Bistriški Trzin 24. 1. 2020 

Gorenjske Ermanovec 29. 1. 2020 

Koroška Mislinja 1. 2. 2020 

Dolenjske in Bele krajine Mali Slatnik pri Novem mestu 27. 2. 2020 

Notranjske Vrhnika 28. 2. 2020 

Zasavje Slivno 8. 3. 2020 

Pomurja Odpovedan zaradi Covid19  

Podravje Odpovedan zaradi Covid19  

 
Na območju celotne Slovenije, so bile organizirane tudi skupne delovne akcije v okviru Odborov za 
planinske poti pri MDO PD. 
 

DELO NA PLANINSKIH POTEH PO POSAMEZNIH OPP V MDO 
 

OPP MDO 

št. 
PD* 
202

0 

Št. 
oddanih 
poročil: 

do 
15.12.20

Št. UR 
DELA 

PRISPEVE
K 

donatorje
v (€) 

PRISPEVE
K PD (€) 

Št. 
markacistov 
na akcijah 

Vložek 
PZS 

(Krkine 
poti, FŠO, 
PPK ipd.) 

Dolžina poti 
na 

registriraneg
a markacista 

(m) 



 

20/ vsa 
prejeta 

(€) 

DOLENJSKA 
IN BELA 
KRAJINA 

10 10/10 2.732 2.300,00 5.295,13 72 2.343,57 10.951 

GORENJSK
A 

21 13/14 5.113 5.947,68 
13.009,2
1 

82 
20.100,9

4 
14.624 

KAMNIŠKO
-BISTRIŠKI 

8 8/8 2.109 5.000,00 9.163,29 47 1.097,11 9.565 

KOROŠKA 13 12/12 2.487 920,00 2.644,40 62 1.591,31 7.678 
LJUBLJANA 23 12/12 1.884 0,00 9.409,07 44 2.032,61 13.144 
NOTRANJSK
A 

13 10/10 2.822 4.613,00 1.027,71 36 1.462,25 18.450 

OPP MDO 

št. 
PD* 
202

0 

Št. 
oddanih 
poročil: 

do 
15.12.20
20/ vsa 
prejeta 

Št. UR 
DELA 

PRISPEVE
K 

donatorje
v (€) 

PRISPEVE
K PD (€) 

Št. 
markacistov 
na akcijah 

Vložek 
PZS 

(Krkine 
poti, FŠO, 
PPK ipd.) 

(€) 

Dolžina poti 
na 

registriraneg
a markacista 

(m) 

PODRAVJA 25 11/14 2.681 3.265,00 6.061,00 66 6.880,19 12.315 
POMURJA 7 7/7 804 100,00 1.391,78 27 961,01 15.656 
POSOČJA 12 12/12 3.965 3.479,69 4.192,93 63 2.519,96 13.779 
PRIMORSK
A 

7 4/4 3.558 0,00 9.632,11 17 1.389,85 37.035 

SAVINJSKA 42 31/35 5.846 3.870,00 
16.917,9
0 

169 5.923,97 8.602 

ZASAVJA 13 10/10 2.112 250,00 3.059,00 60 1.707,20 12.958 

SKUPAJ 195 
146/15

4 
36.34

7 
29.745,3

7 
81.803,5
3 

745 
48.578,3

2 
12.205 

*PD, ki so skrbniki poti. 

 

Društva, kjer dolžina poti na registriranega markacista presega 15.000 m: 

OPP MDO PLANINSKO DRUŠTVO 
št. registriranih 

markacistov 2020 
dolžina poti na 
markacista (m) 

DOLENJSKE IN 
BELE KRAJINE 

PD KRKA NOVO MESTO 16 15.525 

PD TREBNJE 4 20.587 

PD ŠENTJERNEJ 2 25.156 

GORENJSKE PD BOHINJSKA BISTRICA 2 16.004 

PD ŠKOFJA LOKA 6 17.748 

PD TRŽIČ 10 18.541 

PD JESENICE 4 21.275 

PD JAVORNIK - KOROŠKA BELA 3 29.127 

PD ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI 4 35.816 

KOROŠKE PD RAVNE NA KOROŠKEM 1 25.799 

LJUBLJANA PD POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA 2 16.050 

PD LJUBLJANA MATICA 5 18.614 

PD LOŠKI POTOK 1 53.220 

NOTRANJSKE PD ROVTE 2 23.454 

PD CERKNICA 3 23.791 

PD LOGATEC 5 27.867 



 

PODRAVJA PD NAVEZA 2 15.537 

PD OPLOTNICA 2 17.312 

PD PTUJ 8 19.384 

PD MAKS MEŠKO ORMOŽ 2 40.155 

POMURJA PD LJUTOMER 1 36.763 

POSOČJA PD BOVEC 5 20.569 

PD KOBARID 4 24.910 

PD VALENTIN STANIČ KANAL 1 37.807 

PRIMORSKE SEŽANA 7 16.344 

OPD KOPER 7 35.027 

VIPAVA 1 36.672 

POSTOJNA 3 43.836 

SLAVNIK  1 64.579 

SAVINJSKE PD CELJE - MATICA 4 16.125 

PD SLOGA ROGATEC 2 17.060 

PD MOZIRJE 2 18.664 

PD ATOMSKE TOPLICE PODČETRTEK 5 19.011 

OPP MDO PLANINSKO DRUŠTVO 
št. registriranih 

markacistov 2020 
dolžina poti na 
markacista (m) 

ZASAVJA PD LISCA SEVNICA 7 20.998 

PD LITIJA 5 21.348 

PD BOHOR SENOVO 2 23.282 

PD RIMSKE TOPLICE 1 33.931 

PD ZAGORJE OB SAVI 1 56.766 

 
Planinska društva brez markacistov: 

OPP MDO PLANINSKO DRUŠTVO 
dolžina 
poti (m) 

GORENJSKE PD GOZD MARTULJEK 14.014 

PD KRANJSKA GORA 26.799 

PD BLED 85.764 

PD JEZERSKO 56.757 

PD RADOVLJICA 50.293 

KOROŠKE PK PECA-OLŠEVA 16.842 

LJUBLJANA 
 

PD LPP 25.930 

PD ČRNUČE 11.307 

PD DOBREPOLJE 16.059 

PD DRAGO BREGAR - LJUBLJANA 3.991 

PD GROSUPLJE 65.853 

PD OBRTNIK 5.633 

PD ŠENTVID PRI STIČNI 14.185 

NOTRANJSKE 
 

PD SVETI VID 19.925 

PD BOROVNICA 68.380 

PD SNEŽNIK LOŠKA DOLINA 59.491 

PD ŠENTJOŠT 21.684 

PODRAVJA 
 

PD LOVRENC NA POHORJU 87.589 

PD MARIBOR MATICA 119.145 

PD PLANIKA MARIBOR 5.310 



 

PD TAM MARIBOR 25.635 

PD TISA MARIBOR 9.076 

PD ŽELEZNIČAR MARIBOR 12.020 

POMURJA PD GORIČKO TROMEJA 44.991 

PD HAKL SV.TROJICA 33.806 

POSOČJA PD PODBRDO 70.494 

PRIMORSKE PODNANOS 30.694 

SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA 80.618 

SAVINJSKE 
 

PD GORNJI GRAD 79.424 

PD ŽELEZAR ŠTORE 17.126 

PD ŠENTJUR PRI CELJU 38.418 

PD ZREČE 54.028 

PD PRISTAVA 13.995 

PD SOLČAVA 63.686 

ŠD ANDRAŽ 22.913 

ZASAVJA PD KUM TRBOVLJE 41.738 

PD VIDEM KRŠKO 38.072 
 

PODELJENA PRIZNANJA 

Naziv 
priznanja 

Pogoj za prejem Prejemniki 

Priznanje  
Alojza 
Knafelca 

markacist, ki je opravil tečaj za markacista in vsaj 
pet (5) let aktivno dela na planinskih poteh; 
odsek za planinske poti v PD, ki več let zapored 
vzorno vzdržuje planinske poti, označbe 
(markacije, smerne table) na teh poteh in skrbno 
vodi kataster poti na svojem območju. 

Marjeta Orlčnik, PD Dobrna; Ivan 
Kraševec, PD Cerknica; Franc Šinko, PD 
Grmada Celje; Stanislav Otič, PD 
Slovenj Gradec; 
Milan Jurič, PD Pohorje; Janez 
Lampret, PD Majšperk; Martin 
Žunkovič, PD Majšperk; Marjan Ule, 
PD Kočevje; Božidar Arko, PD Kočevje; 

Diploma  
Alojza 
Knafelca 

Diploma Alojza Knafelca se praviloma podeljuje 
markacistu za njegovo življenjsko delo na področju 
planinskih poti. Do Diplome Alojza Knafelca je 
upravičen markacist, ki je uspešno opravil tečaj za 
markaciste in vsaj 20 let dela na področju 
planinskih poti ter dosega starost 50 let. Pogoj za 
pridobitev tega priznanja je, da je že dobitnik 
Priznanja Alojza Knafelca. 

Franc Arnšek, PD Galicija; Martin 
Vaš, PD Zabukovica; Maksimiljan 
Kotnik, PD Dravograd. 

 

PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

V skladu s sklepom UO PZS smo sodelovali v Komisiji za evropske pešpoti Slovenije, KEUPS. Sodelovali 

smo tudi v okviru projekta Krkinih poti ter z Zavarovalnico Triglav pri projektu »Naj planinska pot«. Za 

naj pot je bila izbrana pot čez Plemenice (Bambergova pot). Tehnična skupina PZS jo je obnovila s 

pomočjo sredstev namenjenih z naslova »Naj planinska pot« in donacij Občine Kranjska Gora. KPP je 

sodelovala pri ozaveščanju pomena markacistov in njihovega dela ter na področju usposabljanj 

markacistov. 

 



 

Člani KPP svoje aktivnosti izvajajo  prostovoljno, v svojem prostem času pogosto pa si vzamejo člani 

še proste dni v službi za izpolnjevanje prostovoljnih obveznosti. Zaradi starostne strukture tako 

članov kot markacistov skupno, je bilo v letu 2020 potrebno k dejavnostim pristopiti bolj previdno 

in marsikatero dejavnost odpovedati, preložiti na prihodnje leto. 

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so prispevali za delovanje KPP še zlasti, FŠO, Zavarovalnici Triglav, Krki 

d. d., partnerjem pri projektu Panoramska pot Karavanke, Občini Kranjska Gora in drugim, ki so 

prispevali finančno, v materialu ali s svojim delom. 

 
 

Pripravila strokovna sodelavka PZS, Katarina Kotnik  
                    

 
 
 
 

 

 

načelnik KPP, 
Bogdan Seliger 



 

POROČILO KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE V LETU 2020 
 
 
Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN PZS) usklajuje in 
pospešuje dejavnosti planinske organizacije na področju varovanja gorske narave. 
IO KVGN PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom 
PZS. 

ZAMRZNITEV DEJAVNOSTI ZARADI EPIDEMIJE KORONAVIRUSNE BOLEZNI 
Tudi KVGN PZS je morala zaradi epidemije koronavirusne bolezni odpovedati ali zamrzniti 
številne aktivnosti oziroma jih izvesti v prilagojeni obliki. Največji in najvplivnejši izpad na delo 
KVGN, tudi v prihodnje, je bil izostanek tečaja za nove varuhe gorske narave. Prav tako smo 
morali odpovedati licenčni seminar, občni zbor smo izvedli na daljavo. Opustiti smo morali tudi 
naravovarstvena predavanja po MDO in letno srečanje varstva gorske narave. 

TEMELJNE USMERITVE DELA V LETU 2020 

KVGN je v letu 2020 aktivnosti usmerjala v: 

• ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko okolje in naravo ter informiranje 
organov PZS ter javnosti o nedovoljenih posegih in aktivnostih; 

• pripravo strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko 
naravo in okolje nasploh; 

• izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra, žal v omejeni in prilagojeni obliki; 

• promocijo varstva gorske narave med planinsko in širšo javnostjo, zlasti mladino; 

• konsolidacijo organiziranosti in delovanja varstva gorske narave v PZS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnevi alpske možine 
Foto: Marijan Denša 



 

SESTAVA IN DEJAVNOST KVGN V LETU 2020 

Na dan 31.12.2020 je imelo od skupaj 291 v PZS včlanjenih društev odsek za varstvo gorske narave 
113 planinskih društev (39 % od vseh).  
To je glede na perečo problematiko ogrožanja gorske narave zelo malo. Zlasti skrbi, da svojega 
odseka VGN nimajo številna velika društva in društva. 
 
Preglednica: Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2020) 

Naziv  Skupno število Število z licenco Število pripravnikov 

varuh gorske narave 325 110 / 

gorski stražar ~    700 /  

 
Preglednica: Sestava IO KVGN VGN, 31.12.2020 

Načelnik Člani IO Seje IO 

Marijan 
Denša,  
PD Nazarje 

Janez Bizjak, PD Dovje-Mojstrana 
Nataša Burgar Gabrovec, PD Iskra Kranj (od 2020) 
Sabina Francek Ivović, OPD Koper, namestnica vodje 
Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče-Slivnica 
Olga Kržan, PD Brežice 
Miran Ritonja, PD Ptuj (od 2020) 
Jure Tičar, PD Ljubno (od 2020) 
Franka Zega, PD Nova Gorica 

2. dopisna seja (16. 02.); 
8.seja (20. 02.); 
3. dopisna (02. 06.); 
9. seja (30. 09.) 

 
V letu 2020 smo na dopisnem občnem zboru izvedli nadomestne volitve zaradi odstopa dveh članic v 
letu 2019, ki sta odstopili iz osebnih razlogov. 

Zbor odsekov za varstvo gorske narave pri MDO 

Izveden je bil 18. junija 2020 v dopisni obliki. Udeležilo se ga je 62 odsekov VGN planinskih društev od 
skupno 113 (55 %). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naravovarstveni planinski izlet travnik-Komen 
Foto: Marijan Denša 



 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH KADROV 

Izobraževanje in usposabljanje varuhov gorske narave (VGN) v okviru dejavnosti IO KVGN 

Zaradi omejitvenih ukrepov smo tečaj za varuhe gorske narave v letu 2020 odpovedali, prav tako 

licenčno izobraževanje. 

 

Preglednica: Izvedena usposabljanja: 17. tečaj za VGN in licenčni tečaj 2019 za VGN 

Naziv usposabljanja 
Termin in 
lokacija 

Št. 
udelež. 

Tehnično 
vodstvo 

Predavatelji 

Licenčni seminar za VGN odpadlo    

Tečaj za VGN  odpadlo    

Zaključek tečaja za VGN odpadlo    

 
Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje v okviru dejavnosti odborov VGN MDO 

V okviru načrtovane konsolidacijo organiziranosti in delovanja varstva gorske narave v PZS dajemo 
vse večji poudarek delovanju odborov VGN pri MDO PD.  na področju izobraževanja, usposabljanja in 
ozaveščanja.  

Ena od snovnih dejavnosti odborov je izvajanje izobraževanja in usposabljanja za nove gorske 
stražarje. Žal so v letu 2020 odpadli praktično vsi načrtovani tečaji, razen enega. 

Preglednica: Izvedeni tečaji za gorsko stražo 

Odbor VGN pri MDO PD  Število  Vodja tečaja Opomba  

Dolenjske in Bele krajine 34 Rozalija Skobe Še pred razglasitvijo epidemije 

 
Skupaj je v letu 2020 značko gorski stražar prejelo 34 kandidatov. 
 
Kljub omejitvenim ukrepom so odbori v letu 2020 uspeli organizirati ali izvesti lepo število akcij, od 
tečaja za nove gorske stražarje, naravovarstvene delavnice, izlete in predavanja. Večine teh akcij se 
udeležujejo tudi člani drugih MDO, ne samo tistega, ki akcijo organizira, kar pripomore k povezovanju 
in izmenjavi izkušenj. Navedene so samo najpomembnejše, torej »glavne« akcije odborov. 
 
Preglednica: Izvedene naj-pomembnejše akcije Odborov VGN MDO PD v letu 2020 

Odbor VGN  Aktivnost (namen, oblika, izvajalec, …) Št. Datum Opomba  

Savinjske Delavnica Obisk gorske narave - CIPRA 47 13.02. Celje 

Dolenjske in 
Bele krajine 

NV izlet po naravoslovni učni poti (Mach) 
Novo mesto 

36 06.06.  

Savinjske  NV planinski izlet Travnik-Komen 26 01.08. NZ Smrekovec 

Gorenjske 
Dnevi alpske možine (v izvedbi TNP),  
organizacija udeležbe VGN 

10 14.08.  Planina za Liscem 

Podravja  NV dan Areh 36 19.09. Predavanja, izlet 

Zasavja  NV ekskurzija – več ločenih skupin 17 10.10. EKOKROG 

Opomba: preglednica je urejena po datumih. 
 
Žal pa so odpadla načrtovana NV predavanja dogovorjena z NV naravovarstvene organizacijo 
EKOKROG, s katero smo se dogovorili za niz predavanj po vseh odborih po Sloveniji. 



 

IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI 

Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje planinske in druge javnosti oz. obiskovalcev gorskega 
sveta je pomembna naloga KVGN PZS. Naš cilj je opozoriti in pokazati celovitost vplivov rekreacije, 
turizma in drugih dejavnosti na živo in neživo naravo gorskega sveta. 

Poteka na vseh treh nivojih organiziranja: v okviru akcij odsekov v planinskih društvih, akcij 

meddruštvenih odborov in izvršnega odbora, na različne načine in obravnava različne vsebinske 

sklope. 

V letu 2020 smo zaradi omejitvenih ukrepov (zmanjšanega obsega potovanj in počitnikovanj v tujini) 

zaznali povečan obisk naravnega okolja obiskovalcev, ki še nimajo privzetih naravovarstvenih navad 

organiziranih planincev (svoje smeti odnesem s seboj), kar je povzročilo povečan obseg onesnaženja 

narave in tudi povečan obseg nemira.  

 

POMEMBNEJŠI PROJEKTI V LETU 2020 

Tudi obseg načrtovanih projektov je bil zaradi korona razmer in osebnih razlogov načelnika izveden v 

zelo omejenem obsegu. Za leto 2020 načrtovane projekte smo prenesli v program za leto 2021. 

Preglednica: Pomembnejši projekti v letu 2020 

Projekt Namen Stanje 

Prenova učbenika  
Narava v gorskem svetu 

Prenova zastarelih delov Zastalo 

Prenova spletne strani KVGN 

Spletna stran je nepregledna 

in zato neprivlačna za 

uporabnike 
Zastalo, v pripravi 

Priprava novih pripomočkov za 
planinsko pedagogiko s 
področja varstva gorske 
narave 

Ozaveščanje mladih 
Delno izvedeno 

Izobraževanja/usposabljanja 
vodnikov PZS na temo varstvo 
gorske narave 

Ozaveščanje in izobraževanje 
VPZS o varstvu narave pri 
njihovem vodniškem delu 

Odpadlo  

Naravovarstveni planinski 
tabor Stari trg ob Kolpi  

Ozaveščanje mladih o 
naravovarstvenih vsebinah 
preko tabora za mlade 

Izvedeno 

 
 
 
 
 
 
 

Srečanje varstva gorske narave 
v Podvolovljeku 

(nadomestni dogodek za DSP) 
Foto: Vlasta Medvešek Crnkovič 

 



 

 
PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ IN PREDLOGI REŠITEV ORGANOM PZS 

Preglednica: Strokovna mnenja, stališča, predlogi, pobude organom PZS 

Zadeva Rešitev Predlog Stanje  

Predlog dopolnitev Statuta 
PZS -VGN 

Šola varstva gorske narave, status gorskih 
stražarjev 

Nesprejeto 

Postopek sprememb in 
dopolnitev Pravilnika KVGN 

Ažuriranje  V pripravi 

Tuširanje v kočah v 
visokogorju 

Predlog UO PZS Preneseno na GK 

Smernice za ravnanje z vodo 
v planinskih postojankah 

Sestanek z GK  Obstalo 

 
Problematika onesnaženja vode v kraškem alpskem svetu slovenskega visokogorja je zaradi 
klimatskih sprememb vse bolj pereča. Naloga organiziranega planinstva oz. PZS je, da z dobrim 
zgledom obvladovanja problematike zaradi dejavnosti planinske infrastrukture kot NV organizacija 
daje dober zgled drugim uporabnikom tega prostora. Problem je rešljiv s primernim in aktivnim 
pristopom izvajalcev storitev. 
 
 
DRUGE AKTIVNOSTI IO KVGN V LETU 2020 
Preglednica: Druge aktivnosti IO KVGN v letu 2020 

Aktivnost Namen Datum 
Lokacija  

(in opomba) 

Udeležba na zborih in akcijah 
odborov VGN MDO PD,  
(tudi izvedba predavanj) 

Sodelovanje z odbori 
Dolenjska in Bela krajina, 
Koroška, Primorska, 
Savinjska, Zasavje 

Zaključek nagradnega 
natečaja za planinske krožke 
GORE SO ZA MLADE 
POMEMBNE 

Sodelovanje z MK 
Promocija svetovnega dneva gora 
Promocija varstva gorske narave  

MDG Objava na spletu 

NV srečanje GS-VGN 
Žagerski mlin-Repov slap 

Srečanje varstva gorske narave 
(za DSP v Lučah), 

19.09. 
Podvolovljek, 
8 udeležencev  

Facebook profil KVGN  
Planinsko in širšo javnost 
informirati o problematiki varstva 
gorske narave. 

Profil je bil v letu 2020 manj 
ažuren kot v preteklih letih 

Instagram profil KVGN 
Planinsko in širšo javnost 
informirati o problematiki varstva 
gorske narave. 

Profil je v začetni fazi 

Promoviranje akcije  
BRATI GORE ob MDG 

Promocija planinske kulture ob 
MDG 

Vse leto Sestanki, splet 

 
 
 
 
 
 

Delavnica Obisk gorske narave 
Foto: Marijan Denša 

 



 

MEDNARODNE  AKTIVNOSTI KVGN V LETU 2020 

Preglednica: Mednarodne aktivnosti KVGN v letu 2020 

Aktivnost Namen Datum Lokacija 

Seja KONSAR CAA Letni sestanki komisije za varstvo gorske 
narave in prostorskega načrtovanja v 
Alpah (KONSAR). Udeležila se ju je Irena 
Mrak. Med letom je sodelovanje s 
KONSAR poteklo s pisnim 
komuniciranjem. 

08.05. 
02. 07.  

Video sestanka 

 

 

PRIZNANJA KVGN V LETU 2020 

Preglednica: Priznanja KVGN v letu 2020 - za leto 2019 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Prejemniki 

Diploma dr. Angele 
Piskernik 

Življenjsko delo in izjemni 
uspehi na področju varstva 
in ohranjanja gorske narave 

- Marija (Marta) Bašelj (PD Škofja Loka) 
- Anton Lavtar (PD Križe) 
- Anica Pugelj (PD Velenje) 
- Janez Slabe (PD Logatec) 

 
Priznanj zaradi omejitev še nismo podelili, pripravili smo le objavo. 
 
ODSTOPANJE IZVEDBE OD PLANA 

Zaradi omejitvenih ukrepov je odpadla večina načrtovanih akcij, saj delovanje komisije temelji 
predvsem na izobraževanju in ozaveščanju, torej tečajih, delavnicah, predavanjih, srečanjih, NV 
planinskih izletih in drugih aktivnostih, kjer je načrtovano veliko število udeležencev. 

 

Marijan Denša 
načelnik KVGN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NV pohod na Goro Oljko 
Foto: Marijan Denša 



 

POROČILO GOSPODARSKE KOMISIJE PZS V LETU 2020 
 

 
Položitev temeljnega kamna za nov Frischaufov dom na Okrešlju, Foto: Andraž Purg 

 
I. UVOD: 
V uvodu je potrebno napisati, da je bilo leto 2020 posebno zaradi epidemije COVID-19, kar je močno 
spremenilo delovanje planinskih koč in v marsičem tudi program dela gospodarske komisije.  
Ključno pri tem je bilo upoštevanje ukrepov, ki zmanjšujejo prenašanje virusa (preko poletne sezone 
omejene možnosti za spanje obiskovalcev, uporaba mask v kočah, dezinfekcija rok in bistveno 
intenzivnejše čiščenje in dezinfekcija prostorov). Spomladi so za določen čas vse koče morale 
prenehati z obratovanjem, v jeseni pa je bilo prat tako prepovedano obratovanje planinskih koč, 
razen za oddajo pijače in hrane po principu take away. 
Prepovedi druženja so preprečevala tudi izvedbo dela načrtovanega programa, predvsem 
usposabljanja in tudi sestankov na ravni komisije.  
Ukrepi so se pričeli s 15. marcem in so trajali vso preostalo leto, le da je bilo v poletni sezoni manj 
strogo. 
 
Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju GK PZS) usklajuje dejavnosti 
planinske organizacije na področju planinskih koč in drugih stavb ter premoženja. 
GK PZS obravnava vprašanja na področjih: 

− gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov ter drugega premoženja, 

− gradnje, predelave, obnove in vzdrževanja planinskih stavb, 

− označevanja planinskih stavb in  

− informiranje upravljavcev planinskih koč in izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah. 
GK PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS.  
 
Sestava in dejavnost IO GK  

Organ vodja  člani seje 

IO GK  Valentin Rezar, 
PD Radovljica   

Roman Resnik, PD Kamnik; namestnik   
Janko Arh, PD Bohinjska Bistrica 
Drago Dretnik, PD Mežica 

7.1. (9. seja),  
31.1. (4. dopisna 
seja), 



 

Anton Klinc, PD Oplotnica 
Marjan Kozmus, PD Laško 
Aleš Požar, PD Postojna 
Ivan Rupnik, PD Cerkno 
  

9.6. (10. seja) 
  

Strokovni odbor 
za visokogorske 
koče  

Jaka Zupanc Predsedniki planinskih društev: PD 
Ljubljana Matica, PD Srednja vas v 
Bohinju, PD Javornik-Koroška Bela, PD 
Nova Gorica, PD Kamnik in ostali 
predstavniki PD s kočami I. kategorije 

6.5. (dopisna seja) 

 
Konec leta 2020 je bilo delujočih 85 odsekov za gospodarstvo pri planinskih društvih (skupno pa ima 
109 planinskih društev v lasti planinski objekt; poleg društev je še 13 lastnikov planinskih objektov). 
Zbor gospodarjev je bil izveden 1.2.2020 v Ljubljani v okviru sejma Alpe Adria. Udeležilo se ga je 33 
delegatov planinskih društev z gospodarskimi odseki.  
 
II. SVETOVALNA PISARNA 
Svetovalna pisarna deluje v okviru Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije in je bila 
ustanovljena na podlagi sklepa komisije 31. maja 2012.  
V letu 2020 je Svetovalna pisarna delovala na sledečih področjih: 

− Svetovanje v zvezi z odpadno vodo: 

− Vzorčenje malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah 

− Svetovanje v zvezi s pitno vodo 

− Svetovanje v zvezi z nadzorom nad živili na planinskih kočah 

− Svetovanje v zvezi z ravnanjem z odpadki na planinskih kočah 

− Sodelovanje v strokovni skupini za sanacijo Koče pri Triglavskih jezerih 

− Svetovanje v zvezi z gradnjo novih koč 

− Svetovanje o energetskih izboljšavah planinskih koč. 
Podroben pregled dela Svetovalne pisarne v letu 2020 je predstavljen v svojem poročilu. 
 
 III. MEDNARODNO SODELOVANJE: 
Komisija za koče in poti CAA je imela svoj redni letni sestanek 23.-24. junija 2020 v Capanna 
Piansecco v Švici. Vsebinske teme sestanka so bile: 
-poročanje o delu komisije za CEN standarde za tovorne žičnice, 
-rezervacijski sistem za koče, 
-projekt in model za energetsko učinkovitost planinskih koč, 
-skupna CAA podatkovna baza o planinskih kočah, 
-stanje, razvoj in problematika gorskega kolesarjenja, 
-izmenjava informacij glede poti in koč kot del turistične infrastrukture in glede covid-19 razmer, 
-stenice v planinskih kočah, 
-pravila obnašanja na planinskih pašnikih, 
-poročanje o projektih in problemih glede koč in poti posameznih partnerskih zvez, 
-sodelovanje z EUMA. 
Sestanka se je s strani PZS udeležil Miro Eržen, ki je hkrati tudi vodja te Komisije.  
 
Za potrebe EUMA je bila pripravljena podatkovna baza v angleščini za slovenske planinske koče, ki 
vsebuje osnovne podatke o koči in tudi podatke o kapaciteti, oskrbi z vodo, elektriko, ravnanju z 
odpadki in odpadno vodo.  
 
III. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 



 

Z januarjem 2021 poteče veljavnost certifikata kočam, ki so certifikat OPPK prejele januarja 2013 in 
januarja 2017.  
Na poziv GK PZS v letu 2020 se je za pridobitev novega certifikata prijavila ena koča. Hkrati se je za 
preverjanje pogojev pozvalo planinske koče (skupno 14), ki jim veljavnost poteče z januarjem 2021, 
na katerega so se odzvale vse koče. 
Obisk in preverjanje koč za podaljšanje certifikata je opravil po en član Komisije.  
Certifikat OPPK z letom 2021 prejme:  

• Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti – PD Vransko 

IO GK je štiriletno podaljšanje veljavnosti certifikata OPPK potrdila sedmim planinskim kočam, dvema 
pa za leto 2021.  
 
IV. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
Na poziv GK PZS v letu 2020 se je za pridobitev novega certifikata prijavila ena 
planinska koča. Hkrati se je za preverjanje pogojev pozvalo koče, ki jim veljavnost 
poteče z januarjem 2021. Vlogo za podaljšanje je oddalo 9 planinskih koč.  
Certifikat DPPK z letom 2021 prejme: 

• Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti – PD Vransko 

IO GK je za podaljšanje veljavnosti certifikata DPPK potrdila devetim planinskim kočam.  
 
V. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
Akcija Naj planinska koča 2020 
V letu 2020 je PZS v sodelovanju s podjetjem TS media d.o.o. oz. SIOL-om nadaljevala akcijo Naj 
planinska koča 2020. Izbor je potekal za naj planinsko kočo (koče II. In III. Kategorije) in izbor za Naj 
visokogorsko planinsko kočo (koče I. kategorije).  Glasovanje se je pričelo v prvi polovici junija 2020 in 
se zaključilo v prvi polovici septembra. Naj planinska koča 2020 je postal Mihov dom na Vršiču, Naj 
visokogorska planinska koča 2020 pa je Koča na Kriški gori. V dveh mesecih in pol je potekala 
intenzivna promocijska kampanja, v kateri je bilo na spletnih straneh www.siol.net , PZS in ostalih 
medijih TSmedija objavljenih veliko število člankov in predstavitev planinskih koč. To je medijsko ena 
najodmevnejših akcij povezanih s planinskimi kočami. 
 
Predstavitve planinskih koč na turističnih sejmih 
Na sejmu Natour Alpe Adria (29.1.-1.2. 2020) v Ljubljani se je predstavila PZS v partnerstvu s 
Planinskim muzejem in Gorsko reševalno zvezo Slovenije. Pomemben del skupne predstavitve PZS je 
bila tudi predstavitev planinskih koč. Skupno se je v štirih dneh predstavilo 17 planinskih koč iz vse 
Slovenije. GK je izvedla koordinacijo predstavitve PZS na sejmu. 
 
Rezervacijski sistem CAA-PZS za planinske koče 
V letu 2020 je PZS izvedla aktivnosti za uvedbo spletnega rezervacijskega sistema za planinske koče v 
Sloveniji. Sistem so pred leti izdelale planinske zveze Švice, Avstrije, Nemčije in Južne Tirolske in je 
namenjen izključno rezervaciji nočitev v planinskih kočah. Osnova je bila podpisana pogodba med PZS 
in omenjenimi zvezami. Sledilo je tehnično spoznavanje s sistemom, prevod in vnos celotne sheme v 
slovenski jezik. Za tehnično pomoč uporabe sistema smo vključili podjetje Microgramm d.o.o. 
Predstavitev sistema in delavnice so potekale v maju in juniju. Za uporabo rezervacijskega sistema se 
je v letu 2020 odločilo 10 planinskih koč, od katerih pa je dejansko sistem uporabljalo le 6 koč. V času 
poletne sezone je bilo izvedenih 3342 vnosov v rezervacijski sistem, vendar vsi niso pomenili tudi 
dejanske prenočitve. V tem letu ni bilo še na voljo uporaba kreditnih kartic za zaračunavanje 
neprihoda, kar ima PZS v načrtu za leto 2021. 
 
 
Turistični boni 

http://www.siol.net/


 

Eden od ukrepov države za pomoč gospodarstvu zaradi covid-19 je bila uvedba turističnih bonov, ki 
so jih prejeli vsi prebivalci Slovenije in se jih lahko koristi za nastanitve v nastanitvenih obratih v 
Sloveniji. Na pobudo PZS je država sprejela možnost deljenega koriščenja bonov in ne zgolj v 
enkratnem znesku (za odrasle 200 EUR, za otroke 50 EUR), kar je pomenilo, da so se koristniki sploh 
odločali uporabiti svoje bone tudi v planinskih kočah. 
Ob tem se je pokazalo, da so v koče in širše v gore v letošnjem letu hodili ljudje, ki do sedaj niso imeli 
izkušenj s hribi.  
Do 25. septembra 2020 je bilo v Sloveniji unovčenih 790.461 bonov v skupni vrednosti 107 milijonov 
evrov. Samo v planinskih domovih je bilo unovčenih 14.241 bonov (1,8% glede na število doslej 
unovčenih bonov) v skupni vrednosti 761 tisoč evrov (0,7% glede na celotno vrednost doslej 
unovčenih bonov). 
 
Gremo v hribe 
Sodelovanje s Pivovarno Laško Union je za letošnje leto, ki je bilo zaradi omejitev dogodkov posebno, 
uresničila idejo o pomoči planinskim kočam v obliki spominskih kozarcev za večkratno uporabo. 
Vključenih je bilo skupno 43 planinskih koč (33, ki so že pretekla leta sodelovala v tej akciji in še 10 
dodatnih). Na vse te koče je bilo doniranih po 2.400 kozarcev, ki so se lahko prodajali po 1 eur ali se 
je zanj dajalo prostovoljne prispevke.  
 
Sodelovanje z mediji 
Pripravljena in razposlana so bila PZS sporočila za medije, vezane na planinske koče oz. planinsko 
gospodarstvo: 
5.6. Planinska zveza Slovenije poziva h koriščenju turističnih bonov v planinskih kočah 
15.6. Deljeno koriščenje bonov, spletna rezervacija planinskih domov in osnovno znanje branja 
zemljevidov 
11.8. Letos več domačih planincev v slovenskih kočah in gorah 
27.8. Odlično sodelovanje Slovenske vojske in PZS pri začetku gradnje na Okrešlju 
4.9. Koča na Kriški gori naj visokogorska in Mihov dom na Vršiču naj planinska koča 2020 
16.9. Na Okrešlju slovesno položili temeljni kamen za nov dom 
30.9. Slovenci rešujejo sezono v planinskih kočah 
Na podlagi teh sporočil je bilo v medijih zabeleženo veliko število objav in prispevkov.   
Med letom je bilo s strani medijev prejetih več prošenj za informacije in gradiva vezana na planinske 
koče.  
 
VI. CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO 
PZS ima s Slovensko vojsko (SV) podpisano pogodbo o Civilno-vojaškem sodelovanju, na letni ravni pa 
podpisan letni načrt sodelovanja, s katerim SV omogoča PZS določene koristi. Za GK so najbolj 
pomembni helikopterski preleti. Za PZS je bilo za leto 2020 odobrenih 30 ur, ki je razdeljeno za 
potrebe GK in potrebe KPP. GK PZS je izvedla Razpis za koriščenje helikopterskih prevozov in 
materiala za ekološke sanacije planinskih koč. Na razpis se je prijavilo 9 planinskih društev z 11 
objekti, dodatno pa smo vključili še eno planinsko kočo. GK PZS je izvajala celotno koordinacijo s SV 
za izvedbo preletov. Skupno je bilo porabljenih 31,5 ur helikopterskega preleta za PZS, od tega cca 22 
ur za potrebe planinskih koč. 
Dodatno na vloge PZS je SV odobrila skupno 30 ur helikopterskega preleta v letu 2020 za potrebe 
gradnje novega Frischaufovega doma na Okrešlju. 
 
VII. SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH/IZVEDBAH PROJEKTOV 
 
Projekt LIFE SUSTAINHUT – Sustainable mountain huts in Europe poteka v okviru programa EU LIFE+ 
od junija 2016, zaključek pa bo predvidoma jeseni 2021. Ključna aktivnost za PZS je postavitev 
tehnike kot zelenega vira energije (namesto agregatov) na dveh izbranih planinskih kočah. V letu 
2020 je bila izvedena investicija na Domu Valentina Staniča pod Triglavom (celotni sistem 



 

samooskrbe z električno energijo preko fotovoltaike in vetrnice). Projekt je bil predstavljen na 
Simpoziju Obisk gora v času podnebnih sprememb, 20.6. v SPM v Mojstrani in v različnih poljudnih in 
strokovnih publikacijah.   
 
Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken – Projekt, ki ga je vodila Regionalna razvojna agencija 
BSC Kranj je potekal od 1.5.2017 do 31.8.2020. Namen projekta je bil izboljšati ponudbo pohodništva, 
kolesarjenja in mehkega zimskega turizma v Karavankah. PZS sodeluje kot ena od 12 partneric v 
projektu. Poudarek PZS aktivnosti v letu 2020 so bile na: končni izdelavi promocijskih publikacij za 
Karavanke, kjer so vključene tudi planinske koče in izboljšanju določenih odsekov planinskih poti v 
Karavankah. 
 
Projekt Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer) v letu 2020 v Sloveniji ni doživel večjih aktivnosti. PZS redno 
komunicira z Jezerskim in Lučami in pomaga predvsem pri promociji obeh vasi.  
Na mednarodni ravni je pomembno zapisati, da sta se združenju priključila švicarska in italijanska 
planinska zveza. Izdana je bila posebna priloga revije Bergsteiger (DAV) o gorniških vaseh v nemškem 
jeziku z naklado 30.000 izvodov. Samostojno sta bila predstavljena tudi Jezersko in Luče. Letna 
konferenca je bila izvedena preko spleta.  
  
Projekt Vrh   Julijcev - Projekt “Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem 
parku” je pridobil vse uradne potrditve za izvajanje. Trajal bo do konca leta 2022. PZS sodeluje kot 
eden od devetih partnerjev. Najpomembnejša aktivnost PZS bo izvedba ukrepa Izboljšanje stanja 
Dvojnega jezera z aktivnostjo izboljšanja delovanja čistilne naprave Koče pri Triglavskih jezerih. 
Ključna aktivnost v letu 2020 je bila, da je bila izdelana projektna naloga, na podlagi katere zunanji 
izvajalec pripravlja projektno dokumentacijo za izvedbo tehnične rešitve, ki v prvem sklopu obsega 
tudi preveritev možnosti ureditve suhih stranišč.  
Načrtovanih usposabljanj in dogodkov ni bilo izvedenih.  
 
Razpis MGRT – PZS je bila večkrat v kontaktu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
glede posebnega razpisa za planinske koče. Ministrstvo je bilo žal zelo neaktivno, trenutna 
informacija je, da bo razpis objavljen predvidoma v januarju 2021.   
 
VIII. USPOSABLJANJA 
 
V letu 2020 načrtovana usposabljanja niso bila izvedena.  
 
X. OSTALA DEJAVNOST GK 

• Organizacija 9. Konference o planinskem gospodarstvu, ki je bila 1. 2. 2020 v okviru Sejma 
Alpe Adria v Ljubljani. Konference se je udeležilo 87 predstavnikov planinskih društev s 
kočami in ostalih udeležencev. Glavne teme konference so bile: načrtovanje gradbenih 
investicij v skladu z zakonodajo, razmerja med društvi in najemniki planinskih koč, 
rezervacijski sistem za planinske koče in rezultati projekta Sustainhuts. V sklepnem delu 
konference so bili podeljeni tudi certifikati za Okolju in Družinam prijazne planinske koče. 

• GK PZS je obravnavala pritožbe glede delovanja planinskih koč. Pritožbe so bile v glavnem 
vezane na nezadovoljstvo nad odnosom osebja koče do obiskovalcev. Podanih je bilo tudi 
nekaj pritožb zaradi napačnega zaračunavanja za spanje, predvsem v povezavi s koriščenjem 
turističnih bonov.    

• Obnova Frischaufovega doma na Okrešlju – PZS je aktivno sodelovala pri usmerjanju in 
načrtovanju aktivnosti za izgradnjo novega doma. Pri MGRT je izvajala stalni pritisk za 
dejansko uresničitev državne podpore 200.000 eur za ta dom, kar je bilo po veliko naporih 
konec leta tudi uresničeno. Konec leta je na Okrešlju postavljena spodnjo etažo in je končan 
zidarski del, naslednje leto pa se predvideva nadaljevanje z lesenim delom gradnje.  



 

• V času poletne sezone je GK PZS preko strokovnega sodelavca dnevno izvajala svetovanje in 
informiranje osebam, ki so načrtovali obiske v planinskih kočah. 

• GK je skrbela za pravilnost podatkov o planinskih kočah. V letu 2020 ni bilo spremembe v 
registru planinskih objektov. PD Kranj je konec leta poslalo vlogo za izbris Planinske koče na 
Gospincu, a obravnava še ni bila izvedena. PZS je aktivno sodelovala pri dogovarjanju za 
nadaljnje upravljanje z Ribniško kočo na Pohorju (za katero se je lastnik, PD Paloma Sladki 
vrh, odločil, da je ne proda) in pri ureditvi lastniških odnosov za Dom Petra Skalarja na 
Kaninu.  

 
 
REPREZENTANCA – GK ne vključuje reprezentance 
STROKOVNI KADRI – GK ne vključuje strokovnih kadrov 
 
 
Poročilo pripravil: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec 

Gospodarska komisija PZS 
                                  Načelnik: Valentin Rezar l.r. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POROČILO VODNIŠKE KOMISIJE PZS V LETU 2020 
 

Vodniška komisija (v nadaljevanju VK) je v letu 2020 v skladu z nalogami, ki jih določa Pravilnik o 
organiziranosti VPZS, večino časa namenila aktivnostim za načrtovanje in izvajanje načrtovanih 
usposabljanj za VPZS. Izvršni odbor Vodniške komisije (v nadaljevanju IO VK) je  v obdobju od 
novembra 2019 do novembra 2020 imel 4 redne seje, 1 sejo VK in 4 korespondenčne seje. Veliko 
tekočih nalog  smo reševali in obravnavali sproti preko elektronske pošte, s sodelovanjem članov IO 
VK s strokovno službo PZS.  
Z namenom zagotavljanja enotnega izvajanja predpisanih programov je bil v januarju 2020 sestanek z 
vodji akcij za leto 2020. Žal je nekaj akcij usposabljanj odpadlo tudi v letošnjem letu, predvsem zaradi 
premajhnega števila prijav (tečaja B in C). Izveden je bil strnjeni tečaj za vodnike A, dve skupini – 
zaposleni in nezaposleni, kakor tudi dve skupini deljenega - oba za zaposlene. Pri prijavljenih 
kandidatih za osnovni tečaj (A) opažamo, da prihajajo kandidati slabo pripravljeni na sprejemne 
izpite. Iz navedenega razloga VK vljudno naproša planinska društva, da ob potrjevanju prijavljenih 
kandidatov, le-te vljudno vnaprej opozorijo na predvidene obveznosti programa posameznega tečaja 
ob udeležbi (sprejemni izpiti, predznanje vozlov, izpiti iz posameznih tem na tečaju).  
Organizirali smo tudi informativne sestanke v zvezi s prijavami na osnovni tečaj, na katerih so bili 
predstavljeni pogoji in izvedba tečaja ter nadaljnje usposabljanje. 
Zaradi koronavirusa niso bila izvedena kopna licenčna usposabljanja in usklajevanje inštruktorjev. 
 
Člani VK, inštruktorji in vodniki smo navkljub novi situaciji tudi letos imeli polne roke dela: 

• julija smo člani VK in inštruktorji sodelovali na preventivni akciji (v dveh skupinah) na podlagi 
dogovora med PZS in Policijo. Omenjena akcija je bila namenjena preventivi. Na akciji smo 
preverjali predvsem ustreznost opremljenosti obiskovalcev naših gora in njihovo psihofizično 
pripravljenost na izbrano turo, sočasno pa smo preverjali tudi stanje s področja javnega reda 
in miru na kočah;  

• člani VK in vodniki PZS smo pomagali pri izvedbi dveh planinskih taborov: enem zimskem in 
enem letnem, ki jih je na Rudnem polju izvedla Slovenska vojska za otroke svojih uslužbencev 
(na podlagi dogovora med PZS in Slovensko vojsko). Zagotovili smo jim strokovno pomoč pri 
izvedbi zastavljenega programa v delu, rezerviranem za pohodniške aktivnosti ter ob tem 
predstavili delovanje PZS. Posvetili smo se pravilni pripravi na izlet. Velik poudarek smo dali 
osnovnim elementom varne hoje v gore; 

• predstavniki IO VK smo bili prisotni na vseh posvetih načelnikov komisij z vodstvom PZS, po 
potrebi tudi na sejah upravnega odbora, če se je razpravljalo o vodniški problematiki;  

• predstavniki IO VK smo se udeležili tudi nekaterih srečanj in zborov vodnikov v MDO; 

• člani VK in OUP smo pripravili plan tečajev in plan licenčnih usposabljanj za naslednje leto, ki 
smo ga, kolikor je bilo le mogoče, prilagodili potrebam in željam MDO;  

• člani IO VK in strokovna služba smo Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD; 

• reševali smo najrazličnejša odprta vprašanja ter ob tem ogromno sodelovali s strokovno 
službo. 

 
 
Ob vsem tem smo ugotovili, da je strokovna delavka nepogrešljiv vezni člen med vodniki, društvi in 
PZS na eni strani ter člani Vodniške komisije na drugi. Zato bi se ji v imenu  vseh iz srca zahvalil za 
njen trud, voljo, odzivnost, entuziazem, neizmerno mero potrpežljivosti, jeklene živce in posluh za vse 
naše težave, želje in ideje.  
 



 

Zahvala gre tudi vsem inštruktorjem in predavateljem na naših akcijah, ki s srčno predanostjo in 
prostovoljstvom pomagajo vzgajati bodoče vodnike za bodoče generacije in predajajo svoje bogato 
znanje in izkušnje mladim rodovom. 
 
Ob koncu in nenazadnje pa bi se zahvalil še vsem vodnikom, ki opravite ogromno število ur 
prostovoljnega vodenja na visoki strokovni ravni in se trudite za varnost vseh udeležencev naših 
prelepih gora. Še naprej navdihujte sedanje in bodoče generacije planincev ter predvsem bodite vzor 
in vzgled vsem za boljši jutri, saj brez skupnega sodelovanja vseh ne bomo zmogli vsega, kar že 
počnemo in kar si želimo početi še v bodoče.   

Varno. 
 
                                                                                                                                                              

    Franc Gričar načelnik VK       
 
                                                                                                                   

 
POROČILO STROKOVNEGA ODBORA ZA USPOSABLJANJE (SOU) 

 
Vodniška komisija je v letu 2020 izvedla 8 licenčnih usposabljanj. Izvedena so bila samo snežna 
izpopolnjevanja (143 udeležencev), kopnih pa zaradi situacije s koronavirusom nismo uspeli izvesti.  
 
Izvedena so bila 4 usposabljanja za pridobitev naziva strokovni delavec 1. stopnje – vodenje lahkih 
kopnih tur (76 udeležencev), in sicer dve skupini deljenega tečaja in dve skupini strnjenega tečaja. Od 
tega so bile tri skupine za zaposlene (sofinancirano iz sredstev ESS) in ena skupina za nezaposlene.  
 
Izvedeno je bilo 1 usposabljanje za pridobitev naziva strokovni delavec 2. stopnje  – vodenje lahkih 
snežnih tur (18 udeležencev) ter seminar iz obveznih vsebin za 2. stopnjo (26 udeležencev). Obe 
usposabljanji sta bili izvedeni za zaposlene (sofinancirano iz sredstev ESS). 
Usposabljanj na 2. stopnji, modul vodenje zahtevnih kopnih tur in modul vodenje zelo zahtevnih 
kopnih tur zaradi premajhnega števila prijav nismo izvedli. 
 
Zaradi epidemije je bilo odpovedano tudi usklajevanje inštruktorjev PV. 
 

            
 Veronika Susman, strokovna sodelavka 

 
 

POROČILO STROKOVNEGA ODBORA ZA KATEGORIZACIJO IN REGISTRACIJO (SOKR) 
 

SOKR je vse svoje delo opravil po e-pošti. Glavne vsebine njegovega dela so bile: reševanje vlog, 

zahtevkov, predlogov v zvezi s priznavanjem in potrjevanjem kategorij posameznim vodnikom, 

potrjevanje vodniških kategorij, redno, izredno registriranih in naknadnih registracij, naknadnih 

kategorizacij in podaljševanj pripravništva, kakor tudi registracijo vsem pripravnikom za A kategorijo, 

ki so izpolnili pogoje. Posodobil je "Definicije težavnosti tur v kopnem in snegu ter primeri tur", kar je 

IO VK tudi potrdil. Sprejel je tudi sklep, da se vsem, ki bi morali iti v letu 2020 na licenčni tečaj 

oziroma na izpopolnjevanja za podaljšanje oziroma za pridobitev licence, pa tega zaradi pandemije ni 

bilo možno narediti, podaljša veljavnost licence oziroma prizna za eno leto, tako da bodo ob 

izpolnjevanju ostalih pogojev lahko redno registrirani v letu 2020 in 2021. To podaljšanje se šteje v 

ciklus licenčnih usposabljanj. V obdelavi je še nekaj primerov reaktivacije in vključevanje kadrov 

Slovenske vojske v sistem vodništva PZS. 



 

Posebni primeri 

SOKR je odločal tudi o priznavanju in potrjevanju kategorij v skladu z NAVODILI ZA PRIDOBITEV IN 

POTRDITEV KATEGORIJ V POSEBNIH PRIMERIH in drugih primerih, ki so zahtevali posebno obravnavo. 

Prvič je bila kategorizirana 1 VPZS, ponovno sta bila registrirana 2 VPZS, izredno-redno sta bila 

registrirana 2 VPZS, pripravništvo je bilo podaljšano 3,  kategorija C je bila potrjena 3 VPZS, 1 VPZS je 

bila potrjena kategorija E, 2 planinskim kadrom so bile priznane dodatne kategorije, 2 pa tudi 

potrjene dodatne kategorije, 1 diplomantu FŠ pa sta bile priznani ustrezni kategoriji. 

 

Prva kategorizacija (35. člen PVPZS) - 1 

Tanja KOCJAN, PD POT, kategorija A  

 

Ponovna registracija  (po najmanj 6-letni prekinitvi) – 2: 

Matjaž KAPLJA, PD LITIJA, kategorija A  

Mateja PETEK, PD DRAVOGRAD, kategorija A 

 

Izredna registracija - 0: 

 O tem SOKR ni sklepal, ker je to sedaj »de facto« prepuščeno posameznim PD. 

 

Izredna redna registracija – 2: 

Marjan CERAR, PD BLAGOVICA, kategorija A 

Mojca CERAR, PD BLAGOVICA, kategorija A  

 

Podaljševanje pripravništva - 3: 

Mitja PLOHL, PD RUŠE, za kategorijo C do 31. 12. 2020 

Sebastjan POTOČNIK, PD ISKRA KRANJ, za kategorijo C do 31. 12. 2020 

Andreja SEMENIČ, PD PODNANOS, za kategorijo B do 31. 12. 2020 

 

Potrjena kategorija C - 3: 

Jure BREČKO, PD RADEČE  

Sebastjan POTOČNIK, PD ISKRA KRANJ 

Tomaž ŠARC, PD RAŠICA  

 

Potrjena kategorija E -1: 

Marko LORGER, PD DRAMLJE 

 

Planinski kadri - 4: 

Anja LAMPRET, PD ŠOŠTANJ,  A (alpinistka) učiteljica smučanja 2, priznani kat. B in D 

Jožefa MEGLIČ, PD TAM MARIBOR, A (alpinistka), potrjena kategorija D 

        Tanja MENEGALIJA, PD LITIJA, A (alpinistka), potrjeni  kategorija B in D 

Jaka ORTAR, PD TRŽIČ, A (alpinist)  priznana kategorija D 



 

 

FŠ v Ljubljani - 1: 

Peter MODREJ, PD KAMNIK, diplomant FŠ, usmerjevalec predmeta gorništvo z aktivnostmi v 

naravi, priznani kategoriji A in B. 

 
 
         Bojan Pollak, vodja SOKR 
 



 

STATISTIKA 
                                       (podatki od november 2019 do november 2020) 

VSI KATEGORIZIRANI VPZS1)  
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VSI 1.69

7 

1.84

4 

1.94

7 

2.04

4 

2.12

5 

2.23

3 

2.46

7 

2.54

3 

2.69

3 

2.80

1 

3.01

2 

3.10

1 

3.17

6 

3.27

1 

3.35

2 

3.40

6 

3.45

8 

3.51

8 

3.54

7 

3.60

7 

3.62

3 

3.68

5 

  

A 1.05

8 

1.13

1 

1.16

9 

1.22

0 

1.25

5 

1.30

1 

1.46

0 

1.48

1 

1.42

2 

1.44

9 

1.49

7 

1.51

4 

1.55

3 

1.61

6 

1.64

1 

1.67

0 

1.68

4 

1.70

7 

1.72

5 

1.76

6 

1.79

1 

1.82

7 

  

AB 353 388 384 388 400 418 443 462 474 484 516 542 559 574 596 606 627 632 655 658 664 664   

AD 13 16 19 17 19 31 42 42 40 44 47 52 55 59 59 65 71 72 68 68 72 69   

ABC 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3   

ABD 114 147 204 235 263 287 320 348 372 394 416 445 474 499 520 530 546 565 577 582 581 588   

ADG 40 39 41 44 43 44 46 43 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40   

ABDG 82 84 89 97 101 106 105 115 120 123 126 131 135 133 133 137 138 139 138 138 140 139   

ABCD 9 9 9 6 7 7 8 8 8 10 12 13 14 16 19 25 25 25 24 25 27 27   

ABCDE 6 5 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 13 13 13 13   

ABCDG 2 3 5 6 6 7 10 11 11 14 15 17 19 22 21 20 17 16 18 18 18 20   

ABCDEG 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 10 11 11 11 11 11   



 

ABCDEGH 8 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   

ABCDEGH

I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

A-K 7 7 7 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10   

UIAA KATEGORIJE VPZS2)  

SWL UIAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.32

6 

1.35

7 

1.39

7 

1.42

2 

1.46

0 

1.46

9 

1.47

8 

1.48

5 

  

WWL 

UIAA 

230 266 331 372 405 437 474 513 534 572 601 638 675 704 728 749 767 787 802 808 811 818   

MSTL 

UIAA 

0 0 0 0 0 0 0 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20   

PRIPRAVNIKI ZA VPZS  
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PA ? ? 203 260 280 286 152 166 171 184 153 150 144 121 118 117 103 105 85 91 66 92   

PB ? ? 130 95 133 181 107 93 74 119 61 52 42 80 85 100 85 77 45 27 41 43   

PC ? ? 14 14 26 25 13 12 11 7 4 12 13 11 11 6 5 14 10 8 5 1   

PD ? ? 151 145 128 145 87 77 69 79 43 45 49 55 72 68 46 38 17 30 20 12   

PE ? ? 7 6 7 7 9 10 10 8 1 1 2 9 9 7 3 3 8 8 6 5   



 

PG ? ? 28 32 30 33 23 19 11 18 14 14 7 2 9 5 2 1 5 4 1 0   

PH ? ? ? 0 1 1 9 10 9 10 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0   

PI ? ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

KATEGORIZIRANI VPZS PO MDO 
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D&B KRAJ 54 61 67 76 76 87 96 100 106 109 115 115 113 118 121 143 149 150 154 154 156 158   

GORENJS

K 

244 257 286 309 320 330 334 349 347 416 414 421 410 427 441 451 460 472 486 505 503 511   

KAM-

BISTR 

106 115 116 129 140 140 139 142 139 151 154 154 154 159 160 167 169 173 175 176 177 179   

KOROŠKA 142 150 150 155 167 168 165 169 165 181 182 184 178 181 186 188 187 191 188 190 191 196   

LJUBLJAN 299 309 339 361 378 395 385 391 384 443 458 464 459 475 478 448 453 466 467 480 479 492   

NOTRANJ 25 27 27 36 39 44 55 57 61 80 73 88 73 77 78 83 85 85 86 86 89 96   

PODRAVJ

E 

326 333 348 372 375 407 392 401 394 462 475 496 490 496 508 515 523 529 533 536 540 542   

POMURJE 64 65 66 67 68 76 76 75 75 86 96 93 90 93 97 98 101 102 105 106 105 104   

POSOČJE 105 118 118 124 128 133 141 145 145 168 185 186 182 185 190 190 193 195 200 205 207 214   

PRIMORS 101 114 119 128 128 131 135 139 140 156 151 154 154 157 164 167 167 172 172 177 179 179   



 

K 

SAVINJSKI 256 270 294 330 335 352 371 400 408 475 484 508 494 523 538 566 574 582 580 589 593 606   

ZASAVJE 194 196 197 217 226 229 231 241 238 258 258 267 268 265 264 268 274 278 282 285 286 293   

NERAZPO

R 

? ? ? ? ? 27 99 100 97 120 120 121 111 115 139 122 122 123 119 118 118 115   

STAROSTNA STRUKTURA KATEGORIZIRANIH VPZS IN PRIPRAVNIKOV ZA A KATEGORIJO3) 

18-25 let 357 294 259 256 255 233 220 199 163 165 205 197 153 147 139 109 119 115 98 88 71 73   

26-30 let 256 310 350 376 370 360 348 327 276 273 310 297 237 225 210 205 162 157 143 146 123 128   

31-40 let 452 463 491 535 559 599 666 719 764 777 828 840 837 833 831 795 770 726 675 647 602 568   

41-50 let 472 505 528 559 589 613 607 616 605 669 734 732 710 751 767 800 840 876 925 931 936 964   

Nad 50 let 409 451 508 578 632 714 778 848 885 993 108

8 
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4 
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9 

131

5 

141

6 

149

7 

156

8 

164

4 
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6 

179

5 

189

1 

1.95

2 

  

Ni 

podatkov 

? 38 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

REGISTRIRANI VPZS4)  
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VSI 1.03 1.06 1.14 1.19 1.19 1.24 1.28 1.28 1.39 1.42 1.43 1.44 1.46 1.52 1.51 1.51 1.47 1.49 1.42 1.44 1.40 1.51   



 

8 2 3 0 1 8 6 6 1 9 3 9 3 6 2 1 6 5 3 5 5 2 

A 586 589 599 619 604 624 608 587 597 580 572 553 554 579 553 552 521 523 489 499 502 554   

AB 247 251 246 236 235 240 254 262 254 258 279 287 283 296 314 319 320 311 315 307 308 311   

AD 11 12 16 13 14 24 34 32 29 33 29 33 32 33 35 39 43 43 33 35 37 37   

ABC 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1   

ABD 103 127 185 216 241 258 284 299 313 325 349 366 378 404 416 405 414 425 419 413 409 421   

ADG 12 9 14 14 11 14 13 9 8 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 2 2 2   

ABDG 51 45 49 60 60 60 58 64 63 65 63 65 71 71 67 69 65 72 70 68 62 66   

ABCD 9 8 7 5 6 6 7 6 7 9 11 11 12 14 16 21 20 21 18 20 21 20   

ABCDG 1 1 3 3 2 2 6 7 7 10 10 12 14 17 16 14 11 10 11 9 7 11   

ABCDE 6 5 5 6 4 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 6 6 7 6   

ABCDEG 1 1 1 1 1 1 3 4 3 4 4 4 4 5 6 7 9 11 10 10 9 10   

ABCDEGH 4 8 8 7 8 8 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6   

ABCDEGH

I 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

A-K 7 7 7 8 4 4 8 6 8 6 6 6 5 8 5 5 5 3 3 3 3 3   

UIAA KATEGORIJE REGISTRIRANIH VPZS2)  



 

SWL UIAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 848 855 862 859 843 832 855   

WWL 

UIAA 

0 0 0 0 326 360 375 404 401 427 450 471 492 521 533 529 534 550 543 535 523 543   

MSTL 

UIAA 

0 0 0 0 0 0 14 13 13 11 11 11 10 13 10 10 11 8 9 9 8 9   

STAROSTNA STRUKTURA REGISTRIRANIH VPZS IN PRIPRAVNIKOV ZA A KATEGORIJO3) 
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18-25 let 160 159 174 166 164 147 156 139 145 144 135 136 100 107 104 79 92 82 62 66 49 54   

26-30 let 134 133 178 185 172 175 173 159 169 155 153 145 133 133 116 110 81 84 75 86 70 73   

31-40 let 231 213 243 257 266 271 280 272 310 324 305

5 

298 279 273 280 295 286 289 261 246 244 259   

41-50 let 298 292 319 337 351 367 351 355 364 402 402 382 353 355 338 324 302 300 298 311 294 322   

Nad 50 let 248 253 295 321 355 396 426 446 483 529 533 586 598 658 674 703 715 740 727 736 748 804   

PA ? ? ? ? 71 76 108 100 95 125 96 99 96 86 71 66 51 63 40 66 32 64   

REGISTRIRANI VPZS PO MDO  
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D&B KRAJ ? ? 57 51 57 65 67 65 68 71 75 79 73 75 85 95 99 91 93 95 95 106   



 

GORENJS

K 

? ? 163 170 173 164 170 168 182 173 155 156 151 162 166 161 156 164 159 168 154 176   

KAM-

BISTR 

? ? 69 67 75 69 73 68 72 67 70 66 70 71 70 78 78 76 68 68 63 74   

KOROŠKA ? 90 98 108 97 101 98 101 104 94 96 85 93 98 90 90 91 95 86 89 86 89   

LJUBLJAN ? ? 157 154 163 178 180 161 172 191 195 192 179 178 176 157 154 161 148 163 150 162   

NOTRANJ ? ? 19 22 22 23 32 34 39 55 49 64 50 54 56 57 59 50 51 52 50 62   

PODRAVJ

E 

? ? 177 193 201 239 230 237 249 263 264 260 265 263 253 248 238 235 227 214 211 223   

POMURJE ? 54 50 55 55 47 49 50 55 63 59 53 53 56 56 54 57 52 51 50 43 48   

POSOČJE ? 63 65 72 78 77 79 86 89 94 95 90 90 91 89 84 85 81 86 80 83 90   

PRIMORS

K 

? ? 74 79 70 68 71 73 79 74 60 58 56 53 60 61 53 61 57 60 63 70   

SAVINJSKI ? ? 196 213 206 222 235 238 267 308 311 319 287 334 317 334 313 332 308 309 304 310   

ZASAVJE ? ? 89 102 106 98 103 101 106 104 98 103 104 96 86 92 93 97 89 97 102 102   

NERAZPO

R 

? ? ? ? ? ? 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   

POJASNILA  

1) Kot »kategorizirani« vodniki se štejejo tudi pripravniki za kategorijo A, ki jim še ni poteklo pripravništvo in vsi, ki so pridobili vodniški naziv v letu 2020. Iz 

registra pa je bilo izbrisanih 77 VPZS, za katere je bilo ugotovljeno, da so že umrli. 



 

2) UIAA kategorije: prvotno je bila samo ena – mountain walking leader. Priznana je bila vsakemu VPZS, ki je imel ABD kategorijo. Ko je UIAA uvedla še 

kategorijo winter walking leader (WWL) in summer walking leader (SWL), je prišlo do delitve. Tako ima vsak vodnik, ki ima ABD kategorijo tudi UIAA 

kategorijo WWL, vsak, ki ima najmanj B kategorijo, pa tudi SWL. Turno-smučarsko kategorijo ski mountaineering leader (SML) ima lahko vsak, ki ima 

kategorijo H (zahtevni turni smuki). Pri tem je potrebno vedeti tudi to, da so naše zahteve po usposobljenosti vodenja v posameznih kategorijah precej večje 

od zahtev UIAA. 

3)  V tabeli »starostna struktura« so upoštevani tudi pripravniki za kategorijo A, vendar niso posebej »specificirani«. 

4) Med registrirane VPZS so vpisani tudi registrirani pripravniki za kategorijo A. 

? = ni podatka 

 

 

 

 

             Bojan Pollak, vodja SOKR 

             Veronika Susman, strokovna sodelavka 

 

 

 

 

 



 

POROČILO ODBORA ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO ZA LETO 2020 
 
Odbor za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije je najvišje strokovno telo Planinske 
zveze Slovenije v sestavi upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne in 
strokovne naloge na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in 
preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze 
Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel usposabljanja strokovnih 
delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov varnosti v gorah in 
akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih zadev 
na področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh programov 
usposabljanja znotraj Planinske zveze Slovenije. 
 

Osnovna predstavitev delovanja OUP 

 
Delovanje OUP v 2020. 
Odbor se je v letu 2020 sestal enkrat. Velik poudarek pri delovanju komisije je bil namenjen delovanju 
na področju preventive. Na področju preventive smo aktivno sodelovali tudi s pisnimi mediji (priprava 
člankov s področja preventive), ter s posameznimi TV in radijskimi postajami, kjer smo sodelovali v 
njihovih oddajah.  
 
Člani komisije so aktivno sodelovali tudi na mednarodnem področju v UIAA, CAA in IKAR.  
 
V letu 2020 smo uspešno potrdili program usposabljanja na športni panogi planinstvo – turno smučanje. 
 
Zbor dejavnosti  

 
Seje OUP  

 
OUP je imela v 2020 eno redno sejo, na katerih smo obravnavali redne naloge s področja usposabljanja 

in preventive. Vse ostale naloge smo reševali preko modernih poti obveščanja (e-pošta, skype …). 

 

Organ Načelnik(ca) člani Seje 

OUP v letu 2020 Uroš Kuzman, PD 
Velenje 

Nejc Pozvek (Posavski 
alpinistični klub), 
Matevž Bizjak (PD Rašica), 
Sandi Kelnerič (PD Onger 
Trzin), Matjaž Šerkezi 
(strokovni sodelavec PZS), 
Tadej Debevec (FŠ) 

 
 

 

Kratek opis usposabljanj 

 

Kot je že uvodoma zapisano je OUP: 

»Odbor za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije je najvišje strokovno telo Planinske 
zveze Slovenije v sestavi upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne in 
strokovne naloge na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in 
preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze 
Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel usposabljanja strokovnih delavcev 
v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov varnosti v gorah in akcij, ki 



 

opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih zadev na 
področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh programov usposabljanja 
znotraj Planinske zveze Slovenije.« 
 

Strokovni kadri (stanje na dan 31.12.2020)  

 
OUP ne razpolaga s svojimi strokovnimi kadri ampak skrbi za enotno doktrino in usklajenost med 
posameznimi programi usposabljanj. Pri tem sodeluje z vsemi strokovnimi kadri Planinske zveze 
Slovenije in jih v dejavnost vključuje po potrebi, stopnji usposobljenosti  in smeri usposobljenosti. 
 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 

 
OUP je v letu 2020 izvedel prvi del tečaja za inštruktorje planinske vzgoje. Vodja Martin Šolar. 

 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Preventivna akcija z 
Gorsko enoto 
policije 

Mangart Franc Gričar Sodelovanje z Gorsko enoto 
policije v smislu prave 
usmeritve policistov pri 
osveščanju obiskovalcev gora 
o varnejši hoji v gore. 

 
Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 

 

Naziv projekta Namen Stanje 

Zloženke 

S tematskimi zloženkami iz 
področja varnosti, želimo 
obiskovalce gora preventivno 
seznanjati s potencialnimi 
nevarnostmi in kako se pripraviti 
na aktivnosti v gorah brez zapletov. 

Cilj da v letu 2020 izdamo vsaj 
dveh zloženki je bil realiziran.  

 
Člani OUP so aktivno sodelovali pri pripravi priporočil CAA in ostalih dokumentih, ki se dotikajo področja 
usposabljanj in zakonodaje v športu. Velik poudarek in številna usklajevanja so potekala v smeri iskanja 
rešitev za prilagoditev usposabljanj v okviru PZS v skladu z novim zakonom o športu. 
 
Podeljena priznanja 

 
OUP ne podeljuje priznanj in prav tako nima svojih priznanj.  

 
Obrazložitev razlik med planom 2020 in poročilom za 2020 

 

Bistvenega odstopanja med planom in realizacijo za leto 2020 ni. OUP je uspešno realiziral vse 

zastavljene naloge.  

 

 



 

Zaključek 

 

OUP bo še v prihodnje kreiral in vodil aktivnosti na področju priprave smernic za usposabljanja, 

preventivne dejavnosti, sodelovanja z GRZS in ZGVS. Nadaljevali bomo aktivnosti na medijskem 

področju, z objavo strokovnih in poljudnih člankov na različne teme iz naslednjih področij: opreme, 

varnosti, uporaba različnih pripomočkov, novosti. Glede tega bodo skrbeli vsi člani OUP in strokovni 

sodelavec OUP, vsak s svojega področja.  

V letu 2021 bo OUP nadaljeval s projekti za skupno usposabljanje inštruktorjev, s seminarjem za 

inštruktorje, ki so bili izvedeni že v prejšnji letih, ter z izdajo zloženk s področja varnosti in preventive.  

 

Uroš Kuzman, načelnik OUP UO PZS 

 

 

 
 
POROČILO ODBORA ZA ZALOŽNIŠTVO IN INFORMIRANJE ZA LETO 2020 
 

Odbor za založništvo in informiranje (OZI) je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne 
naloge na področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove. 
Odbor je za svoje delo odgovoren predsedniku PZS in UO PZS.  
 
V delovno področje Odbora za založništvo in informiranje spada: 

• Planinska založba: izdaja planinske karte, planinske vodnike, strokovno literaturo, plezalne 
vodnike, leposlovje ter druge edicije, ki so namenjene planinskim društvom in klubom ter 
obiskovalcem gora, … 

• Planinski vestnik: ustanovljen leta 1895, je kulturno, strokovno in poljudnoznanstveno glasilo 
PZS. 

• Obvestila PZS: uradno glasilo PZS ter E-novice. 

• Spletišče PZS  

• Planinski geografsko informacijski sistem (PlanGIS) 

• Informiranje: koordinacija aktivnosti med organi PZS na področju splošnega informiranja 
planinske javnosti (različne vrste promocijskega gradiva) 

• Marketing: koordinacija aktivnosti na področju marketinga edicij s področja delovanja odbora 
 

organ vodja in namestnik člani seje 

Odbor za 
založništvo in 
informiranje 
PZS 
 

Bojan Rotovnik  
(PD Šoštanj) 

Žarko Rovšček (PD Tolmin), Slavica Tovšak 
(PD Jakob Aljaž), Dušan Petrovič (PD 
Domžale), Jožef Bobovnik (PD Fram) 

2. dopisna 
(6.4.),  6. seja 
(8.1.), 7. seja 
(20.10.), 8. 
seja (26.11.) 

 
 
 
 

uredniki po 
področjih  

Vladimir Habjan (urednik Planinske založbe 
in odgovorni urednik Planinskega vestnika), 
Andrej Stritar (urednik kartografije PZS),  
Matej Ogorevc (urednik spletne strani) 

 

 Delovna skupina za 
pripravo zasnove 
PlanGIS 

Andrej Stritar (vodja), Dušan Petrovič, Jaka 
Kotnik, Matic Klanjšček in Matjaž Šerkezi  

 

 Založniški 
pododbor 

Vladimir Habjan (glavni urednik), Irena 
Mušič Habjan (vodniki), Anka Rudolf 

od 
24.10.2019 



 

(mladinska literatura), Miran Hladnik 
(leposlovje), Emil Pevec (tehnične zadeve in 
mladinska literatura) 

 
OZI izvaja aktivnosti na podlagi potrjenega vsebinskega in finančnega programa dela PZS, na področju 
medijev pa tudi na podlagi Smernic PZS na področju planinskih medijev in odnosov z javnostmi, ki ji je 
UO PZS potrdil 23.10.2014. Planinski vestnik deluje tudi na podlagi Programske zasnove Planinskega 
vestnika 2019–2022, ki je bila sprejeta na 3. seji OZI, 28. februarja 2019. Programsko zasnovo PV 2019-
2022 je obravnavalo Predsedstvo PZS in podalo predhodno soglasje. 
 
Izvedeni projekti: 

Naziv projekta Avtor/urednik Izid 

NOVOSTI:   

Planinske karte:    

Ljubljana in okolica 1:50 000 Andrej Stritar 27.5.2020 

Slovenska Istra, Kras in okolica 1:50 00  Andrej Stritar 10.8.2020 

Semič z okolico 1:25 000  Andrej Stritar 24.11.2020 

Smrekovec, Peca, Raduha, Oljševa, Uršlja gora 1:30 
000 

Andrej Stritar 5.12.2020 

Domžale in okolica 1:25 000 Andrej Stritar 29.12.2020 

Pregledna karta Julijske Alpe 1:170 000 Andrej Stritar 30.9.2020 

Ekoregija Julijske Alpe (pregledna karta) Andrej Stritar 27.10.2020 

Vodniki in ostala literatura:    

Smeh z gora  Dušan Škodič 31.3.2020 

Čez drn in strn Anka Rudolf 10.6.2020 

Griči Rafael Terpin 29.6.2020 

Tipanje v neznanem Vladimir Habjan 23.11.2020 

Moderne večraztežajne smeri Andrej Grmovšek, Viktor 
Relja 

24.11.2020 

PONATISI:    

Karta Triglav 1:25 000  24.6.2020 

Karta Triglavski narodni park 1:50 000  6.7.2020 

Karta Krnsko pogorje 1:25 000  6.7.2020 

Dnevnik s slov. pl. poti  18.6.2020 

Vpisna knjiga za vrhove  7.4.2020 

Dnevnik s slov. pl. poti  28.7.2020 

Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  9.9.2020 

Dnevnik s slov. pl. poti  17.9.2020 

OSTALO:   

V Cankarjevem domu v Ljubljani je potekal 36. 
slovenski knjižni sejem. Tokrat prvič, zaradi 
situacije s Corona virusom, preko spleta. Podaljšan 
je bil še za en teden. 

 23.11. - 
29.11.2020 s 

podaljšanjem za 
en teden 

Zaradi situacije s Corona virusom so preko spletne 
strani potekali: 

• Slovenski dnevi knjige 

 27.-31.5.2020 

Stojnica Planinske založbe je bila na naslednjih 
prireditvah: 

• Alpe – Adria, Gospodarsko razstavišče 

• Na zraku, kongresni trg 

  
 

29. 1. - 1. 2. 2020 
19.-21.6.2020 

Obvestila PZS in E-novice 
V letu 2020 sta izšli dve številki Obvestil PZS. Prva (letnik 46, številka 1) je bila posvečena Skupščini 
PZS (sklic, gradiva), druga številka (letnik 46, številka 2) pa posvečena rednim zadevam (zapisniki 

https://www.pzs.si/dokument.php?pid=150
https://www.pzs.si/dokument.php?pid=151


 

skupščine PZS in Zborov komisij PZS, pravilniki ter podobna tehnična besedila). 
Z drugo številko je bila narejena večja sprememba pri pošiljanju tiskane verzije Obvestil PZS. Vsa 
društva bodo zdaj Obvestila PZS prejela primarno v elektronski obliki na elektronski naslov, tiskano 
različico pa bodo lahko naročili na lastne stroške. Enako velja tudi za vse druge funkcionarje PZS. 
Nekaj tiskanih izvodov pa je sicer na voljo v pisarni PZS v Ljubljani. 
V letu 2020 je izšlo 53 številk elektronskih novic. Redno, vsak četrtek, so bile poslane na cca. 19.000  
elektronskih naslovov (podatek za zadnjo izdajo), tekom leta pa se je njihovo število spreminjalo 
(prijave, odjave, stalno zavrnjeni naslovi ...). Analize kažejo, da E-novice prebere približno 22 % 
prejemnikov, kar je za 2 % bolje kot pred letom dni. 
Zaradi tehničnih težav uvoz novih naslovov ni bil vedno optimalno izpeljan, sicer bi bilo število 
elektronskih naslovov precej večje. Zaradi neodzivnosti lastnika programa za pošiljanje masovne 
pošte preverjamo alternativne možnosti. 
Za društvene e-novice sem zadnjih nekaj mesecev že uporabljal platformo MailChimp. Ker je tu 
število naslovov majhno, lahko tako brezplačno testiram platformo za primer menjave tudi za E-
novice PZS. Sicer je bilo tekom leta na spletne naslove društev poslanih tudi 22 številk društvenih E-
novic, ki so vsebovale vsebine pomembne predvsem za delovanje planinskih društev (razpisi, javne 
obravnave, novosti na PZS, specifike delovanja v epidemiji bolezni COVID-19 ...). 

Celostna grafična podoba (CGP) edicij  
Planinska založba je pred nekaj leti začela izdajati vodnike po novi in enotni celostni podobi (CGP). 
Tako je leta 2015 izšel prvi enciklopedični vodnik (v modri barvi) Julijske Alpe: Skupini Mangarta in 
Jalovca, v nadaljevanju pa še dva druga. Prav tako je leta 2016 izšel vodnik Razširjena slovenska 
planinska pot, ki je bil prvi izbirni vodnik po novem CGP (v rdeči barvi), v nadaljevanju pa je v tej 
obliki izšlo še nekaj drugih vodnikov. Konec leta 2018 smo s pomočjo oblikovalke Mojca Dariš 
postavili nov CGP za mladinsko literaturo (Pravljičarija pod Triglavom), v začetku leta 2019 pa nov 
CGP za leposlovje (Tista lepa leta, spomini Rada Kočevarja). V letu 2020 je izšel prvi plezalni vodnik, 
ki pa je bil oblikovno postavljen v smislu izbirnih vodnikov. Trenutno je v fazi preloma Slovensko 
planinstvo, kar je leposlovje (zgodovina), vendar večjega formata kot so ga imeli do zdaj.  
Kot je znano, Planinska založba izdaja različne vrste literature, poleg vodnikov (enciklopedični, izbirni 
in plezalni) še strokovno literaturo in leposlovje (vključno z mladinsko literaturo).  

Spletne strani PZS, prenove in novosti 
Urejanje in skrb za vsebine ter izgled spletne strani www.pzs.si. Glavni nameni spletne strani PZS so: 

• informiranje in osveščanje splošne in planinske javnosti o planinski dejavnosti, dejavnosti PZS 
ter njenih članov, društev in klubov ter o preventivi za varnejše obiskovanje gora; 

• spletna trgovina PZS: dodajanje novih artiklov, skrb za pravilnost podatkov (cene, vsebina, ...), 
vodenje projekta nove spletne trgovine 

• dokumentacijski sistem: dostop do pravilnikov, obrazcev, različnih seznamov, ... 
Glavnina dela se nanaša na spletno stran www.pzs.si, Planinsko trgovino in portal clanarina.pzs.si. 
Sicer pa v določeni meri tudi skrb za vsebine spletnih strani komisij in odborov PZS ter drugih 
samostojnih vsebin (planinske obhodnice, stanje poti, … ). Pri komisijah so v pomoč tudi 
administratorji imenovani s strani komisij. 
Prva polovica leta je potekala v luči izdelave nove spletne trgovine, ki se je začela s koncem leta 
2019. Novo trgovino je izdelalo podjetje 8000plus d.o.o.. V produkcijo je bila trgovina predana v 
začetku meseca junija. Trgovina je sodobna in deluje v responsive načinu. Omogoča dobro 
uporabniško izkušnjo kupcu, s povezovanjem računovodskih in poštnih sistemov pa smo dosegli tudi 
enostavnejšo, preglednejšo in hitrejšo obdelavo naročil.  
Jesen je bila posvečena prenovi članskega portala, ki je zaživel 15. decembra 2020 ob začetku 
včlanjevanja za leto 2021. Portal omogoča lažje in enostavnejše včlanjevanje predvsem pa obdelavo 
in odpremo pisem. 
Čez leto se je delalo tudi na postavitvi nove spletne strani Planinske založbe, ki pa je dejanski začetek 
obratovanja doživela v januarju 2021. 

Planinski geografski informacijski sistem  
Leta 2020 je družba LUZ nadaljevala razvoj sistema PlanGIS za vzdrževanje naših GIS podatkov. 
Postopoma smo lahko začeli urejati podatke o planinskih in ostalih poteh. Sredi leta smo dokončno 
zapustili Geopedio, kjer smo tovrstne podatke vzdrževali v preteklosti. Poleg šestih urednikov, ki 

http://www.pzs.si/
http://www.pzs.si/


 

lahko podatke spreminjajo, smo omogočili dostop do njih tudi ostalim uporabnikom, ki lahko 
podatke zgolj gledajo. LUZ nam je pripravil tudi prijazen prikaz naših planinskih poti maPZS, 
namenjen splošni javnosti. Jeseni smo ga objavili in je postal osrednji način prikazovanja planinskih 
poti. Odzivi nanj so zelo pozitivni. Do konca leta je trajalo odpravljanje drobnih napak v sistemu in 
vnašanje dodatnih možnosti uporabe, ki se sproti pojavljajo.  

Fundacija za šport  
V letu 2020 je bila s strani Fundacije za šport sofinancirana edicija: Moderne večraztežajne smeri. 

Planinski vestnik 
Poročilo Planinskega vestnika za leto 2020 je sestavni del poročila OZI-ja. 

 
Strokovna sodelavka:        Vodja OZI: 
Anica Brancelj         Bojan Rotovnik 



 

POROČILO RAZISKOVALNE SKUPINE PZS ZA LETO 2020 
 
Raziskovalna skupina PZS je začetek leta 2020 pričakala v sestavi Peter Mikša (vodja), Herman Berčič, 

Tadej Debevc, Irena Mrak, Nejc Pozvek in Matija Zorn. 

 

Smernice za delo so bile usmerjene predvsem na področje vzpodbujanja študentov in drugih 

raziskovalcev k pripravi diplomskih ali magistrskih del ter doktorskih disertacij, vsebinsko povezanih z 

gorništvom, alpinizmom in širšo dejavnostjo PZS.. V ta namen je bilo na spletni strani PZS in drugih 

spletnih straneh, kjer so objavljeni dogodki PZS, objavljen Razpis za najboljšo diplomsko oziroma 

magistrsko nalogo. Prijavljene teme s planinsko tematiko so bile nato predstavljene na skupnih, 

razširjenih sestankih. Člani skupine so evidentirali tudi druge tovrstne naloge, ki niso bile prijavljene na 

razpis, so pa posegale na obravnavano področje.  

Raziskovalna skupina Planinske zveze Slovenije je tudi za 2020 podelila priznanje za najboljšo diplomsko, 

magistrsko oz. doktorsko naloge. 

Ne le eno, člani Raziskovalne skupine PZS so se soglasno strinjali, da se za leto 2020 podelita dve 

nagradi, ki ju prejmeta avtorici doktorskih del, ter da se z javno pohvalo izpostavijo tudi preostale 

zanimive in kvalitetne raziskave v sklopu magistrskih del: 

 

• Ana Prezel: Trajnostni vidiki zavarovanih plezalnih poti (magistrsko delo), mentorica izr. prof. 

dr. Irena Mrak, Visoka šola za varstvo okolja 

• Kenan Kozlica: Aljažev stolp skozi čas, (magistrsko delo),  mentor doc. dr. Peter Mikša, Univerza 

v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

• Peter Horvat: Vpliv vrste obutve na pojavnost poškodb pri planinstvu v kopnem 

svetu, (magistrsko delo), mentor izr. prof. dr. Tadej Debevec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

šport 

• Polona Klinar: Pojavnost, razširjenost in vzroki poškodb športnih plezalcev, (magistrsko 

delo), mentor doc. dr. Bojan Leskošek; somentor doc. dr. Vedran Hadžič, Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za šport 

• Renata Mavri: Vrednotenje in načrtovanje trajnostnih oblik rekreacije v zavarovanih območjih 

Slovenije (doktorsko delo), mentorica izr. prof. dr. Irena Mrak, Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta 

• Manca Volk Bahun: Mehanizmi pojavljanja snežnih plazov v slovenskih Alpah (doktorsko 

delo), mentor doc. dr. Blaž Komac, somentor izr. prof. dr. Matija Zorn, Univerza na Primorskem, 

Fakulteta za humanistične študije 

 

--- 

 

Nagrajenki: 

 

Osnovni podatki o doktorskem delu Mance Volk Bahun: 

Naslov doktorske naloge: Mehanizmi pojavljanja snežnih plazov v slovenskih Alpah 

Avtorica: Manca Volk Bahun 

Mentor: doc. dr. Blaž Komac 

Somentor: izr. prof. dr. Matija Zorn 

Ustanova: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije 

Kratka vsebina: 

Doktorska disertacija obravnava problematiko mehanizmov pojavljanja snežnih plazov na 

https://www.pzs.si/komisije.php?pid=31


 

območju Alp v Sloveniji. V teoretskih izhodiščih so predstavljene lastnosti in glavni dejavniki, ki vplivajo 

na nastanek in pojav snežnih plazov, sistemi opozarjanja na nevarnost snežnih plazov, grafični prikazi 

ponazarjanja nevarnosti in ogroženosti zaradi snežnih plazov ter koncept napovedovanja snežnih 

plazov. Sledi pregled snežnih sezon v Sloveniji v 30-letnem obdobju (1988–2018) z analizo vremenskih 

oziroma snežnih razmer, od katerih je v veliki meri odvisno pojavljanje snežnih plazov ter njihove 

posledice. Sledi pregled plazovnih dogodkov v omenjenem tridesetletnem obdobju, ki obsega analizo 

časovne in krajevne razporejenosti, povezanosti plazovnih dogodkov z vremenskim razmerami in 

razglašenimi stopnjami nevarnosti, primerjavo med evidentiranimi snežnimi plazovi ter primerjavo 

obravnavanih dogodkov z lavinskim katastrom ZRC SAZU Geografskega instituta Antona Melika. V 

posebnem poglavju so predstavljeni nevarnostni vzorci snežnih plazov v Sloveniji, kjer so bili za 

razvrstitev plazovnih dogodkov uporabljeni le podatki plazov s smrtnimi žrtvami. S statističnim 

razvrščanjem so bili ti dogodki združeni v šest skupin, ki jih je avtorica primerjala z desetimi 

nevarnostnimi vzorci snežnih plazov, določenimi na Tirolskem. Na koncu so podane se smernice za 

napovedovanje snežnih plazov in sistem za določanje stopnje plazovne nevarnosti. Pri izdelavi 

doktorske disertacije so bile uporabljene različne metode: zbiranje podatkov iz arhivskih in zgodovinskih 

virov ter aktualnih podatkov (npr. ARSO), uporaba GIS orodij za pridobivanje podatkov o značilnostih 

plazov, opravljene so bile tudi različne statistične analize ugotavljanja povezanosti posameznih 

spremenljivk, zbranih za posamezne plazove v preučevanem 30-letnem obdobju, razvrščanje v skupine 

za prepoznavanje nevarnostnih vzorcev snežnih plazov v Sloveniji. Pri terenskem delu ji je bila v pomoč 

predvsem morfološka metoda, ki temelji na sledovih, ki so jih snežni plazovi pustili v pokrajini. Nekaterih 

metod, na primer metode najbližjega soseda, ki je pri obravnavi snežnih plazov zelo pogosta v sosednjih 

alpskih državah, avtorica ni uporabila, saj zahtevajo večje, predvsem pa natančnejše (popolnejše) 

podatkovne zbirke. V nalogi so natančno predstavljeni mehanizmi pojavljanja snežnih plazov, plazovni 

tipi in njihove značilnosti, kar je novost. Zbrani so bili podatki o 499 plazovnih dogodkih s podrobno 

analizo le-teh v obdobju 1988–2018, ki je pokazala, da se beležijo večinoma plazovi, pri katerih je bil 

vpleten človek. Ugotovljene so bile temeljne značilnosti in bila je opravljena primerjava z nevarnostnimi 

vzorci v sosednji Avstriji (Tirolska). Prispevek k znanosti je prepoznava šestih 

nevarnostnih vzorcev, ki lahko služijo kat nadgradnja lavinskih biltenov ter izpopolnitev lavinskega 

katastra. Rezultati disertacije so uporabni za izboljšanje ozaveščanja in obveščanja ter za nadgradnjo 

sistemov za opozarjanje pred nevarnostjo snežnih plazov. 

 

Osnovni podatki o doktorskem delu Renate Mavri: 

Naslov doktorske naloge: Vrednotenje in načrtovanje trajnostnih oblik rekreacije v 

zavarovanih območjih Slovenije 

Avtorica: Renata Mavri 

Mentor: izr. prof. dr. Irena Mrak 

Ustanova: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

Kratka vsebina: 

V doktorskem delu so predstavljeni vidiki trajnostnega načrtovanja rekreacije na prostem v 

zavarovanih območjih s poudarkom na socialni nosilni zmogljivosti. Trajnostno načrtovanje 

rekreacije na prostem upošteva posebne geografske razmere za posamezne vrste rekreacije na 

prostem, zakonodajo in varovalne režime zavarovanih območij. Zapisana izhodišča in 

priporočila so podlaga za načrtovanje razvoja trajnostnih oblik rekreacije na prostem ter za 

sprotno spremljanje in usmerjanje razvoja teh aktivnosti. Doktorsko delo mag. Renate Mavri se posebej 

osredotoča na vidike socialne nosilne zmogljivosti, pri čemer ugotavlja, kako različne oblike rekreacije 

na prostem potencialno lahko »sobiajo«. Posebej se avtorica loteva tudi vidikov sprejemanja različnih 

oblik rekreacije na prostem s strani prebivalcev, v njenem primeru prebivalcev dveh zavarovanih 

območij - Triglavskega narodnega parka in Krajinskega parka Zgornja Idrijca V doktorskem delu so 

opredeljena priporočila za trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v zavarovanih območjih, ki 

temeljijo na znanstvenih in strokovnih izhodiščih. Znanstveni del vključuje kritično analizo in presojo 

stanja naravnih in družbenogeografskih razmer, s poudarkom na značilnostih obiska in izvajanja 



 

različnih oblik rekreacije na prostem v zavarovanih območjih. Poznavanje socialne nosilne zmogljivost je 

pomembno pri usmerjanju in načrtovanju razvoja, ni pa ključni dejavnik. Pri tem je potrebno upoštevati 

še ostale nosilne zmogljivosti, torej okoljsko in ekonomsk). Z vidika trajnostnega razvoja rekreacije na 

prostem je potrebno poznati stanje ter trende, ki vključujejo oblike aktivnosti, značilnosti in vse vidike 

izvajanja rekreacije na prostem. Avtorica je posebej preučevala izvajanje pohodništva (planinarjenja), 

gorskega kolesarjenja, vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju ter B.A.S.E. skoke, slednje, kot eno 

novodobnih oblik aktivnosti v naših gorskih območjih. Osredotočila se je na pregled stanja, zakonodaje, 

v svojem empiričnem delu pa na zbiranje virov in podatkov z lastnim terenskim delom. V sklepnih 

ugotovitvah izpostavlja oblike rekreacije, ki so trajnostne, posebej hoja, tudi kolesarjenje, pri čemer 

izpostavlja dejstvo, da se gorko kolesarjenje nujno mora izvajati v skladu z zakonodajo ter priporočili 

Planinske zveze Slovenije, kot ene ključnih nevladnih 

organizacij, katere del članstva redno izvaja tudi tovrstno obliko rekreacije na prostem. Posebej se 

osredotoča še na novodobne oblike rekreacije, ki so velikokrat vezane na gorska območja, pri tem pa 

poudarja, da je pri tovrstnih aktivnosti nujno spremljanje tako intenzitete pojavljanja, z vidika 

zavarovanih območij pa sprotno spremljanje vplivov na vse segmente okolja. 

 

 

dr. Peter Mikša, 

vodja Raziskovalne skupine PZS 

 

 



 

POROČILO ODBORA ZA ČLANSTVO PZS V LETU 2020 
 
Odbor za članstvo PZS skrbi za vprašanja v zvezi s članstvom posameznikov v planinski organizaciji, za 
zavarovanje članov in druge ugodnosti članstva. V okviru pododbora za priznanja rešuje vprašanja glede 
podeljevanja priznanj PZS in obravnava predloge za podelitev najvišjih priznanj PZS. Odbor za članstvo 
PZS je spremljal pripombe na članarino PZS in zavarovanje.  
 
Pododbor za priznanja in Odbor za članstvo sta pripravila razpis in obravnavala predloge za najvišja 
priznanja PZS v letu 2020. Podelitev je bila zaradi epidemioloških omejitev prestavljena v leto 2021, 
seznam prejemnikov pa je bil javno objavljen na spletni strani PZS in v medijih. 
 
Sestava in dejavnost Odbora za članstvo v letu 2020 

Organ vodja in namestnik člani seje 

Odbor za članstvo 
(Sestava v mandatu 
2018 – 2022) 

Tone Jesenko (PD 
Brežice) 

Aldo Zubin (OPD Koper),  
Irena Pečavar Čarman (PD 
Integral Ljubljana), Bojan 
Brezovar (PD Polet 
Šentrupert), Damjana 
Čadež (PD Cerkno), Matej 
Kortnik ( PD Šoštanj) 

5. seja (11.6.) 
6. (dopisna) seja 

(5.11.) 

Pododbor za 
priznanja  
(Sestava v mandatu 
2018 – 2022) 

Irena Pečavar Čarman 
(PD Integral Ljubljana) 

Bojan Gorjup (PD 
Trbovlje) in Katarina 
Filipič (PD Cerkno) 

3. seja (14. 10.) 

 
 
Odbor za članstvo se srečuje z zahtevno nalogo usklajevanja interesov društev in posameznikov v 
celotni planinski organizaciji. Pri tem je sledil želji vzpostavitvi takšnega sistema članarine, ki bi ustrezal 
kar največjemu številu društev in posameznikov in bi zajemal vse njihove potrebe ter pričakovanja. 
 

Tone Jesenko, vodja Odbora za članstvo PZS 

 

 

POROČILO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE PZS ZA LETO 2020 
 
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 za pravne zadeve je deloval predvsem korespondenčno. Po potrebi se je vključeval v pripravo 
pravilnikov in podajal mnenja ter pojasnila na prošnjo društev, članov organov oz. vodstva PZS. Člani 
Odbora za pravne zadeve je na podlagi sklepa UO PZS sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev 
Statuta PZS, ki so bile sprejele na Skupščini PZS 2020. 
 
Sestava: 

Organ vodja in namestnik člani seje 

(Sestava v 
mandatu 2018 – 
2022) 

Borut Vukovič (PD 
Pohodnik Novo mesto),  

Mihael Kersnik (PD Dovje-
Mojstrana), Zdenka Pešec (PD 
Laško), Jože Melanšek (PD 
Velenje), 

/ 

 



 

Aktivnosti v letu 2020 so bile izpeljane v skladu z načrtom, glede na naravo dela odbora pa se aktivnosti 
odbora prilagajajo potrebam in drugim aktivnostim znotraj PZS.  
 

Borut Vukovič, vodja Odbora za pravne zadeve 
 

 

 

POROČILO ODBORA PLANINSTVO ZA INVALIDE/OPP ZA LETO 2020 

 
 

Odbor Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami (Pin/OPP) je v svojem petem letu 
delovanja delal na polno, kar bomo v nadaljevanju predstavili. Lahko se pohvalimo, da smo postorili 
veliko dobrega, revolucionarnega, strokovnega in predvsem naprednega, za večino pa nekaj čisto 
razumevajočega, vsakdanjega, potrebnega …   Planinstvo, kot način življenja je odboru zlezlo pod kožo.  
 
Odbor Pin/OPP sestavljajo: Maja BOBNAR, Jana ČANDER, namestnica vodje - Marjeta ČIČ, Tjaša FILIPČIČ, 
Franc GRIČAR, Irena LAMOVEC, vodja - Jurček NOWAKK, Igor OPREŠNIK, Tanja PRINCES, Suzana 
PUSTIVŠEK, Jurij RAVNIK, Lidija SLATNER, Magdalena STRMŠEK BUH, Boro ŠTRUMBELJ; odbor je deljen v 
strokovni in izvedbeni del, prehajanje je omogočeno glede na potrebe. Strokovni sodelavec odbora je 
Damjan OMERZU. 
 
Namen  
Ustvariti vzpodbudno okolje za invalide/OPP in osebe na invalidskih vozičkih z inkluzijsko komponento, 
da bodo okusili planinstvo kot način življenja. 
 
Cilj 

 Omogočiti invalidom/OPP spoznavanje in doživljanje gora z izvajanjem inkluzijskih pohodov, s 
sodelovanjem ter razvojem kadrov in zabeleženjem planinskih poti za invalide/OPP in invalide na 
vozičkih (aplikacija). 

 Bogatiti blagovno znamko inPlaninec!!!   
 Integracija v Planinsko zvezo Slovenije.  
 Sodelovanje z organizacijami, skupinami in posamezniki, ki pomagajo in omogočajo izvedbo 

aktivnosti na vseh področjih (vsebinsko, organizacijsko, finančno). Negujemo partnerstva za doseganje 
ciljev, kar je 17. cilj trajnostnega razvoja, ki mu sledimo.    
 
POROČILO 

 Imeli smo štiri srečanja odbora Pin/OPP zadnjega, zaradi trenutne situacije, v spletni različici. 
Sicer se srečanja odvijajo na planinskih kočah, kjer s spreminjanjem lokacij, hkrati spoznavamo koče in 
njihovo okolico ter primernost poti in ostale infrastrukture za izvedbo inkluzijskih pohodov, akcij in 
možnosti vključitve kraja destinacije v spletno aplikacijo. 
Člani odbora so sodelovali na posameznih aktivnostih tudi izven srečanj. Prihajali so na inkluzijske 
pohode in akcije. Potekalo je strokovno sodelovanje na različnih nivojih, strokovno izobraževanje ter 
usposabljanje, sledenje strokovnosti, sodelovanje s PZS in ostalimi organizacijami, evalviranje odbora in 
delovnih skupin … 
Odbor ima že več let delujoče štiri delovne skupine, v letu 2020 smo ustanovili peto delovno skupino 
Nevrorazlični AMA, ki bo pripravila akcijo v letu 2021. Vse delovne skupine so avtonomne in njihovo 
delo je vredno zaupanja. 
 

 Odbor je bogatejši za še enega člana, na novo se je odboru v letu 2020 pridruži Jurij Ravnik 
selektor paraplezalne reprezentance. 



 

 
 PARAPLEZANJE 

Odbor se je od spogledovanja s plezanjem resno lotil dela in začrtal plezanje kot svojo aktivnost. 
Plezanje je zanimivo in atraktivno za različne posameznike. Ima veliko dobrih učinkov, je varna in 
zabavna aktivnost za vse starostne skupine ter zelo primerna tudi za osebe z različnimi omejitvami. 
Čeprav je plezanje zelo dostopno tudi začetnikom, gre za kompleksno aktivnost, ki zahteva od plezalca 
fizično moč, dobro tehniko in robustno psiho. Izboljšajo se taktilni občutek, kinestetični občutek, 
zaznavanje ravnotežja in druge sposobnosti. 
Zelo pomemben pa je tudi psihološki vidik, ki naslavlja veliko področij. Že same gibalne uganke so lahko 
zelo kompleksne, s 3D prostorsko pa tudi časovno in dinamično komponento, kjer mora koordinirano 
sodelovati celotno telo. Druga področja, kjer se plezalec razvija so sposobnost koncentracije in fokusa, 
sposobnost sproščanja, premagovanje stresa, sprejemanje okoliščin, samozavest, odločnost, spomin, 
samoobvladovanje, obvladovanje strahu. Skozi vse to se plezalcu izboljšuje samopodoba in motivacija. 
Ob tem je plezanje tudi socialna aktivnost, kjer lahko sodelujemo. Velikost skupine prilagodimo 
udeležencem. 
 

 Podpis dogovora - začetek SSP po SPP 
Podpis dogovora je namenjen sodelovanju med Planinsko zvezo Slovenije - odborom Planinstvo za 
invalide/OPP, Slovensko Karitas, Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zvezo 
tabornikov Slovenije za pomoč pri organizaciji in izvedbi inkluzijskih pohodov odbora Pin/OPP. Slepi in 
slabovidni planinci pa so začeli svoj triletni projekt - prehoditi Slovensko planinsko pot (SSP po SPP). 
Dogovor je bil podpisan pred Mariborsko kočo na Pohorju, 8. februarja 2020.  
 

 Podpis dogovora o partnerskem sodelovanju - GOGO 
Podpis ogovora o partnerskem sodelovanju med odborom Planinstvo za invalide/osebe s posebnimi 
potrebami Planinske zveze Slovenije (PZS), Zvezo paraplegikov Slovenije in Sončkom - Zveza društev za 
cerebralno paralizo Slovenije so. p.. Predsedniki organizacij so slavnostno podpisali partnerski dogovor 
za sodelovanje v akciji Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO) pred Lavričevo kočo na Gradišču nad 
Šentvidom in Stično, 24. junija 2020. 
 

 FINANCE 
Odbor Pin/OPP je v letu 2020 pridobil za svojo dejavnost preko 49.600,00 EUR, ki smo jih prejeli na 
razpisih na nacionalni in lokalni ravni, z donacijami, sponzorstvi, prostovoljnimi prispevki ter 1.000,00 
EUR od matične ustanove PZS, kar pa je za nas veliko premalo, predvsem pa nespoštljivo do našega 
dela. Za delovanje odbora, organiziranje akcij, izobraževanj, stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
pridobljena sredstva ne zadostujejo. Celotno delo odbora temelji na prostovoljni bazi in je zelo obsežno 
ni pa finančno ovrednoteno v bilancah. Pridobljena sredstva pokrijejo samo operativne stroške, ki 
nastanejo pri izvedbi akcij. Na tem mestu želimo poudariti, da bi bilo potrebno v prihodnje zagotoviti 
stalen in ustrezen vir financ, s katerim bi lahko, vsaj simbolično ovrednotili tudi delo odbora. S sredstvi 
smo pridobili nekaj planinske, računalniške, ter foto opreme in izvedli aktivnosti odbora in njegovih 
delovnih skupin. 

Dvakrat smo bili neizbrani na evropskem razpisu. V enem smo bili prijavitelj, v drugem pa smo bili 
povabljeni k sodelovanju kot partner s sedmimi evropskih državami, kar nam je v ponos, da tudi preko 
meje vedo za nas in nam zaupajo. 
 

 USPOSABLJANJE 
o Uspešno smo izpeljali dve usposabljanji Planinstvo za invalide/OPP, enega pa nam je odpihnila 
»korona«. Do sedaj smo imeli že 101 slušatelja, na kar smo ponosni.  
o Usposabljanji smo izvedli 19.-21. 6. 2020 na Boču, kjer je bilo 23 udeležencev in na Planini nad 
Vrhniko 25.-27. september 2020 na katerem je bilo 17 udeležencev. Tako je usposabljanje Pin/OPP v 
letu 2020 uspešno zaključilo 40 udeležencev.  



 

o Usposabljanje je naletelo na pozitiven odziv s strani udeležencev, predavateljev, pohodnikov in 
ostalih planincev. Pomemben del usposabljanja je tudi inkluzijski pohod, kjer se teorija nadaljuje v 
prakso, kar predstavlja dodano vrednost. 
o Usposabljanje smo vpisali v KATIS katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju - vreden je 1,5 točke ter evidenco pri Socialni zbornici 
Slovenije, kjer je se pridobi 1 točka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nekaj misli z usposabljanja: 
- "Odlično, prav zanimivo je bilo delati z nekoliko večjo skupino. To je odgovor na uspešnost in 
vztrajnost odbora Pin/OPP. Sodelovanje in vprašanja so dodana vrednost predavanja," je zapisala 
predavateljica. 
- Udeleženec inkluzijskega pohoda in planinec je zapisal: "Fenomenalno je bilo!" 
- "Super je bilo. Poštemplali smo Dnevnike in planinec. Septembra bomo ponovili, sicer daljšo pot, prav 
tako na Boč," je zapisala slušateljica. 
 

 SPLETNA APLIKACIJA PLANINSKIH POTI ZA INVALIDE/OPP IN OSEBE NA INVALIDSKEM VOZIČKU 
Za aplikacijo potrebujemo še nekaj finančnih sredstev, da lahko začnemo s prostovoljnim delom 
vpisovanja planinskih poti. Že tretje leto smo pripravljali »teren« za začetek dela na spletni aplikaciji in v 
letu 2020 smo prišli v zaključno fazo priprave projekta.  
o Spletna aplikacija bo vidna na računalnikih in pametnih telefonih 
o Priprava za 3 do 5 demo poti, ki jih izvedemo v letu 2021 
o Dogovor o ceni 
o Javljanje na razpise in dogovori z gospodarstvom 
o Sodelovanje na PZS za lažjo izvedbo 
o Nakup strojne opreme (računalnika, fotoaparate, GPS) in planinske opreme … 
o Oblikovane smerne table, ki bodo usmerjale invalide/OPP in osebe na invalidskih vozičkih, bodo 
zelene barve.  
 

 PROSTOVOLJNE URE 
V letu 2020 je odbor Pin/OPP s svojimi delovnimi skupinami »pridelal« 15490 prostovoljnih ur. 
Od tega delovne skupine: 
Gluhi strežejo v planinskih kočah (GSPK)   – 9207 prostovoljnih ur 
Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO)    - 1603 prostovoljnih ur 
Stopiva skupaj, osvojimo vrh (SSOV)   -   295 prostovoljnih ur 
Slepi/slabovidni planinci po SPP (SSP po SPP)   - 1404 prostovoljnih ur 
Nevrorazlični AMA       -   264 prostovoljnih ur 
 

 PREDSTAVITEV DELA V ŠTEVILKAH ZA LETO 2020 
o 25 pohodov, 1229 pohodnikov in 97 oseb na invalidskih vozičkih 
o 15 oglednih tur, ki jih je izvedlo 31 planincev - vodnikov/učiteljev 
o Prehodili smo 10230 km, od tega se tudi prepeljali na invalidskih vozičkih 560 km 
o razdelili smo 241 Dnevnikov in planinec in 125 Priročnikov in planinec 
 



 

 TOLMAČ SZJ (slovenskega znakovnega jezika) 
Tolmači SZJ so bili z nami prisotni na srečanjih, predstavitvah, podpisu dogovora o partnerskem 
sodelovanju in akciji GSPK kar 70-krat in nam tako pomagali pri komunikaciji - sporazumevanju z gluhimi 
in naglušnimi. 
 

 VIDNOST V MEDIJIH 
o Sodelovanje z mediji je dobro, smo prisotni v raznih nacionalnih in lokalnih medijih (TV, Radio, 
tiskani mediji, elektronski mediji). 
o V medijih smo bili vidni najmanj 440-krat od tega na spletu 335-krat, na TV 19-krat, po radiu 12-
krat in v tiskanih medijih 74-krat. Prepričani smo, da smo bili vidni še večkrat, a objav nismo zasledili, 
predvsem v lokalnih medijih. 
 

 VIDNI NA: pin-opp.pzs.si in pzs.si 
o Odbor Pin/OPP ima spletno stran www.pin-opp.pzs.si na kateri smo objavili 88 prispevkov, ki so jih 
povzemale tudi druge organizacije. 
o Na naši spletni strani smo objavili 88 člankov in od tega smo bili ogledani/brani 96356-krat. Se pa ta 
številka veča, saj nas tudi letos še berejo, kar nas zelo veseli. 
o Statistika spletne strani je možna vpogleda na: https://www.pzs.si/admin/awstat.php?config=pin-
opp.pzs.si&ssl=1 
 

 SOCIALNI MEDIJI  
o Odprt račun – stran na socialnih medijih: facebook, twitter, instragram ter na novo tudi youtube in 
redno objavljamo na njih. 
o GSPK ima facebook, twitter in instragram  
o SSOV ima facebook in twitter 
o GOGO koristi družabna omrežja zvez, ki imamo že sledilce in ni potrebno 'začeti z nule'   
 
 
 

 AKCIJA: GLUHI STREŽEJO V PLANINSKIH KOČAH - GSPK 
Akcija gluhi strežejo v planinskih kočah je potekala na 10 planinskih kočah od marca do oktobra. Kljub 

turbulentnim časom smo prestavili samo eno planinsko kočo in eno odpovedali. 
Moto akcije je »Biti inkluzivni«. Spoštujemo individualnost vsakega prostovoljca kakor 
oskrbnikov, osebja v kočah, obiskovalcev, planincev, kolesarjev in v ospredje 
postavljamo sodelovanje. Poslanstvo akcije je omogočiti polno dostopnost in 
vključevanje gluhih in naglušnih v družbeno okolje in vstop na trg dela. Ozaveščati o 
njihovih zmožnostih. 

Koče, kjer je potekala akcija GSPK 2020: Tumova koča na Slavniku, Tončkov dom na Lisci, Pogačnikov 
dom na Kriških podih, Triglavski dom na Kredarici, Planinski dom Tamar, Planinski dom na Boču, Koča 
Antona Bavčerja na Čavnu, Lavričeva koča na Gradišču, Planinski dom na Mrzlici, kjer je bil tudi zaključek 
akcije. 
 
Veliko je področij, ki se jih akcija dotika: pohodništvo, narava, inkluzija, zaposlovanje, slovenski znakovni 
jezik, prostovoljstvo, sodelovanje, družbena odgovornost … 
Posamezniki lahko vplivamo na klimo v družbi, na odprtost družbe in pripravljenost sprejemati 
spremembe. Tudi tokrat se je to zgodilo s prostovoljstvom, ki je drugačno. Drugačno je, ker so se 
prostovoljci s svojim delom postavili sami zase. Pogumno so stopili v družbo s komunikacijo, ki postaja 
prepoznavna, s slovenskim znakovnim jezikom. 
Z raznolikostjo skupin smo pospešili in povečali pretok izkušenj, vseživljenjskega učenja in praktičnih 
spretnosti. Učili smo se poslušati in videti drug drugega, razumeti in preseči prepreke, ki so samo v naših 
glavah, sprejeti, da drugačnost ni slabost, ampak priložnost za osebno rast.  
Mnenje udeleženca akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah: »Klub oviram se je znašel odlično, bil 
sproščen, mi pa smo se prav tako morali potruditi pri naročilu, a je bila interakcija zelo dobra! Bilo je 
super, nadaljujte z akcijo, saj vam odlično uspeva.« 

http://www.pin-opp.pzs.si/
https://www.pzs.si/admin/awstat.php?config=pin-opp.pzs.si&ssl=1
https://www.pzs.si/admin/awstat.php?config=pin-opp.pzs.si&ssl=1


 

 
 

 AKCIJA: STOPIVA SKUPAJ, OSVOJIMO VRH - SSOV             
Akcijo SSOV bomo izvedli v letu 2021. 
Načrtovali smo vzpon na Nanos, a ga zaradi razmer nismo mogli izpeljati. Je 
edini pohod, ki ga v letu 2020 nismo izpeljali, kljub temu, da smo ga 3-krat 
prestavljali. Ostal bo izziv za leto 2021 -10. aprila. 
 
 

 SLEPI/SLABOVIDNI PLANINCI PO SPP 
Pričeli smo z akcijo slepi/slabovidni planinci po Slovenski planinski 
poti (SSP po SPP). V letu 2020 smo kljub turbulentnim časom izpeljali 
šest etap po SPP.  
Ob koncu leta 2019 smo začeli z organizacijo akcije SSP po SPP. Na 
srečanju smo si razdelili naloge, ki smo jih do konca leta tudi izvedli in 
izpeljali. Začetek SPP je bil, 8. februarja 2020, s potjo na Pohorju in vtisom 
prvega žiga na Mariborski koči. Izvedli smo šest etap, ki so bile dobro 
obiskane in opravljene v veselem vzdušju ob podpori prostovoljcev - 
vodnikov, markacistov in reševalcev. 
Akcija motivira slepe/slabovidne in veliko posameznikov, ki jim manjka še kak 
žig, da izpolnijo planinski dnevnik. Na pohodih so se nam pridružili tudi 
planinci iz Hrvaške ter nam ponudili pomoč pri vodenju slepih/slabovidnih.  

 
 

 USTANOVITEV DELOVNE SKUPINE - NEVRORAZLIČNI – AMA 
Za pripravo akcije za leto 2021 Nevrorazlični AMA - Avtizem, Motnje v duševnem 
razvoju, ADHD (AMA) so se povezale naslednje organizacije: Društvo ASPI, 
Mavrični bojevnik, Zveza Sožitje, Planinska zveza Slovenije, odbor Planinstvo za 
invalide/OPP, Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so. p., 
CIRIUS Vipava. 
 

 
 GIBALNO OVIRANI GORE OSVAJAJO - GOGO AMBASADORJI - PARAŠPORTNIKI - SPONZOR 

Akcija GOGO 2020 se je zaradi zahtevnosti začela organizirati že julija 2019 s prvim 
srečanjem. Delovno skupino sestavljajo: dva člana Pin/OPP, trije člani zveze 
paraplegikov in dva člana zveze Sonček. V treh dneh smo obiskali štiri vrhove. 
Sobota, 5. september v Tamarju in na Boču, nedelja, 6. september na Čavnu in 
Lavričevi koči na Gradišču in četrtek, 10. september na Lavričevi koči na Gradišču. 

Vsak dogodek je imel svojega ambasadorja in parašporntika, ki sta na dogodku 
spregovorila zbranim. 
 
 
 

 KONGRESI, POSVETI, PREDSTAVITVE … 
o Redno smo obiskovali kongrese, posvete, konference, marsikateri dogodek se je odvijal preko 
ZOOM-a.  
o Sodelovali smo z Andragoškim centrom Slovenije (ACS) za pripravo Tednov vseživljenjskega učenja 
(TVU) in ga tudi izpeljali. 



 

o Se predstavili na UO PZS. 
o Že četrtič smo se predstavili na Univerzi na Primorskem na podiplomskem študiju management na 
temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. 
o Redno smo obiskovali kongrese, posvete, konference …  na njih predstavljali delo odbora, delovnih 
skupin, PZS … se udeleževali delovnih skupin na ACS za pripravo TVU - Tedni vseživljenjskega učenja.  
o Se predstavili na UO PZS. 
o Za Biotehniški izobraževalni center - BIC Ljubljana, za 1. letnik Višje šole za gostinstvo in turizem – 
smo pripravili predstavitev teme dostopnosti in jo skupaj z invalidi predstavili študentom.  
o Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 3. letnik specialna pedagogika je gostila naše predavanje o inkluziji. 
o Predstavili smo se na primorski univerzi na podiplomskem študiju management na temo družbene 
odgovornosti in trajnostnega razvoja. 
 
 

 SODELOVANJA 
Sodelujemo s številnimi invalidskimi zvezami, humanitarnimi in drugimi organizacijami med njimi tudi 
ACS-om, ZŠIS, Slovensko filantropijo, CNVOS-om, Stičišče središče, Nefiks, NSIOS (Nacionalni svet 
invalidskih organizacij Slovenije - krovna invalidska organizacija) … 
Dogovarjamo se še z gasilci. Za leto 2021 imamo tudi načrtovano srečanje na direktoratu za invalide. 
Sodelujemo s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov za predstavitve in izpeljavo čebelje poti. 
o Sodelovali v projektu NVO s potencialom v okviru katerega smo izdelali strateški, marketinški, 
komunikacijski načrt in opis del in nalog strokovnega sodelavca odbora. 
 
 

 PROMOCIJA PIN/OPP IN VSEH AKCIJ ODBORA 
Trudili smo se promovirat odbor in delovne skupine preko celega leta, kar mislimo, da nam je tudi 
uspevalo.  
Sodelovali smo z novinarji, pripravili dva slavnostna podpisa pogodb in tiskovno konferenco. 
Pripravili smo osnutek infografike v kateri so predstavljene vse delovne skupine Pin/OPP. 
Začeli in predali osnutek organigrama PZS s predstavitvijo delovanja. 
Začetek priprav sestave predstavitve odbora v obliki zloženke na papirju, da se lahko predstavimo na 
vseh kongresih, posvetih, konferencah. 
 
 

 DIPLOMSKA NALOGA 
V preteklem leti je študentka Timea Starič, pod mentorstvom izr. prof. dr. Tjaše Filipčič, napisala tudi 
magistrsko delo z naslovom Izvajanje pohodništva na izbrani osnovni šoli s prilagojenim programom z 
nižjim izobrazbenim standardom. ki jo je napisala Timea Starič in je magistrirala na Univerzi v Ljubljani 
Pedagoška fakulteta. 
Planinstvo, pohodništvo in gorništvo za osebe s posebnimi potrebami postaja zanimivo tudi z vidika 
raziskovanja. Raziskovanje se je osredotočalo na izvajanje pohodništva na izbrani osnovni šoli s 
prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. V delu je izpostavila pomen dela Odbora 
na področju planinstva za invalide/OPP. Sledi kratek povzetek, celotno delo je dostopno na povezavi: 
magistrsko delo. 
»Ugotovitve magistrskega dela, so da športnemu pedagogu pri načrtovanju pohodništva za osebe z 
lažjimi motnjami v duševnem razvoju največji izziv predstavljata diferenciacija in individualizacija. 
Učencem glede na njihove sposobnosti prilagaja čas in dolžino pohoda ter pot, pohodniške športne dni 
pa načrtuje v pomladnih mesecih. Pri načrtovanju pohodništva se športni pedagog najpogosteje srečuje 
s težavami, kot so neustrezna oprema učencev, slaba telesna pripravljenost učencev in učiteljev ter 
neustrezna prehrana učencev med pohodom. Težave pri izvajanju rešuje s preventivno vzdržljivostno 
vadbo pri predmetu šport ter predhodnim ozaveščanjem o ustrezni pohodniški opremi ter prehrani med 
pohodom. Učenci pri orientiranju v naravi potrebujejo nadzor učitelja spremljevalca, pri orientaciji pa 
zaradi slabega predznanja ne uporabljajo nobenih pripomočkov. Ugotovili smo tudi, da se učenci na 
pohodniških športnih dneh dobro počutijo. Intervjuvani učenci se zavedajo pozitivnega vpliva 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/6234/


 

pohodništva na človekov organizem in poznajo pomen ustrezne pohodniške opreme. Učenci lasten 
prispevek k varovanju narave vidijo predvsem v pobiranju smeti ter varovanju rastlin in živali«. 
 

 PRIZNANJA NAGRADE v 2020 
Maja Kuzma Ganić je prejela državno priznanje za prostovoljstvo, ki ga je podelil predsednik države 
Borut PAHOR. Ponosni smo, da je delo prostovoljcev prepoznano in da je Maja Kuzma Ganić 
prostovoljka akcij pod okriljem Pin/OPP bila izbrana za priznanje.  
Za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela prejela priznanje, na predlog PZS. 
 
 
MISEL ZA ZAKLJUČEK 
»Nepozabna izkušnja, predvsem pa zavedanje, kako pozabimo in nam je samoumevno, da stopimo na 
kamen, brez da bi prej pomislili kako dvigniti nogo, kako videti lepo rožo brez opisovanja drugih, slišati 
ptico v gozdu, brez znakovnih znakov gluhih ... preprosto, kako smo lahko srečni, da smo zdravi ... 
Milijon je možnosti, da se nam kaj zgodi in bomo kar hitro potrebovali pomoč drugih. Predvsem pa 
pozabljamo, da smo vsi na poti staranja (ko nam začne pešati sluh, vid, gibalne sposobnosti ... )... tako 
da ... si presenečen, ko imaš priložnost popeljati osebo na vozičku (npr. paraplegika ) po planinski poti 
na razgledno točko in ko vidiš žar življenja v njegovih očeh, ko slišiš osebo, ki je v svojem svetu in ne 
spregovori pogosto, reči: »To je moj najlepši dan v mojem življenju,« ostaneš brez besed in neizmerno 
hvaležen, da si lahko del tega, predvsem pa, kako malo je potrebno, da nekomu polepšaš dan. Zato še 
enkrat hvala Marjeti in Jurčku za to priložnost in zagotovo bomo še sodelovali in s tem pripomogli pri 
vključevanju, k sožitju, k večji kvaliteti življenja invalidov ter jim omogočili čim več raziskovanja gorskega 
sveta.« 
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Jurček Nowakk, vodja Odbor Planinstvo za invalide/OPP 



 

POROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA V LETU 2020 
 
Planinski vestnik v letu 2020, 125. leto izhajanja, 120. letnik 

 

 

Planinski vestnik (PV) je najstarejša 

slovenska revija, ki še izhaja. Prva številka 

revije je izšla februarja 1895. PV je bil v vseh 

obdobjih ogledalo dela planinske 

organizacije, gorniške kulture, odraz splošnih 

razmer in duševnega doživljanja gora 

Slovencev.  

 

Planinski vestnik udejanja poslanstvo 

planinske organizacije: planinstvo kot način 

življenja. Bralca informira o planinstvu, 

alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter 

tekmovanju, ki poteka v okviru PZS, in o vseh 

oblikah dejavnosti v gorah doma in v tujini 

ter poučuje, kulturno bogati in informira o 

dejavnostih Planinske zveze Slovenije, o 

pomembnejših aktivnostih planinskih 

društev ter sorodnih organizacij. Na ta način 

spodbuja bralce k aktivnemu udejstvovanju 

v naravi, članstvu v planinski organizaciji in 

prostovoljnemu delu na področju planinstva. 

Planinski vestnik ohranja vrednote, ki jih je 

gojil skozi več kot stoletno zgodovino in jih 

bo tudi v prihodnje.  

Uredniški odbor Planinskega vestnika je v letu 2020 deloval v sestavi: Vladimir Habjan – odgovorni 

urednik, Emil Pevec – tehnični urednik, Mateja Pate, Marta Krejan Čokl, Irena Mušič Habjan, Dušan 

Škodič, Tina Leskošek, Mire Steinbuch, Zdenka Mihelič – uredniki. Peter Šilak riše zemljevide. V 

novičarskem delu sodelujemo z Mitjem Filipičem in Jurijem Ravnikom. Imamo ekipo štirih lektoric in 

korektorice. S strani strokovnih služb PZS je za PV zadolžena Hedvika Petkovšek.  

Ciljno občinstvo revije so člani planinskih društev oziroma vsi, ki želijo občasno preživeti del prostega 

časa v naravi ter obenem prebirati revijo Planinske zveze Slovenije. PV je torej revija, ki je namenjena 

vsem ljubiteljem gorskega sveta in narave, obenem pa tudi tekoči informator bogate dejavnosti PZS – 

posredno seveda želimo s pestro vsebino pripomoči k promociji planinstva in čim večjemu članstvu. 

Veliko vlogo posvečamo tudi planinski kulturi, ki je po našem mnenju v primerjavi s športom in 

rekreacijo podcenjena.  

V letu 2020 je izšlo 10 številk na 80 straneh (plus platnice), julijsko-avgustovska pa na 96 (plus platnice). 

Format revije je od leta 2010 malce manjši od velikosti A4. Večji format pomeni večjo možnost bolj 



 

raznovrstnega oblikovanja, obenem pa tudi rubriko v sredici – Z nami na pot, kjer s priročnimi opisi, ki 

jih je možno iztrgati oz. izrezati, na izlete doma in v bližnji tujini vabimo najširše množice.  

Med članki je bilo največ objav rubrike doživetja gora (46), predstavitev gora (39), intervju (35), v 
spomin (24 - predvsem na račun člankov o Tonetu Škarji, Igorju Mezgecu in Gregorju Lačnu), reportaže 
(21), precej je bilo uvodnikov in razmišljanj (22) ter kolumn (13), zdravje, varno v gore, oprema, testi 
opreme (18), alpinizem (15), zgodovina (10), PZS (11), naravovarstvo (9) idr.  
S področja vesti je bilo največ objav s področja alpinizma (53), literature (38), planinske organizacije (22) 
in športnega plezanja (15). 
 
Vsebino Planinskega vestnika večinoma načrtujemo vnaprej, objavljamo pa tudi priložnostne članke 
avtorjev, ki jih dobimo, pri čemer vabimo mnoge uveljavljene avtorje, posebno pa mlade, da nam 
pošiljajo svoje prispevke. V ta namen občasno razpisujemo tudi literarne natečaje. Uredništvo skrbi za 
pestro izbiro novinarsko raznovrstnih, kvalitetnih, strokovnih, aktualnih, vzgojnih, zgodovinskih in 
literarno dovršenih prispevkov (reportaže, intervjuji, kratke zgodbe, kolumne, izjave idr.).  
 
Planinski vestnik vsak mesec obravnava izbrano »temo meseca«, katere vsebina je poljubna in predstavi 

vse vidike gora ter z različnimi pogledi osvetljuje določeno temo, tudi skozi prizmo dejavnosti PZS. V 

lanskih številkah smo obravnavali orodno plezanje, testirali smo naglavne svetilke, predstavili smo 

športno plezanje, gorsko vodništvo, gorske teke, prvo pomoč v gorah, lovce na rekorde v gorah, in 

ljubezen v gorah. Počastili smo spomin na nenadno umrlega vrhunskega alpinista Grega Lačna ter Igorja 

Mezgeca in starosto slovenskega himalaizma Toneta Škarjo, spomnili smo se tudi stoletnice Rapalske 

meje in predstavili zgodbe Rafaela Trpina. 

Rubrika »Z nami na pot« je pri bralcih zelo priljubljena. Z njo želimo pospešiti in olajšati razvoj vrednot, 
povezanih s sobivanjem z naravo. V reportažni obliki predstavljamo posamezna gorska območja v 
Sloveniji in tujini. Poleg etnografskih, geografskih, kulturnih, naravovarstvenih informacij izbranega 
območja, ki so opremljene s kakovostnimi fotografijami. V osrednjem delu so v posebnem grafičnem 
formatu velikosti A5 pripravljeni opisi najprivlačnejših, a tudi manj znanih, planinskih tur na opisanih 
območjih. Narejeni so kot priloge, ki jih je možno iztrgati in trajno hraniti, ali vzeti s sabo na izlet. Priloge 
so opremljene s kakovostnimi fotografijami in z zemljevidom na ortofoto podlagi. V lanskih številkah 
smo se s turnimi smučmi vzpeli na vrhove nad kočo Matreier Tauernhaus v Visokih Turah (Hochgasser, 
St. Pöltner Hütte, Wilde Mander, Wildenkogel) in nad dolino Malta (Tandlspitze, Seemannscharte, 
Ritterkar, Schneewinkelspitze) ter na območje prelaza Monte Croce Carnico (Cima Avostanis, Monte 
Terzo, Monte Floriz, Cresta Verde) v Karnijskih Alpah. Prehodili smo občino Ivančno Gorico (Romanova 
pot, Viridina pot, Lavričeva pot, Pot dveh slapov) ter Mojstrano (Grančišče, Kosmačev preval, Kopišče, 
slap Peričnik), se z avtom vozili od prvega do četrtega tritisočaka v Vzhodnih Alpah (Monte Vioz, Piz 
Palü, Pizzo Badile, Punta dei Tre Scarperi), hodili po Julijskih Alpah po vrhovih nad Kriški podi (Bovški 
Gamsovec, Križ, Stenar, Razor), obiskali narodne parke v ZDA (Angels Landings, Narrows trail, Half 
Dome, Glacier point), se povzpeli na gore nad švicarskimi prelazi (Piz Lunglin, Pizzo Centrale, Piz Tiarms, 
Gantrisch) ter obiskali Dobrovlje (Grmada, Čreta iz Jevš in iz Kokarij, Šentjoški vrh) in Šmarno goro.  
 

Večina vsebin, ki jih objavljamo, je neposredno in posredno povezana s planinsko organizacijo. Vedno 

poudarjamo "Planinstvo kot način življenja." Planinstvo je od nekdaj povezano in vpeto v življenje 

Slovencev. PZS vsebine niso le priznanja, poročila s sej, koliko jih je bilo na tej in oni dogodivščini … 

Planinstvo je več kot le to. Planinstvo pride med ljudi skozi zgodbe, skozi doživetja ljudi, gornikov, skozi 

izkušnje, nasvete strokovnjakov … bolj kot skozi seje in priznanja. Na ta način PZS pridobiva tudi več 

svojih članov – skozi zgodbe, osveščanja, poučna doživetja, zanimive stvari.  

 



 

Skozi vse leto smo redno objavljali članke, novice in informacije o dogajanjih v planinski organizaciji, 

prostovoljstvu in planinskih društvih: mesečni pregledi aktivnosti v PZS in njenih komisijah, decembrski 

uvodnik Mateja Planka, skupščina PZS, dan slovenskih planincev, najvišja priznanja PZS, najvišja 

priznanja KA, 90 let planinstva v Gorjah, 70 let PD Črna na Koroškem, jubilej Danila Škerbineka, jubilej 

SPM, 120-let Češke koče, jubilej Milke Čuk, tema meseca o Tonetu Škarji, SMAR, razmišljanje Jožeta 

Rovana, jubilej Zasavske koče, navodila in priporočila glede obiskovanja gora in koč v koronačasih, S 

knjigo v gore, Mala šola planinstva, priporočila ob preklicu epidemije, ministrova podpora planincem, 

raba turističnih bonov v planinskih kočah, rezervacija spanje v kočah po spletu, 66 let Zasavske koče na 

Prehodavcih, temi meseca o športnem plezanju in lednem plezanju, državno tekmovanje Mladina in 

gore, planinska zaobljuba, paraplezanje, deset pravil turnega kolesarstva, požarna varnost v planinskih 

kočah, odgovorno in varno čez planinske pašnike, o planinskem gospodarstvu, članek o številu članov 

PZS, v spomin Jožetu Dobniku, Sandiju Blažini, 125 let PV, sto let planinstva v Mežiški dolini, sezona 

2020 v kočah.  

Nadaljevali smo z rubriko oz. vsebinami za najmlajše Planinčkov kotiček. V mnogih rubrikah in člankih 

smo objavljali vrsto predlogov na izlete in ture, opise alpinističnih vzponov, prispevke o varstvu naravne 

in kulturne dediščine v gorskem svetu, leposlovne članke, recenzije planinskih publikacij, trekinge, turne 

smuke itd.  

Vodniških prilog v letu 2020 zaradi varčevanja nismo izdali. Mnoge objavljene tematike se tičejo 

ohranjanja narave, čemur v uredništvu pripisujemo velik pomen.  

Precej vsebin je bilo strokovnih in izobraževalnih: pogosta nenadna obolenja, test naglavnih svetilk, 

poškodbe v gorah, posvet Kako varneje in bolje pripravljeni v gore, blagodejni učinki gora, higiena v 

gorah, analiza nesreč 2019, tema meseca o prvi pomoči in koronavirusu, kako s plastike v skalo (športno 

plezanje), poškodbe na račun obutve, vpliv vremena na človeka, s čimer želimo prispevati k varnejšemu 

obiskovanju gora in posledično povečati varnost v gorah. Želimo si jih še več, vendar žal ne dobimo 

vedno tudi avtorjev.  

Posebna zvrst pisanja, ki jo skušamo spodbujati, so komentatorski članki (kolumne), s čimer želimo 

odpirati določene teme oz. bralce spodbuditi k razmišljanju.  

V novičarskem delu revije redno objavljamo domače alpinistične novice in iz tujine, športnoplezalne 

vesti, recenzije novih publikacij – tudi tiskanih društvenih glasil, če jih dobimo, ter leposlovnih knjig in 

vodnikov, s katerimi skušamo spodbujati ljudi k branju, dalje vesti iz PZS, PD in Slovenskega planinskega 

muzeja (SPM) ter iz TNP. Občasno objavljamo tudi stanje zaprtih planinskih poti. Ob 10-letnici SPM smo 

pripravili in objavili intervju z direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice, pod okrilje katerega spada 

SPM. 

Fotografija ima v reviji pomembno mesto, za kar imajo zasluge mnogi sodelavci fotografi. Objavili smo 

fotografski natečaj, najboljše fotografije pa jeseni predstavili v SPM.  

Sredi lanskega februarja je celotno uredništvo z razširjeno ekipo lektoric v SPM z veseloigro Uredniki 

gredo v nebesa, ki jo je napisala in režirala članica uredništva, unikatno in nepozabno proslavilo 125-

letnico revije.  

PV se je 30. januarja udeležil posveta PZS Kako varneje in bolje pripravljeni v gore, ki je potekal na sejmu 

Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in o tem poročal v obsežnem članku. PV je bil 

prisoten tudi na novinarski konferenci o 100-letnici pobude državnega varovanja narave Slovencev (100-

letnica Spomenice), ki jo je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor, in o tem objavil izčrpen članek. 



 

Naša spletna stran je zaživela, na njej objavljamo o izidu PV, novice PV, tekoča navodila avtorjem ipd., 

ter novice, povezane s PV. Na spletni strani smo lanskega februarja objavili letno kazalo letnika 2019.  

V začetku leta 2012 smo zaključili desetletni projekt skeniranja vseh letnikov revije, ki so dosegljivi na 

spletni strani http://www.planinskivestnik.com/. V letu 2019 smo modernizirali programsko opremo 

spletnega kazala, ki je že objavljena.  

Jeseni 2019 smo pripravili anketo, ki smo jo v papirni obliki priložili novembrskemu Vestniku, v spletni 

obliki pa smo jo objavili tudi za vse, ki jim je laže izpolnjevati v elektronski obliki. Spletna oblika ankete 

je bila za izpolnjevanje na voljo do 28. marca 2020 do takrat smo tudi zbirali ankete v tiskani obliki. 

Rezultate ankete, pobude, želje smo objavili v PV. 

Od leta 2018 honorarje z uredniško aplikacijo obračunavamo s pomočjo spletne baze podatkov. S 

spletnim portalom imamo nemalo težav, saj nam je izvajalec v letu 2018 izgubil skoraj kompletno 

gradivo, pri čemer nimajo niti backupa (!), zato le počasi dograjujemo vsebine. Želeli bi si drugega 

izvajalca. 

Število naročnikov revije v zadnjih letih je sledeče:  

Leto Naročniki 

(na mesec) 

Prosta prodaja  

(v celem letu) 

2014 5095 5378 

2015 3969* 3710 

2016 4044 3537 

2017 3772 3899 

2018 3682 3030 

2019 3583 3143 

2020 3525 2709 

 Med naročniki je bilo v letu 2020 2251 članov PZS (63,85 %). 

* Upad na račun ukinjene naročnine v A članarini 

  

PV se financira iz sredstev naročnin, proste prodaje, subvencij in dotacij ter članarine (25-odstotni 

popust pri naročnini za člane).  

Ves čas se trudimo za čim boljšo promocijo revije. Tako vsak izid Vestnika predstavimo v več medijih: na 

radiu Ognjišče, radiu Univox (Kočevje), radiu Kranj, radiu Primorski val in Odmev (Tolmin, Cerkno), 

predvajanje telopov na kabelski Gorenjski TV ter na več spletnih portalih (Gore-ljudje, Rekreacija, 

Slovenske novice ...). Aktivni smo tudi na Facebook profilu PV. Vsako leto člani uredništva sodelujemo 

pri projektu Beremo gore. Posamezni uredniki sodelujemo na raznih dogodkih (okrogle mize, 

predavanja), kjer promoviramo planinske medije in tudi planinsko organizacijo.  

http://www.planinskivestnik.com/


 

V letu 2020 je odgovorni urednik sodeloval na sejah Odbora za založništvo in informiranje ter na sejah 

upravnega organa PZS, sodelujemo tudi s Planinsko založbo. V letu 2016 smo pripravili programske 

zasnove za obdobje 2016–2018, ki sta jih potrdila OZI in UO PZS. V letu 2019 smo pripravili prenovljene 

programske zasnove za obdobje 2019–2022. V letni anketi med PD je bil PV ponovno najvišje ocenjen 

od vseh organov PZS. 

Januar 2021 

Vladimir Habjan, odgovorni urednik 

 
 
 

POROČILO MDO PD PRIMORSKE ZA LETO 2020 
  

1. Zemljevid območja, ki ga pokriva MDO  

V MDO PD Primorske je bilo vključenih 10 društev in klubov: PD Izola, Podnanos, Postojna, Sežana, 

Slavnik Hrpelje-Kozina, Snežnik Ilirska Bistrica, Vipava, Slovensko PD  Trst, Obalno PD Koper ter Obalni 

alpinistični klub.  

 
 

V MDO PD Primorske  je vključeno zamejsko Slovensko planinsko društvo Trst, ki zajema območje 
mesta Trst in njegovo širše zaledje (Tržaški Kras) do Tržiča. Planinska skupina Slovenskega KPD 
Bazovica je formalno vključena PD Snežnik in deluje na območju Reke.   
 
 



 

 
2. Osnovni statistični podatki MDO in primerjava 2017/2018 

 

podatki 2019 2020 

število vključenih društev in klubov 11 10 

število članov 2588  2315 

število koč in drugih objektov  8  8 

skupna dolžina poti (km) cca 800 km cca 800 km 

Pojasnilo: Športno društvo Proteus je bilo zaradi neplačila članarine 2019 izključeno iz članstva PZS. Za 
članstvo so prosili ponovno, a se na PZS še ni obravnavalo zaradi spremembe pravilnika in priprave 
pravilnika o mentorstvu. 
 
 
3. Ključne aktivnosti MDO v letu 2020 

 

Vodstvo Predsednica, namestnica predsednice, vodje 
odborov: VO, OMO, OVGN, OPP.  

Seje MDO 
Koordinacija, Posveti PZS, Skupščina PZS 
Občni zbori PD, UO PZS, druge aktivnosti po PD, 
podelitev najvišjih priznanj PZS 

5 sej MDO; vse sklepčne, ena preko ZOOM-a 
Udeležba  je bila dobra. 
Udeležba predsednice oz. namestnice na večini 
OZ in ostalih pomembnejših prireditvah PD in 
PZS. 
Eno društvo zaradi pandemije ni uspelo 
pripraviti občnega zbora, ostali so bili izpeljani. 
Član PD Sežana Marjan Olenik  je prejel svečano 
listino PZS za leto 2020. 

Dan planincev 
  
 

Skupnega vseslovenskega srečanja ni bilo, Na 
poziv PZS sta se v  MDO PD Primorske odzvala 
in organizirala pohode PS Bazovica in PD 
Postojna. 

Pomembne obletnice, svečanosti PD  - 

Tradicionalne prireditve PD 
 
Pohod po Otmarjevi poti PD Vipava 11. 1. 2020 
 
Po Vojkovih poteh – PD Podnanos   01. 3. 2020 
 
Nočni pohod na Slavnik (za odrasle in mlade) – PD 
Slavnik 6. 6. 2020 
   
Gremo peš na Kokoš ob prazniku Občine Sežana – 
PD Sežana 23. 8. 2020 
 
Otvoritev tematske poti ob  Kostanjevem prazniku 
v Rodiku – PD Slavnik 18. 10. 2020 
 

 
 
Prireditve so bile dobro organizirane, manjša 
težava je le kako ugotoviti število udeležencev 
in ustrezno predvideti ekipo vodnikov oz. 
tehnično izvedbo.  
Letos je organizacijo krojila epidemija, ki je tudi 
botrovala precej odpovedim. 
 
Te prireditve so odlično mesto za druženje in 
povezovanje med društvi. 

Kulturni dogodki 
 
Predavanja in predstavitve gorniške literature 
 
 

 
 
Več društev organizira skozi vse leto potopisna 
in izobraževalna predavanja, kar je bilo letos 
okrnjeno zaradi epidemije. 



 

Predstavitev knjige Jožeta Miheliča – OPD Koper 
2 večera po spletu – SPD Trst 
 
Mednarodni dan gora, 11. december 
 
 

 
 
 
Nekaj društev se je odzvalo z objavami na 
spletnih straneh. 

Sodelovanje z zamejskimi PD in regijskimi 
planinskimi društvi v sosednjih državah: 
 
 
40. jubilejni spominski pohod Bazoviških junakov; 
soorganizacija SPD Trst in PD Sežana 6. 9. 2020 
 
56. Srečanje treh dežel v Avstriji 26. 9. 2020 
 
Korajža je ženskega spola in 30-letnica odprave 
SPD Trst na Everest – 25. 9.2020 
 
Predstavitev pohoda od spomenika do spomenika 
(organizaciji SPD Trst) – 21. 10. 2020 
 
 
 

 
 
 
Zelo dobro pripravljene prireditve z zadovoljivo 
udeležbo članstva PD.  So idealno mesto za 
meddruštveno povezovanje in druženje. 
 
 
 
 
 
 
Zgodovinsko predavanje dr. Boruta Klabjana o 
dogodkih in življenju Slovencev v Trstu, 
povezanih s spomeniki, ki bi jih na pohodu 
obiskali. Predavanje je bilo izvedeno preko 
spleta. 
 

ODBORI DEJAVNOSTI 

Odbor za planinske poti (OPP): vodja Jasmina 
Pištan 
 
  
  

Skupna delovna akcija markacistov MDO je 
zaradi pandemije odpadla, prav tako druga 
srečanja. 
 

Vodniški odbor (VO): vodja Barbara Raičić 
 

Srečanje in izlet vodnikov PZS in mentorjev 
vseh PD,  organizacija PD Vipava, 1. 2. 2020; 
 
Udeležba na volilnem zboru vodnikov PZS  
28. 11. 2020, vodja, načelniki VO PD - dopisno;  
 
Razširjena seja VK PZS, udeležila vodja VO 
MDO - dopisno; 
 
Licenčno usposabljanje za vodnike PZS.  
 

Odbor za varstvo gorske narave (OVGN): vodja 
Vesna Pečar  

 
 

Zbor KVGN PZS je odpadel; 

Sodelovanje pri akcijah drugih odborov: n.pr. 
akcije OPP; 

Spodbujanje gradnje čistilnih naprav v kočah; 
PD Postojna na Vojkovi koči je v delovanju.  
 

Odbor mladinskih odsekov (OMO), vodja  Matej 
Trobec  
 

45. srečanje mladih planincev MDO PD 
Primorske je odpadlo zaradi epidemije. 
 

Primorska liga planinske orientacije  je bila 



 

uspešno izpeljana v organizaciji OPD Koper. Kot 

primer dobre prakse je bila izvedba 

predstavljena na upravnem odboru PZS. 

Srečanja načelnikov in predstavnikov MO PD v 

letu 2020 ni bilo. 

Udeležba na zboru MK PZS - 14. 11. 2020 – 

dopisna seja; 

Regijsko tekmovanje Mladi in gore je odpadlo. 
PD Slavnik skupaj z Osnovno šolo Hrpelje 
prevzameta tekmovanje v letu 2021. 
 

Objave v lokalnih in planinskih medijih  
 

Mediji (Primorske novice, Primorski dnevnik, 
Planinski vestnik, Radio 94, Radio Koper, 
Televizija Koper, Radio Trst, spletnih portalih in 
občinski mediji) so bili naklonjeni, predstavili in 
pisali so(smo) o najpomembnejših dogodkih 
vseh PD oz. sprotno objavljali vabila na 
aktivnosti, večina PD ima svoje portale, ki so 
bolj ali manj ažurni; 

Ostalo: sodelovanje, statut, ankete…  
 
 

Sodelovanje večine PD in OAK  je vzorno, lahko 
pa bi bilo še boljše, kar bi olajšalo izvedbo 
množičnih prireditev in akcij. 
 

  

 
 
4 .Povzetek  

Ocenjujem, da je bilo delovanje  MDO v letu 2020 glede na dane razmere dobro, saj so se društva 
trudila izvesti  predvidene aktivnosti v pogojih epidemije. Udeležba na dogodkih je bila dobra, tako po 
številu društev kot po številu udeležencev. Povezovanje, sodelovanje in medsebojna pomoč med 
društvi, še posebej z zamejskimi, je temelj delovanja MDO in PZS. Ocenjujem, da je to sodelovanje 
zgledno, bilo pa bi lahko  še boljše.  
Po koncu epidemije bo treba posvetiti veliko pozornosti delu z mladimi, predvsem s pridobivanjem 
mentorjev na šolah in s tem povezanim delovanjem planinskih krožkov ter spodbujanju k udeleževanju 
na izletih in skupnih prireditvah.  
 
V Postojni, 10. 02. 2021 

 

Marija Kuhar 

Predsednica MDO PD PRIMORSKE 

 
 
 
 
 
 



 

 

POROČILO MDO PD GORENJSKE ZA LETO 2020 
 

1. Območja, ki jih pokriva MDO PD Gorenjske so napisana v Pravilih MDO PD Gorenjske. 

2.  Osnovni statistični podatki 

 
Pregled članstva MDO PD Gorenjske v letu 2020 na dan 31. 12. 2020 

Zap. Ime društva Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Indeks Indeks Indeks 

št.   2017 2018 2019 2020 18/17 19/18 20/19 

1 Alpski gorniški klub 25 50 94 20 200 188 21 

2 Bled 339 373 436 358 110 117 82 

3 Bohinjska Bistrica 319 358 377 316 112 105 84 

4 Celovec 62 116 120 109 187 103 91 

5 Plezalno društvo CEMPIN 41 43 43 45 105 100 105 

6 Dovje-Mojstrana 497 509 542 506 102 106 93 

7 Gorenja vas 268 265 281 277 99 106 99 

8 Gorje 226 226 226 223 100 100 99 

9 Gorniško športno društvo BRICALP 119 122 126 113 103 103 90 

10 Gozd Martuljk 241 225 229 235 93 102 103 

11 Iskra Kranj 179 179 192 194 100 107 101 

12 Javornik-Koroška Bela 273 258 266 250 95 103 94 

13 Jesenice 379 365 371 375 96 102 101 

14 Jezersko 133 123 125 141 92 102 113 

15 Kranj 1264 1258 1242 1229 100 99 99 

16 Kranjska Gora 120 103 127 90 86 123 71 

17 Križe 407 424 404 378 104 95 94 

18 Plezalni klub Škofja Loka 25 26 22 20 104 85 91 

19 Preddvor 162 176 186 202 109 106 109 



 

20 Radovljica 898 960 927 917 107 97 99 

21 Rateče-Planica 15 25 21 19 167 84 90 

22 Sovodenj 91 90 72 97 99 80 135 

23 Srednja vas v Bohinju 399 423 424 377 106 100 89 

24 Škofja Loka 911 905 954 912 99 105 96 

25 Tržič 491 513 572 486 104 112 85 

26 Za Selško dolino Železniki 485 468 512 539 96 109 105 

27 Žiri 186 163 185 207 88 113 112 

28 Žirovnica 373 315 304 292 84 97 96 

29 Planinsko društvo Kranjski gamsi    38    

MDO skupaj 8.932 9.071 9380 8965 102 103 96 

Stanje celotne PZS 57.148 58.413 61.523  102 105  

 

2.2.  Število koč in drugih objektov s katerimi upravljajo planinska društva 

Planinska društva v MDO PD Gorenjske upravljajo z 42 kočami, 3 zavetišči in 8 bivaki. 

2.3. Skupna dolžina poti s katerimi upravlja PD na območju MDO 

PD na območju MDO PD Gorenjske upravlja s 1316 km planinskih poti.  

2.4. Predsedstvo MDO PD Gorenjske 

Zap.št. Ime in priimek Funkcija Naslov 

1. France Benedik  predsednik PD za Selško dolino Železniki 

2. Jože Stanonik podpredsednik PD Škofja Loka 

3.  načelnica Odbora mladinskih odsekov  

4. Matej Ražen načelnik Odbora vodnikov PD Bled 

5. Bojan Šifrar načelnik odbora za planinske poti PD Sovodenj 

6. Marica Okršlar načelnica odbora za gospodarstvo PD Gorje 

 



 

7. Mojca Gorjup načelnica odbora za varstvo gorske narave PD Srednja vas v Bohinju 

3. Aktivnosti  MDO PD Gorenjske v letu  2020 

Meddruštveni odbor PD, ki ga sestavljajo predsedniki PD, se je v letu 2020 zaradi epidemije Covid-19 

sestal  samo na dveh sejah. Meddruštveni odbor je obravnaval vso problematiko, ki je bila na dnevnem 

redu skupščine PZS, kot tudi problematiko, ki jo je obravnaval UO PZS. Predsedstvo je imelo etri dopisne 

seje. 

 

Nov bivak na Ratitovcu 

26. 7. 2020 je bil Dan Gorenjskih planincev pri Krekovi koči na Ratitovcu. Zaradi epidemije je bila 

udeležba na srečanju zelo okrnjena. 

12. 9. 2019: Priznanje za Naj planinski koč v letu 2020 sta prejela »Mihov dom« na Vršiču in »Koča na 

Kriški gori. 

Najvišja priznanja PZS v letu 2020: 

Spominsko plaketo PZS sta prejela: 

Peter Globočnik iz PD Iskra Kranj za 80 let in 

Stanislav Pintar  iz PD Škofja Loka za 70 let 

Aktivnosti  odborov v letu 2020 

Odbor mladinskih odsekov 



 

Tudi v letu 2020 nam ni uspelo dobiti načelnika/načelnice mladinskih odsekov. Odseki v večini 

planinskih društev dobro delajo, saj je v skupini S + Š 603 članov in v skupini  P + O na Gorenjskem 2111  

članov. 

Odbor vodnikov 

V  letu 2020 odbor zaradi COVID razmer ni imel nobene seje.  

Program za leto 2020 zaradi COVID razmer ni bil  v celoti izpolnjen. 

V letu 2020 so bile izvedene naslednje izobraževalne akcije: 

Poročilo o izvedenih akcijah izobraževanja vodnikov PZS 

V letu 2020 sta bili v okviru organizacije MDO Gorenjske  predvideni licenčni usposabljanji za zimske in 
kopne razmere. Snežno izpopolnjevanje je potekalo na Erjavčevi koči na Vršiču, kopno izpopolnjevanje 
pa je bilo zaradi COVID razmer  na Valvasorjevem domu pod Stolom odpovedano. Zimska akcija je imela 
dve izmeni. Vodja obeh je bil Martin Šolar. Izpopolnjevanja so potekala pod vodstvom Gorenjskih 
inštruktorjev. 

Srečanje vodnikov in mentorjev MDO PD Gorenjske 

12. srečanje vodnikov in mentorjev PD MDO Gorenjske v organizaciji PD Gorje je  bilo zaradi COVID 

razmer odpovedano.  

Matej Ražen, načelnik odbora vodnikov 

Odbor za planinske poti 

1316 km planinskih poti na Gorenjskem vzdržuje okoli 120 registriranih markacistov.  

Veseli me, da se je zanimanje za delo markacista povečalo. V zadnjih dveh letih  namreč opažam, da se 

je število markacistov na Gorenjskem povečalo za približno 30.   

Ocenjujem, da so planinske poti na Gorenjskem solidno vzdrževane.  Žal pa v oči bode nekaj društev in 

skrbnikov poti, ki nima posluha za markaciste in se ukvarjajo zgolj s kočami.  

Naj ob tej priliki poudarim, da so dobro markirane poti osnova, da lahko sploh dostopamo do teh koč. 

V letu 2020 smo zaradi epidemije imeli le eno srečanje markacistov Gorenjske in sicer 29.2.2020 v 

planinski koči na Ermanovcu (PD Sovodenj). 

Srečanja se je udeležilo 25 markacistov z vse Gorenjske.  

Obravnavali smo delo na planinskih poteh v letu 2020. Pogovarjali smo se o pravicah in dolžnostih 

markacistov. Pregledali smo dejansko število vseh markacistov na Gorenjskem.  Načelnik markacistov PZ 

Slovenije Bogdan Selinger je imel predavanje o pomenu planinskih društev, bistvo katerih je, da člani 

preko druženja naredijo veliko dobrega v korist planincev. 

Razšli smo se v upanju, da se v letu 2021 zopet srečamo. V vmesnem času pa se bomo trudili, po svojih 

najboljših močeh, da bodo planinske poti v čim boljšem stanju. 

MDO je imel še sestanek v Radovljici, nato pa je virus ustavil naše delo, ki se ne navezuje na teren. 

Bojan Šifrar, načelnik odbora za planinske poti. 

Odbor za gospodarstvo 



 

Za zagotovitev oskrbe koč in domov, ki se oskrbujejo helikoptersko smo nadaljevali že utečene 
vsakoletne dogovore glede na prepovedi in prilagajali termine oskrbe. Prav tako smo skrbeli za 
urejenost vzletno pristajalnega prostora na Rudnem polju. 
Z udeležbo na konferenci o planinskem gospodarjenju smo udeleženci prejeli smernice o nadaljnjem 
delu in povezovanju. Sledil je seminar o sanaciji objektov za varčno rabo energije in čiščenje odpadnih 
voda. S tem izobraževanjem so bili podani napotki za izboljšavo stanja na kočah. 

V tem času smo prejeli tudi informacijo, da Ministrstvo za gospodarstvo pripravlja razpis za obnovo 
planinskih koč za izvedbo energetske in ekološke sanacije iz nepovratnih sredstev. Zainteresirana 
društva so takoj pristopila k pripravi projektov in dokumentacije za morebitno prijavo na razpis. Glede 
na nastalo situacijo do tega razpisa še ni prišlo. 

Planinsko gospodarstvo se je ob epidemiji COVID-19 znašlo v zelo težkih in izjemnih pogojih. Potrebno je 
bilo izdelati načrte razkuževanja, razmika miz in sedežev v prostorih, še največja težava pa so 
predstavljali spalni prostori. V kočah je po večini v spalnicah večje število ležišč in glede na določbe je 
bilo koriščenje omejeno. V kočah in domovih so upoštevali navodila NIJZ, ki so bila posredovana preko 
PZS. 

V večini koč se je sprejemalo turistične bone. S tem se je vsaj delno popravila realizacija, ki je nastala 
zaradi izpada tujih planincev (v nekaterih kočah tudi do 50%). 

Poskusno je pričel delovati rezervacijski sistem CAA-PZS za planinske koče v okviru PZS. Glede na 
letošnje izkušnje in probleme se bo sistem v prihodnjem letu še dodelal in zaživel v polnosti. 

Marica Okršlar: načelnica odbora za gospodarjenje 

Odbor za varstvo gorske narave 

− 16. 1. 2020: Srečanje načelnikov odsekov za VGN in GS v Radovljici: 

• razrešitev dosedanje načelnice Asje Štucin in potrditev nove načelnice Mojce Gorjup 

• razdelitev dveh publikacij: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih, Dvoživke 
in plazilci visokogorja Slovenije 

• priznanje dr. Angele Piskernik: Predlagan je bil Anton Lavtar PD Križe 

− PRIČELI SMO UREJATI SEZNAM VGN IN GS PO PD. 

− 23. 5.-7. 6. 2020: Festival alpskega cvetja: 
Organizira ga je Turizem Bohinj. Letos je zaradi epidemije potekal v digitalni obliki.     

− Julij 2020: Tuširanje v gorskih kočah: 
V klipingu PZS je bil zapis Lovci na pršič se lahko v koči tudi oprhajo. Pridružujemo se mnenju KVGN PZS: 

Le ta ugotavlja, da je to povsem nedopustna praksa. Osebje planinske koče mora informirati 

obiskovalce, da se nahajajo v gorskem svetu in osrednjem območju TNP, ter jih ozaveščati o pomenu in 

namenu planinske skromnosti, četudi niso vsi obiskovalci planinci. 

− 2. 8. 2020: Dan alpske možine 
Zbor je bil v Podbrdu. Ekskurzijo je vodil dr. Igor Dakskobler in predstavi rastišče alpske možine na južni 

strani Črne prsti.  

− Čez poletje smo urejali Botanični vrtec na Velem polju. 

− Zaradi epidemije nerealizirane dejavnosti: 

• izobraževanje za GS, 

• razstava Invazivke na poti, 

• srečanje VGN in GS Gorenjske na Ermanovcu. 

Mojca Gorjup, načelnica odbora za varstvo gorske narave 

Selca, 12. 02. 2021        France Benedik l. r. 

                    predsednik MDO PD Gorenjske 



 

POROČILO SAVINJSKEGA MDO PD ZA LETO 2020 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  

 
 

Meddruštveni odbor je povezovalna oblika dela društev na vseh področjih delovanja, vključenih v 
Planinsko zvezo Slovenije, ki delujejo na območju, za katerega je bil ustanovljen.  

 
 
Vseh društev je 55, od tega je 49 planinskih društev, 2 alpinistična odseka, 4 plezalni klubi, 1 GRS Celje 
S MDO ima naslednje odbore: 

- Vodniški odbor 
 

Odbor vodniških odsekov (OVO)  povezuje vse prostovoljne vodnike PZS  v regiji. Odbor 
sestavljajo načelniki VO PD (48). Ožji odbor sestavlja 7 voljenih predstavnikov za 4-letni mandat, 
ki teče od novembra 2018 do novembra 2022. 
 
OVO spodbuja organizirano delo VO PD, jih povezuje pri skupnih vodniških akcijah, sodeluje s 
strokovnimi kadri pri načrtovanih letnih licenčnih usposabljanjih in temeljnih tečajih vodnikov v 
Savinski regiji in izven nje (organizirane pri VK). Organizira dodatna strokovna usposabljanja 
vodnikov Savinske regije. Sodeluje pri izobraževanju planincev v planinskih šolah in tečajih 
posameznih PD. Oblikuje stališča do problemov v vodništvu. Obravnava pobude vodnikov in 
izvaja sprejete sklepe zbora vodnikov SMDO ter podeljuje soglasja k predlogom za najvišje 
vodniško priznanje. Sodeluje z VK ter spremlja delo VK. Sodeluje s sosednjimi OVO MDO. OVO 
skrbi tudi za promocijo prostovoljnega vodništva in prepoznavnost vodnikov. OVO skrbi za 
obveščanje vodnikov. Vse načrtovano sistemsko delo je bilo v epidemiji od marca 2020 
prekinjeno. 
Izveden   program in drugo delo od 1.1.2020 – 31 12. 2020. 
Seje OVO v letu 2020 so bile tri ( dne: 21.1.2020 in 4.10.2020 fizične, ter ena dopisna 
11.3.2020). 
Načrtovan program 2020 smo izvedli le delno: 
- 6.2.2020 Predavanje »Pravni vidiki vodenja VPZS« je bilo izvedeno v Vinski gori (predavatelj 

Damjan Omerzu, organizacija OVO, Tomaž Kralj v sodelovanju s KS Vinska gora).  Udeležba 
34 vodnikov iz 13 PD. 

- Ureditev arhiva – shranjen na digitalni medij (zahvala  odgovornima: S. Grudnik, M.  Zupanc)  



 

- Nabava vodniških oblačil – zaključena dostava vsem društvom 4.8.2020 Oblačila je prejelo 
158 oseb. 

- Zbiranje in izvedba postopka za pridobitev najvišjega vodniškega priznanja : naziv Častni 
vodnik– oktober 2020. 

- Priprava modula ferate in modula hoja po ledenikih;  izvedba prestavljena na čas ko bo 
mogoča 

- Objave OVO SMDO na spletu – dogovori;  odloženo s strani skrbnika PZS zaradi prenove 
spletne strani 

 
Zaradi epidemije in veljavnih omejitev zbiranja nismo izvedli načrtovanega Učnega pohoda za 
vodnike (22.3.2020) in Zbora vodnikov (14.11.2020). Tudi skupni projekti SMDO, ki jih 
podpiramo, so bili iz tega razloga odpovedani (Pohod SMDO, Dan planincev). Odpadel je 
informativni sestanek za kandidate za vodnike (načrtovan za oktober 2020).  
Načrtovano sodelovanje na IO VK je bilo onemogočeno. Načelniki VO PD so bili povabljeni k 
dopisni izvedi zbora vodnikov VK. OVO je podal pobudo za razširitev dnevnega reda seje in 
predlog za spremembo 30. a člena  Pravilnika o organiziranosti VPZS. Razširitev dnevnega reda 
je bila zavrnjena, predlog pa bo obravnavan na IO VK in nadrejenih strokovnih službah. 
 

 
- Odbor mladinskih odsekov, 
- Odbor za pota 

 
 
V letu 2020 je imel S MDO eno plenarno sejo, 29. 1. 2020, v Osnovni šoli Žalec. Prisotnih je bilo 20 
predsednikov in predsednic društev.  Vsebina sestanka: 
1. Poročilo o delu SMDO in  Odborov  za leto 2019 s finančnim poročilom 
2. Načrt dela za leto 2020 
3. Občni zbori 2020 
4. Razno: 

- obvestilo o pripravi planinskega vodnika vezne poti XIV. divizije 
- obvestila društev o  praznovanjih jubilejev v letu  2020 
 

Zaradi pandemije covid-19 in ukrepov vlade, drugih  plenarnih sej ni bilo. S članicami so kontakti, 
obveščanja potekali preko elektronske pošte in telefona.  
 

 

• PREGLEDNICA vodstva S MDO: 

Predsednica Manja Rajh 

Vodja Odbora Vodniških odsekov Mateja Grat 

Vodja Odbora Mladinskih odsekov Jure Marko 

Vodja Odbora za pota Marko Artič 

Vodja Obnove planinske poti XIV. divizije Ivan Šalamon 

 
Dejavnost Odbora Vodniških odsekov:  
 

Organ Načelnik, namestnik, član 
 

2018-2022 

OVO SMDO PD 1.Mateja Grat, PD Šmarje – načelnica 
2.Franc Kropec, PD Vitanje - namestnik 

 Regija Obsotelje 
 Konjiška regija 

 

 
3.Martin Škoberne, PD PT Celje, član  Regija Celje 

 

 
4.Sandi Grudnik, PD Nazarje, član Zgornja Savinjska reg   
5. Miro Zupanc, PD Zabukovica, član Spodnja Savinjska reg  

 6.Tomaž Kralj, PD Vinska Gora, član Šaleška regija  

 7.Robert Antloga, PD Grmada, Član Celje okolica do 16. 11.2019 



 

 7.Marko Vodenik, PD ŽelezničarCelje, član Celje okolica od 16.11.2019 

 

• PREGLEDNICA: izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Predavanje:  
PRAVNI VIDIKI 
VODENJA VPZS 
in PRIMERI IZ 
SODNE PRAKSE 

 
6.2.2020 
VINSKA 
GORA 

34/34 Organizacijsko vodstvo:  
Vsi člani OVO,  
TOMAŽ KRALJ,  
DAMJAN OMERZU, strok. 
sodelavec, predavatelj 

Mateja Grat 
Martin Škoberne 
Franc Kropec 
Miro Zupanc 
Sandi Grudnik 
Marko Vodenik 

 

• PREGLEDNICA: izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev  Namen 

/ / / / 

 

• PREGLEDNICA: pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 

Naziv 
projekta/modula 

Namen 
Praktično usposabljanje VPZS 

Stanje 

Učno 
srečanje/pohod  

Obnova veščin vrvne tehnike, 
Obnova znanj orientacije 

Modul pripravljen 
januarja 2020, izvedba 
prestavljena v leto 2021 

Tehnika gibanja v 
feratah 

Pridobitev veščin varnega 
gibanja v feratah 

Modul  pripravljen 
januarja 2020, izvedba 
prestavljena v leto 2021 

Tehnika varnega 
gibanja po ledenikih 

Pridobitev znanj varnega 
gibanja po ledenikih, 
seznanitev z nevarnostmi  

Modul v  pripravi,  
izvedba prestavljena v 
leto 2022 

 
 
Dejavnost Odbora Mladinskih odsekov: 

V letu 2020 je vse  plane  prekrižala pandemija COVID-19, zaradi katere nismo izvedli nobene 
akcije. 
Skupni dogodki so tako bili čez celo leto zelo omejeni, a so se ločeni mladinski odseki posameznih 
planinskih društev vseeno odločili za samostojne izvedbe dogodkov, ki pa so potekali brez oglaševanja in 
v ožjih krogih. 
Tako je bilo na začetku leta na sporedu nekaj zimovanj. 
Še posebej pa gre pohvaliti predstavnike PD Rečica ob Savinji in PD Atomske toplice Podčetrtek, ki so  
izvedli enotedenski tabor na turistični kmetiji Zgornji Zavratnik v Lučah, ki se ga je udeležilo 38 
udeležencev in 8 članov vodstva. 
V odboru pa vseeno v lanskem letu niso sedeli križem rok. 
Kljub večjemu planu za posodobitev infrastrukture planinskega tabora (menjava kolov in desk, nakup 
novega pulta, dokup novih pen, posodobitev kopalnice) so uspeli le kupiti nov kuhinjski pult. 
Udeležili so se tekmovanja KPOT 2020 (Kvalifikacijsko orientacijsko tekmovanje 2020), ki je potekalo v v 
bližini Idrije pri CŠOD Medvedje Brdo. Tekmovanje je potekalo 20. junija 2020. 
17. septembra so bili prisotni na 7. seji Izvršnega odbora MK PZS, prav tako pa so se med 23. in 30. 
decembrom 2020 udeležili vsakoletnega Zbora mladinskih odsekov PZS, ki pa je letos potekal 
korespondenčno. 



 

 

Odbor za planinske poti: 

 
Izvedba  zbora za markaciste  v Šoštanju  v soorganizaciji s PD Šoštanjem, 2. 2. 2020 

Udeležba na tečaju za varno delo z motorno žago v Postojni na Gozdarski šoli 

Priprava pravilnika za podelitev priznanj markacistom v okviru SMDO in elektronska seja  odbora OPP 

SMDO, april 

Pomoč PD Rečica pri urejanju planinske poti proti Mozirski koči PD Železničar pri ureditvi poti pri 

Doblatini 

Meddruštvena akcija markacistov obnove planinske poti na Donačko Goro, kjer je 1.markirana pot v R. 

Slo. (sodelovala PD Sloga Rogatec, PD Vrelec, PD Boč- Kostrivnica), 31. 5. 2020 



 

 

Udeležba na tehnični »intervencijski« akciji PZS na Donački gori, kjer so bile narejene nove kamnite 

stopnice v predelu, kjer je bila nevarnost zdrsa na skali. 

Sestanki članov Odbora so potekali po telefonu in drugih medijih. 

 

13. 2. 2021 

 

 

Predsednica 

Manja Rajh 

 
 



 

POROČILO MDO  PD NOTRANJSKE ZA LETO 2020 
 

1. Zemljevid Slovenije z obarvanim območjem MDO Vir: PZS.  
Občine: Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Log - Dragomer, Logatec, 

Loška dolina, in Vrhnika. 

2.  Osnovni statistični podatki MDO in primerjava preteklo leto2019/leto poročanja 2020: 
Število vključenih društev in klubov;  PD Avtomontaža, PD Blagajana-Polhov Gradec, PD Borovnica, PD 
Cerknica, PD Horjul, PD Logatec, PD Podpeč - Preserje, PD Rega Log, PD Rovte, PD Snežnik v Loški dolini, 
PD Sveti Vid, PD Šentjošt, PD Vrhnika, Plezalni klub Ekstrem, Plezalno društvo Grif  Brezovica in 
Športnoplezalno društvo Korenjak. Klubi in manjša PD se redko ali sploh ne udeležujejo sej MDO, tudi 
število članov v teh PD, oziroma klubih je nizko le, 22 članov.  
Število članov: V letu 2020 se je število članov zmanjšalo za 115, na skupno 2178 članov. Primerjalno z 
letom 2019, je to padec na indeks 95. Izpad je pri dveh večjih PD pri »B« članih, in mladih, kar je gotovo 
posledica skrajšane sezone zaradi korone. Delež mladih v članstvu se je rahlo znižal  in je tudi ta v 
povezavi delovanja pod posebnimi pogoji. Skratka gre za 5% znižanje članov, kar je precej manj od 
spomladanske napovedi, podane od strani PD. 
Število koč : na območju MDO Planinska društva  upravljajo štiri koče in sicer: PD Podpeč – Preserje, 
planinska koča na Krimu;   PD Vrhnika, prenovljena koča na Planini;  PD  Rovte,  Planinska koča na Vrhu 
Sv. Treh Kraljev, ki je v obnovi, fazi posodobljena vključno solarni paneli; ter PD Blagajana – Polhov 
Gradec, planinska koča lokalnega pomena.   
 

3. Vodstvo MDO:  
V letu 2020 smo v MDO PD Notranjske imeli le dve seji, na katerih smo obravnavali gradivo UO PZS in 

skupščinsko gradivo, ter programe PD in odborov. V času prepovedi zbiranja so posveti potekali 

telefonsko in dopisno, teh je bilo več. Pet delegatov se je 4. 9. 2020, udeležilo Skupščine PZS v Vitanju. 

Predsednik in podpredsednica sta se udeležila na občnih zborih večjih PD.  

Odbor mladinskih odsekov: na ravni MDO ni bilo skupne akcije. Več  PD je organiziralo večdnevne 
mladinske in skupne tabore: 
 PD Vrhnika,  izvedla  56. planinski tabor za mlade v Robanovem Kotu, v času od 1. - 10. 8.  2020. 

 
Udeležilo se ga je 39 otrok, ter Mladinski odsek je izvedel 3 pohode za osnovnošolce, in zimovanje za 
srednješolce  na Planini na Kraju, ki je potekalo od 15. do 18. 2. 2020.   



 

PD Šentjošt, Mladinski planinski tabor od 31. 7. do 2. 8. 2020; skupaj s PD Snežnik Ilirska Bistrica; 
lokacija: Sviščaki in Snežnik; 25 otrok. PD Blagajana, nočni pohod mladih 17.1.2020, na Grmado. 
Odbor vodnikov:  

PD so bila obveščena o načrtovanih izletih z možnostjo širše udeležbe, oziroma skupnih izletov, tudi v 

tuja gorstva.  

Odbor za gospodarstvo: deluje povezovalno z nasveti in smernicami GK PZS pri PD, ki imajo koče oz. 

domove. 

Odbor za varstvo gorske narave: v MDO PD je 6 odsekov varstva narave. PD so izvedla čistilne akcije 

planinskih poti in ob kočah. Gorski stražar Janez Slabe je preje diplomo »Angelce Piskernik«. 

Odbor za planinske poti: Skupna dolžina planinskih poti s katerimi upravljajo PD na območju MDO: 765 

km, katero vzdržuje 12 Planinskih društev. Markacisti OPP MDO PD Notranjske so se sestali 28.2.2020, 

na Vrhniki in obravnavali delo v preteklem letu, ter sprejeli program za leto 2020. Izvedba programa je 

bila delno realizirana največ posamezno po PD, skupnih akcij zaradi korone, pa ni bilo. 

 PD Borovnica, markacijski odsek je opravil dela na planinski infrastrukturi:  prevzeli in uredili poti v 
Planici in na Vršiču, ter jih opremili z drogovi in smernimi tablami, prestavili  planinsko pot Bistra - 
Trebelnik, da gre varno pod železniško progo in ne preko nje, ravno tako pot Tamar - Nadiža, da gre 
varno po gozdni cesti in ne strugi potoka, ter uredili spominski park nad sotesko Pekel, v spomin vsem 
ponesrečencem, ki so tod končali svojo življenjsko pot. 

Markacisti PD Vrhnika so opravili več akcij pri obnovi poti na Planino.  
Drugi dogodki: 
PD Logatec je nadaljevalo z urejanjem - dograjevanjem razglednika pod Srnjakom. Na občnem zboru so 

ustanovili gospodarski odsek. 

PD Logatec je avgusta izvedlo 37. tradicionalni pohod iz Logatca na Triglav, udeležba iz več PD.   

PD Vrhnika, je v letu 2020 praznovalo 60. obletnico ustanovitve. V počastitev jubileja po programu je 
bilo planirano srečanje planincev MDO PD Notranjske. Zardi prepovedi zbiranja, srečanje ni izvedeno in 
se prestavi na leto 2021. 
PD Šentjošt  Od 30.7. do 2.8  organiziralo vsakoletni štiridnevni peš pohod iz Kurje Vasi, to leto v Solbico 
( Rezija – Italija); 19 članov. 
PD Blagajana Polhov Gradec je v počastitev samostojnosti Slovenije organiziralo 29. tradicionalni nočni 

pohod na Polhograjsko Grmado 10. januarja, ob polni luni, z udeležbo nad 1500 pohodnikov iz Slovenije 

in Zamejstva.  



 

 

Utrinek z nočnega pohoda na Grmado 

Skupni izlet z PD Medvode dne 10.6.2020 v počastitev obletnice postavitve smerne table.  

Za zaključek lahko rečemo, da je kljub covidu-19,  bilo izvedeno več programa, kot smo pričakovali.   
Predsednik MDO PD Notranjske  

Miro Mlinar l.r.   9.2.2021 
 
 
 
 
 

POROČILO MDO  PD LJUBLJANE ZA LETO 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. V MDO PD Ljubljane deluje 43 društev, od tega 34 planinskih društev in 9 plezalnih klubov ali 

športnih društev. V vseh 43 društvih je včlanjenih skupaj 8854 članov. Struktura članov je: 806 članov z 

A članarino, 5428 odraslih članov z B članarino, 675 srednješolci in študentje, 1940 predšolskih in 

osnovnošolskih otrok in 5 člana IN. Samo na območju Mestne občine Ljubljana deluje 23 planinskih 

društev in 8 plezalnih klubov ali športnih društev.  

 13 PD v MDO upravlja 16 planinskih postojank, 1 zavetišče in 1 bivak. V 8 objektih je oskrbniška 

ekipa, 6 objektov je danih v najem, v 3 dežurajo člani PD. 

 23 PD v MDO vzdržuje 577 odsekov planinskih poti v skupni dolžini 781 km. 

 

2. V letu 2020 je bila sklicana le 1 plenarna seja (vabljena vsa PD v MDO) in 1 redna seja 

predsedstva (vabljeni predsednik, namestnik, tajnica in vodje odborov). Zaradi epidemioloških omejitev 

zbiranja je MDO deloval na osnovi korespondenčnih sej predsedstva. Teh je bilo sedem. O 

pomembnejših zadevah je bilo poslanih na vsa PD v MDO nekaj obvestil. Razpravljali smo o 

skupščinskem gradivu, pripravili smo Bilten, glasilo MDO, in urejali spletno stran MDO, reševali smo 

kadrovske probleme MDO, z nasveti smo pomagali nekaterim PD, zastopali smo PZS na občnih zborih in 

prireditvah PD po predhodnem pooblastilu, spremljali, usklajevali in pospeševali smo delo tistih PD, ki 

so izrazila željo po takem sodelovanju. 

 V okviru MDO delujejo vodniški odbor, odbor za planinska pota, odbor za varstvo gorske narave, 

odbor za informiranje in propagando ter nadzorni odbor. 

 Vodniški odbor ni organiziral področnega izpopolnjevanja vodnikov, saj epidemiološke razmere 

tega niso dopuščale. Prav tako ni bil sklican področni zbor vodnikov. V le 24 PD je delovalo 134 

registriranih vodnikov, od tega 67 vodnikov z osnovno UIAA kategorijo oziroma A,B,D kategorijami. 

 Odbor za planinska pota je v januarju sklical področni zbor markacistov. Prisotnih je bilo 13 

markacistov iz 7 PD. Zaradi epidemije ni bilo organiziranih skupnih akcij vzdrževanja poti kot pomoč 

tistim PD, ki sami nimajo dovolj markacistov. Preko leta je potekalo po e.pošti obveščanje markacistov o 

pomembnih temah. V 23 PD deluje 62 registriranih markacistov z licenco. 

 Odbor za varstvo gorske narave je deloval po e. pošti, prav tako je bil izveden tudi  zbor VN in GS 

v MDO. Zaradi epidemije ni bilo organiziranih izletov in predavanj z naravovarstveno vsebino. V 14 PD 

deluje 39 varuhov gorske narave in 44 gorskih stražarjev. 

 Odbor za informiranje in propagando je skrbel za prepoznavnost akcij MDO in PD preko Biltena 

in spletne strani www.mdo-ljubljana.net. Zaradi epidemioloških omejitev je Bilten je izšel v tiskani obliki 

le v 40 izvodih na 62 straneh. V elektronski obliki je bil posredovan na preko 150 naslovov in posredno 

še na več. 

 Nadzorni odbor je s svojo prisotnostjo na plenarni seji in seji predsedstva in vseh 

korespondenčnih sejah nadzoroval vsebinski in finančni del delovanja organov MDO. 

 Vsi odbori so v danih epidemioloških razmerah skušali izpolniti zadane naloge.  

 



 

 Število članov je v 19 PD naraslo, v 23 PD pa upadlo, v 1 PD je stanje neizpremenjeno. V MDO 

PD Ljubljane se je število članov zmanjšalo za 3,0%. Upad članstva pripisujemo  epidemiološkim 

razmeram, saj se organizirani društveni izleti niso izvajali in prenočevanje v planinskih postojankah je 

bilo omejeno. 

 

3. Plenarne seje: 

 10. 3. 2020 v prostorih Športne zveze Ljubljana, prisotnih 13. Glavna vsebina: o vabilu in 

prisotnosti na skupščini PZS, o pripravi Biltena, o pripravah na jubilejni 50. Tabor ljubljanskih planincev 

 Zaradi epidemioloških razmer kasneje nismo imeli plenarnih sej, smo pa izvedli 7 

korespondenčnih sej. Opreme za drugo obliko žal nimamo. 

 

4. Predsedstvo MDO: 

 Predsednica MDO: Marinka Koželj Stepic - PD LPP, namestnik predsednice: Ernest Gradišar - PD 

Vevče, tajnica Jelka Kresnik - PD Saturnus, vodja vodniškega odbora Tomaž Šarc - PD Rašica, vodja 

odbora za planinska pota: Magdi Stritar - PD Velike Lašče, vodja odbora za varstvo gorske narave: 

Nevenka Rajhman - PD Mercator, vodja odbora za informiranje in propagando: Marinka Koželj Stepic - 

PD LPP in vodja nadzornega odbora: Silva Huč - PD Polž 

 

 Dosežki: 

 - soorganizacija jubilejnega 27. Jurčičevega pohoda 

 - izdaja Biltena in urejanje spletne strani  

Vse ostale akcije, ki so bile načrtovane in delno tudi pripravljene, so zaradi epidemije žal odpadle. 

Jubilejni 50. Tabor ljubljanskih planincev je bil zaradi epidemioloških razmer prestavljen na nov termin, 

a končno je bil odpovedan. 

 

 Strokovni kadri v MDO: 

- vodnik PZS    134 

- gorski stražar     44 

- varuh gorske narave     39  

- markacist      62 

 

 Izvedene aktivnosti v MDO: 



 

 - v soorganizaciji MDO in PD Polž je bil 7. 3. 2020 organiziran jubilejni 27. Jurčičev pohod s 4100 

udeleženci.  

 

 Podeljena priznanja posameznikom v MDO: 

- pisna pohvala       3 

- bronasti častni znak PZS      3 

- srebrni častni znak PZS    11 

- zlati častni znak PZS       3 

- spominska plaketa PZS      3 

- svečana listina PZS       2 

 

5. Predsedstvo MDO ocenjuje, da je bilo delo organov MDO uspešno. Posamezni člani predsedstva 

so opravili veliko nalog. Zaradi epidemije so bili rezultati skromnejši.  

 

 

Poročilo pripravila:   Marinka Koželj Stepic, predsednica MDO PD Ljubljane 



 

POROČILO MDO  PD PODRAVJA  ZA LETO 2020 
  

 
 

                                                                                  

Foto: Marjan Mally 

 

Izlet planinskih veteranov-seniorjev MDO PD Podravja »Ob Ptujskem jezeru«  

 

     MDO PD Podravja (v nadaljevanju: MDO) je organ v sestavi Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: 

PZS). MDO je oblika dela planinske organizacije na regionalnem nivoju in forum za izmenjavo mnenj 

med PZS in društvi. MDO je deloval v letu 2020 v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD 

Podravja ter v okviru finančnega načrta.  

 

V letu 2020 je MDO sestavljalo 35 PD in 2 alpinistično-plezalna kluba in sicer: APD Kozjak, PD Brezje 

Maribor, PD Cirkulane, PD Donačka gora-Stoperce, PD Drava Maribor, PD Fram, PD Haloze, KPD Hej, 

gremo naprej, PD Jakoba Aljaža, PD Lovrenc na Pohorju, PD Majšperk, PD Maks Meško Ormož, PD 

Makole, PD Maribor Matica, PD Miklavž, PD Naveza, PD Občine Kidričevo, PD Oplotnica, PD Paloma 

Sladki vrh, PD Piramida Maribor-Ptuj, PD Planika Maribor, PD Pohorje, PD Poljčane, PD Pošte in 

telekoma, PD Ptuj, PD Ruše, PD Skalca Hoče-Slivnica, Alpsko društvo Stratus, PD Slovenska Bistrica, PD 

TAM Maribor, PD Tisa Maribor, PD Večer Maribor, PD Žetale, PD Železničar Maribor, PD Kozorog, AK 

Slovenska Bistrica in Plezalni klub 6b Ptuj. 

 



 

 

 

MDO PD Podravja je v letu 2020 vodilo predsedstvo v sestavi: 

- Predsednik: Igor Oprešnik 
- Namestnik: Rastko Vrečko 
- Tajnik: Andrej Kaučič 
- Načelnica Odbora za vodništvo: Stanka Čoh 
- Načelnik Odbora za pl. poti: Marjan Mally 
- Načelnik Odbora za varstvo gorske narave: Rastko Vrečko 
- Načelnik Odbora mladinskih odsekov: brez načelnika 
- Načelnik Odbora za pl. veterane: Franc Kocbek 
- Načelnik Odbora za pl. orientacijo: Jože Dajnko 
- Načelnik Odbora za gospodarstvo: Anton Klinc 

 

MDO je v letu 2020 izvedel 2 redni seji in zaradi neugodnih razmer v Sloveniji (Covid-19) še 6. dopisnih 

sej, na katerih se je obravnavala aktualna tematika: 

 

datum seje kraj seje št. prisotnih glavne vsebine 

21.1.2020 

 

Redna seja 

Maribor 23 - poročila odborov MDO PD Podravja    

  (2019, 2020, 2021)  

- občni zbori MDO-ja 

- obravnava gradiva PZS za 9. sejo UO 

- sprejetih je bilo 7 sklepov 

9.3.2020 

 

Redna seja 

Miklavž na 

Dravskem polu  

18 - poročanje z OZ PD-jev MDO-ja 

- Skupščina PZS 2020 

- Posveti PZS za društva 

- obravnava gradiva PZS za 10. sejo UO 

- sprejetih je bilo 10 sklepov 

5.4.2020 

 

Dopisna seja 

e-pošta 12 - obravnava gradiva za 1. dopisno sejo UO  

  PZS  

- oddaja glasovnice 1. DS UO PZS 

- sprejet je bil 1 sklep 

9.-13.5.2020 e-pošta 12 - obravnava gradiva za 2. dopisno sejo UO 



 

 

Dopisna seja 

  PZS  

- oddaja glasovnice za 2. DS UO PZS 

- sprejet je bil 1 sklep 

22.-

30.6.2020 

 

Dopisna seja 

e-pošta  5 - obravnava gradiva za 10. sejo UO PZS  

- sprejet je bil 1 sklep 

  

18.-

21.9.2020 

 

Dopisna seja  

 

e-pošta  13 - obravnava gradiva za 11. sejo UO PZS 

- potrditev predloga za podelitev ene 

  Svečane listine in dveh Spominskih plaket 

  iz našega MDO -ja  

- sprejet je bil 1 sklep  

2.-5.10.2020 

 

Dopisna seja 

e-pošta  13 - obravnava gradiva za 3. DS UO PZS 

- oddaja glasovnice za 3. DS UO PZS 

- sprejet je bil 1 sklep  

13.-

17.11.2020 

 

Dopisna seja  

e-pošta  12 - obravnava gradiva za 12. sejo UO PZS 

- sprejet je bil 1 sklep 

MDO je v letu 2020 bil močno okrnjen (kar zadeva predvidenih aktivnosti posameznih odborov) zaradi 

razglasitve epidemije Covid-19 in nadaljnih posledic le tega tekom leta, zato je bilo v okviru MDO-ja 

privarčevanih večino sredstev, ki nam bodo v letu 2021 v veliko pomoč, pri nemotenem delovanju 

MDO-ja, odborov in izvedbo raznih delavnic in tečajev v okviru le teh. 

 

Odbori MDO so bili zaradi znanih ukrepov v letu 2020 zelo omejeni in niso mogli izpeljati večino akcij, ki 

so si jih zadali v letu 2019. V tabelah so prikazane akcije, ki so se lahko izvedle:  

 

 

 

 

 



 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI 

 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Urejanje pl. poti   Skozi vso leto Markacisti po 

posameznem PD-ju 

Urejenost pl. poti, 

katerih skrbnik je PD 

Pregled pl. poti na 

Pohorju 

Pregled urejenosti pl. 

poti opravil načelnik 

OPP   

1 Odprava manjših 

pomanjkljivosti, ki so 

bila opažena na 

posameznih odsekih 

planinskih poti na 

Pohorju  

 

ODBOR ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 

 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. Udeležencev namen 

Pohod RAMSAR Februar 2020 

Hrvaška 

2 Dan mokrišč 

Varovanje 

velikonočnice 

Marec 2020 9 Pomoč PD Poljčane 

Ogled April 2020 3 Ogled rastišča 

kosmatinca na 

Vurberku in 

močvirskega tulipana v 

Juršincih  

Protest  Maj 2020  6 Udeležba na protestu 

proti spremembi 

okoljske zakonodaje v 

škodo narave v LJ 

Dopisna seja Junij 2020  6 društev  Letni zbor odseka VGN 

Čistilna akcija Junij 2020 4 Pomoč pri čiščenju MO 

Ptuj  

Srečanje VGN Avgust 2020 

Nazarje 

3 Druženje in izmenjava 

mnenj  

Čistilna akcija  Avgust 2020  3 Čiščenje okolice gradu 



 

Trate ob Muri  

Naravovarstveni izlet September 2020 

Podvolovjek  

1 Izlet KVGN PZS 

Naravovarstveni dan September 2020 

Areh 

36  Naravovarstveni dan 

Podravja na Arehu  

NV akcija September 2020 

Rogla  

2 Čiščenje pohorskih 

planj  

Pohodi in kolesarjenje September, 3 dni  

okolica Maribora 

19 Teden mobilnosti  

Dobrodelna akcija  September 2020 

MČ Nova vas, MB  

2 Posaditev dreves in 

urejanje korit  

 

ODBOR ZA PLANINSKE VETERANE 

 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev namen 

Pohodi in izleti na 

območju MDO PD 

Podravja 

11.3.2020 50 Druženje, ohranjanje 

kondicije 

 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Svečana listina PZS 

Spominska plaketa PZS 

 

 

Dopolnjena starost vsaj 65 let 

Že pridobljeni zlati častni znak 

PZS 

- 1 prejemnik 

- 2 prejemnika  

 

 

 

ODBOR ZA VODNIŠTVO 

Odbor zaradi epidemije Covid-19 ni mogel izvesti nobene planirane akcije. 

 

 



 

ODBOR ZA PLANINSKO ORIENTACIJO 

Odbor zaradi epidemije Covid-19 ni mogel izvesti nobene planirane akcije. 

 

ODBOR MLADINSKEGA ODSEKA 

Odbor zaradi epidemije Covid-19 ni mogel izvesti nobene planirane akcije. 

 

MDO v letu 2020 ni mogel realizirati veliko alinei plana dela, ki si jih je zadal v letu 2019. Na svojih sejah 

se je opredeljeval do vseh pomembnih vprašanj, ki se navezujejo tako na delo posameznih društev v 

okviru MDO-ja, kakor na delo celotne planinske organizacije. 

 

Pred nami je veliko odprtih zadev, kot so:  

- odnos društev do MDO-ja  

- še večja odzivnost društev na sejah MDO-ja,  

- pridobiti več mladih v planinske vrste,  

- planince navdušiti, da se bodo v večjem številu udeleževali Srečanja planincev Slovenije in na vseh 

ostalih akcijah v okviru PZS,  

- starejšim planincem se zahvaliti za njihovo nesebično delo, skozi vsa leta njihovega delovanja na 

področju planinstva, z raznimi priznanji.  

 

Maribor, 11.1.2021 

 

                                                                                                   Predsednik MDO PD Podravja 

                                                                                                                 Igor Oprešnik  

 
 

 

 

 
 
 
 

 



 

POROČILO MDO PD ZASAVJA  ZA LETO 2020 
 

 

Slika1 

POROČILO MDO ZASAVJE ZA LETO 2021 

MDO Zasavje tvori 17 društev, PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE, PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI 
HRASTNIKU, PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK, PLANINSKO DRUŠTVO KUM TRBOVLJE, PLANINSKO 
DRUŠTVO LAŠKO, PLANINSKO DRUŠTVO LISCA SEVNICA,  PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA, 
PLANINSKO DRUŠTVO RADEČE, PLANINSKO DRUŠTVO RIMSKE TOPLICE, PLANINSKO DRUŠTVO 
TRBOVLJE,  PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM  KRŠKO, PLANINSKO DRUŠTVO ZAGORJE OB SAVI, 
PLEZALNI KLUB LAŠKO (ni član MDO), PLEZALNI KLUB RIMSKE TOPLICE (ni član MDO), DRUŠTVO PROSTI 
ČAS ŠMARTNO (ni član MDO), KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA, z okoli 3500 člani. 
 
Vsako planinsko društvo ima svoj markacijski odsek, ki skrbi za planinske poti in v   MDO Zasavje imamo 
okoli 800 km za katere skrbi nekaj več kot 50 markacistov. Vsi so prostovoljci in imajo enkrat letno svoje 
srečanje, preteklo leto je bilo v Radečah, na Svibnem.   
Posebno povezovalnost nam pomeni Zasavska planinska pot, z 200 km, kjer smo za njeno popestritev 
vpeljali skupno promocijo v smislu skupnih pohodov in vzdrževanja, ter foto natečaj.  



 

 
Slika 2 
MDO skrbi za dve obhodnici, kot že rečeno za Zasavsko planinsko pot, ki jo je prehodilo 62 planincev iz 
različnih planinskih društev, obhodnico Križem kražem po Posavskem hribovju pa 7 pohodnikov.    
Z veljavno licenco imamo v MDO Zasavje okoli  100 vodnikov. Vsa naša društva nimajo svojih vodnikov z 
licenco, zato je še toliko bolj pomembno sodelovanje med društvi, da lahko organizirajo skupne 
planinske ture, izlete, pohode itd. V MDO Zasavje imamo vodniški odsek, ki se sreča enkrat letno in še 
posebej skupaj s Planinsko zvezo pripravi nabor izobraževanj tako za planinske vodnike kot planince. 
Planinska društva organizirajo mesečno, dnevno itd svoje planinske ture, sprehode, prireditve… Delujejo 
planinske skupine, ki enostavno živijo vsakodnevno planinsko življenje. 
Krona dejavnosti so planinski tabori tako doma kot v tujini. V MDO Zasavje jih je bilo 8, kjer so tako 
družinski kot za mlade ali starejše že čista tradicija.   
Udeležili smo se tudi srečanja s češkimi planinci ob 120 obletnici Češke koče.   
Turno kolesarjenje prihaja v naše vrste. Označene so nove smeri, pripravlja pa se tudi vadbeni poligon. 

 
Slika 3 



 

Srečanje planincev MDO Zasavje smo združevali s pohodom po Zasavski planinski poti in se je odvilo pri 
koči na Kopitniku. Planinsko srečanje in pohod smo ovekovečili še s podelitvijo priznanj za večkrat 
prehojeno pot, odprli fotografsko razstavo in podelili nagrade. Posebno priznanje pa smo podelili 
nestorju citrarskega tradicionalnega dogodka na Kopitniku, ki ga v letu 2020 ni bilo.   
 

 
Slika  4  
Starejšim planincem želimo podati posebno pozornost, zato se skupno srečamo enkrat letno. V letu 
2020 smo se zbrali v Brežicah, v letu 2019 je bilo na Kalu. 

 
Slika 5, foto Vinko Šeško, srečanje starejših planincev pri Martinovih v Globočicah. 
   

      Vsako planinsko društvo pa ima tudi odsek za varstvo narave in svoje varuhe narave. Organizirajo skupne 

strokovne izlete in izpopolnjevanja ter dajejo poudarek na osveščenosti tako planincev kot ostalih 



 

udeležencih ob varovanju gora. Še posebej so aktivna ob različnih akcijah npr. na Kumljanskem, 

Lovrencu, ali Bohorju.  

     Sodelovanje društev MDO Zasavje vidimo predvsem v skupnih nastopih, akcijah in promociji našega 

delovanja.  Ugotavljamo pa, da imajo posamezna društva vse manj časa za sodelovanje v MDO.  Res pa 

je tudi, da ima MDO vse manjšo vlogo priznano od PZS, kot  posredni člen med PZS in društvi.  

    MDO Zasavje deluje na treh regionalnih področjih (Zasavje, Posavje, Savinjska regija). V razvojne projekte 

kot partnerji ali kako drugače, smo vse premalo vključeni.  MDO Zasavje deluje na območju štirih Lasov 

(Las raznolikost podeželja, Srce Slovenije, Las Zasavje, Las Posavje). V projektih Lasov, ki so močno 

raznoliki, tako po velikosti kot vsebini, smo PD našla premajhen izziv.  

Najvišje planinsko priznanje, svečano listino, pa smo podelili Tonetu Jesenku iz PD Brežice. 

 

Slika 6: arhiv, Tone Jesenko 

Predsednik MDO Zasavja: 

Jože Prah 

 

 

 
 
 



 

 
POROČILO MDO PD POSOČJA  ZA LETO 2020 
 
V MDO PD Posočja so vključena PD Ajdovščina, PD Bovec, PD Brda, PD Cerkno, PD Idrija, PD Javornik-

Črni vrh nad Idrijo, PD Kobarid, PD Križna gora, PD Nova Gorica, PD Podbrdo, PD Tolmin, PD Valentin 

Stanič Kanal, ter Planinska družina Benečije, Slovensko planinsko društvo Gorica, Društvo ekstremnih 

športov, Plezalni klub Idrija in Postaja Gorske reševalne službe Bovec. 

V letu 2020  smo se predsedniki, oziroma njihovi namestniki ter vodje odborov zaradi vsem znane 

situacije v državi, fizično sestali le dvakrat in sicer: 

- 20.1. na kmetiji Černigoj v Lokavcu(prisotnih 10 predstavnikov društev ter 3 vodje odborov-
60%). 

- 1.7. v prostorih PD Tolmin(prisotnih 9 predstavnikov društev ter 4 vodje odborov-60%) 
- tri seje pa so potekale dopisno(4.-7.4., 11.-15.5. in 15.-19.11.) 

Treba je poudariti, da se zamejski društvi, DEŠ, PK Idrija in Postaja GRS Bovec praktično ne udeležujejo 

sej MDO, torej je udeležba ostalih društev vedno blizu 100%. Na sejah vedno podrobno pregledamo 

zapisnik predhodne seje UO PZS ter gradivo za naslednjo sejo. Poleg tega se posvetimo trenutnim 

aktualnim temam(dogajanje v odborih, planinsko gospodarstvo, priprave na skupščino PZS,….) 

Na skupščini PZS, 4.9.2020 v Vitanju smo bili fizično prisotni štirje predstavniki iz MDO Posočja ter še 

osem društev s pooblastili(70,5% udeležba). 

Predsednik MDO se je udeležil vseh sej UO PZS, tako fizično, kot tudi virtualnih ter dopisnih sej. 

V Ajdovščini je bil 13.2. v organizaciji matičnega PD zelo uspešno organiziran posvet predsednikov in 

strokovnih delavcev v planinskih društvih. 

Izpeljanih je bilo le nekaj občnih zborov, organizacija preostalih(tudi volilnih) je bila onemogočena. 

V MDO PD Posočja delujejo naslednji odbori: odbor mladinskih odsekov, vodniški odbor, odbor za 

planinske poti, odbor za varstvo gorske narave in gospodarski odbor. 

Vodniški odbor: 

Zaradi pandemije korona virusa, ki se je začela že meseca marca, se VO MDO Posočja v letu 2020, kljub 

dvema načrtovanima sestankoma, ni sestal. Vse novosti iz PZS je načelnica Lidija Vončina pošiljala 

načelnikom odsekom in PD-jem po e-pošti. 

Srečanje vodnikov je bilo načrtovano za 10.oktober v organizaciji PD Cerkno. Po posvetu z načelnikom 

VK PZS in Predsednikom MDO PD Posočja, je bilo srečanje zaradi znanih razmer odpovedano. 

Načelnica se je po zmožnostih udeleževala sej MDO PD Posočja, oziroma je sodelovala pri izpeljavi 

dopisnih sej. Korespondenčno je sodelovala tudi na dopisnem Zboru predstavnikov vodniških odsekov 

PD 2020. 

Dogajanje po društvih: 

PD Ajdovščina: 19 izpeljanih pohodov(šest manj od planiranih) 

PD Brda: odpadli trije tradicionalni pohodi 

PD Cerkno: 8 izpeljanih izletov(od 24 planiranih), organiziran tudi 4-dnevni pohod na Triglav 



 

PD Javornik-Črni vrh: izpeljan le tradicionalni nočni pohod na Javornik(8.2.), ostalo odpadlo. 

PD Idrija: organizacija izletov in pohodov zelo okrnjena(izpeljanih 10 pohodov od 21 planiranih). V večini 

prevoz z osebnimi avtomobili. 

PD Križna gora: izpeljano le 7 pohodov od 12 planiranih 

PD Valentin Stanič: izpeljanih 6 pohodov, 8 odpovedanih 

PD Nova Gorica: izpeljan treking Mont Blanc, izlet v pogorje Untersperg, pot spomina Ferrata Vajton in 

še nekaj domačih pohodov. 

PD Podbrdo: skupni 4-dnevni pohod s PD Cerkno na Triglav, dva pohoda z osnovnošolci, pridobili tri 

nove mlade vodnike. 

PD Tolmin: Od planiranih 53 planinskih tur in pohodov je bilo izvedenih le 31, saj kar štiri mesece ni bilo 

možno izvajati aktivnosti. Pridobili enega novega planinskega vodnika, dva sta se udeležila zimskega 

usposabljanja. 

 

Odbor za planinske poti: 

 
Skupne naloge, ki smo jih opravili v letu 2020: 

- V soboto 4.januarja so markacisti PD Cerkno gostili Zbor OPP MDO PD Posočja v večnamenskem 
centru(bivši dijaški dom ) v Cerknem 

- Načelnik se je udeležil ene seje MDO(na eni seji ga je nadomeščal Igor Mlakar) in dveh dopisnih 
- Organiziran je bil en sestanek OPP 
- Dodatno še en sestanek z inštruktorji markacisti in predsednikom MDO 
- DSMP ni imelo nobene intervencije 
- Zaradi dane situacije(COVID 19), se določenih dogodkov kot sta zbor markacistov PZS, in dan 

slovenskih markacistov, nismo udeležili. 
- Predvidena je bila tudi akcija OPP na poteh PD Križna gora, ogled je bil že opravljen, vendar je 

akcija zaradi vladnih ukrepov kasneje odpadla. 
- PD Podbrdo še vedno nima nobenega markacista 

 

Po društvih: 

PD Ajdovščina: Osem markacistov je poskrbelo za vsa redna vzdrževalna dela, sanacija dveh večjih 

podorov in obnova vseh markacij na SPP(preko 500 ur).  

PD Brda: v dogovoru z ZTKMŠ Brda uredili in označili dve etapi poti Juliana trail od Korade do Solkana, 

vzdrževalna dela na planinskih poteh na Korado in Sabotin. 

PD Cerkno: delo markacistov v letu 2020 okrnjeno, pet novih markacistov A 

PD Javornik: na planinskih poteh opravljenih okrog 70 ur. 

PD Križna gora: pred sezono pregled poti, markiranje, skupaj približno 80 ur. Imeli namen izobraziti 3 

nove markaciste. 



 

PD Idrija: v skladu s planom 7 markacistov delalo na SPP in obhodnici ICPP ter se vključevali v delo v 

okviru MDO. Tečaji za markaciste odpadli. 

PD Valentin Stanič: urejali planinske poti, pomagali pri urejanju nove poti Juliana trail. 

PD Nova Gorica: urejanje planinskih poti, saniranje poti po neurju na Krnska jezera, čiščenje poti od 

žičnice do koče po vetrolomu. 

PD Tolmin: odlično delo markacistov, uredili vse poti, da so bile normalno prehodne(sproti odpravljali 

posledice ujm), 1070 delovnih ur na poteh na 28 akcijah, udeležba tudi pri ostalih delih v društvu. 

 

Odbor mladinskih odsekov: 

Še vedno poteka menjava načelnika MO MDO PD Posočja. Katarina Bončina bi namreč predala funkcijo 

svojemu nasledniku. V kontakt bo stopila z načelnico MK PZS, Ano Suhadolnik in jo prosila za pomoč pri 

kontaktih. Skupaj s predsednikom MDO bomo skušali najti rešitev. 

V letu 2020 v MO MDO Posočja nismo izvedli nobenega srečanja mladih planincev. 

So se pa v začetku leta ekipe MO udeležile 31.državnega tekmovanja Mladina in gore, ki je v odlični 

organizaciji MO PD Idrija potekalo 25.1.2020 v OŠ Spodnja Idrija. Iz MDO PD Posočja so se tekmovanja 

udeležile štiri ekipe: 

- Gorski kruhki iz MO PD Idrija-2.mesto 
- Planinske muhe iz MO PD Idrija-4.mesto 
- Prfarski štruklevci iz MO PD Idrija-6.mesto 
- Suhe rozine iz PD Javornik, Črni vrh-22.mesto 

Srednješolskega tekmovanja pa sta se udeležili dve dvojici iz MO PD Idrija(Nore na gore in Gorska 

mulca), zasedli sta 1. In 2.mesto. 

Vsem sodelujočim, predvsem pa tistim najboljšim, iskrene čestitke za sodelovanje in visoka mesta. 

Med tekmovanjem je bil organiziran tudi posvet mentorjev pod vodstvom načelnice MK PZS. 

32.regijsko tekmovanje MIG pa je bilo zaradi stopnjevanja omejitev zaradi pandemije korona virusa, žal 

odpovedano. Posledično tudi ni bilo državnega tekmovanja. 

Tudi letošnji zbor Mladinskih odsekov je potekal na daljavo, glasovanje pa preko spleta. Imamo pa 

tokrat v organih MK PZS dve predstavnici iz našega MDO, Tanjo Žgajnar(PD Kobarid) in Klaro Kavčič(PD 

Idrija). 

V tem letu so bile dejavnosti MO zelo okrnjene zaradi epidemije. Izlete smo izvajali do začetka marca, 

potem se je vse ustavilo. Nekatera društva so izvedla poletne tabore. 

Ostale dejavnosti so mladinski odseki izvajali v okviru svojih programov. 

V PD Cerkno so dobili novo kandidatko za mentorico(tečaj v oktobru je žal odpadel). V PD Idrija so 

izpeljali le polovico izletov(6) od planiranih. Planinski šoli v Godoviču in Idriji sta bili le delno izpeljani. V 

PD Nova Gorica so organizirali tri pohode in poleti izvedli 45.mladinski tabor ob Nadiži. V PD Tolmin so 

izvedli nekaj izletov v času, ko so to dopuščale razmere. So pa uspeli delno izvesti okrnjen program za 

mlade planince 2.triade iz OŠ Tolmin in Most na Soči. 



 

V ostalih društvih praktično ni bilo aktivnosti z mladimi planinci, oziroma so bile le-te zelo okrnjene. 

Odbor za varstvo gorske narave: 

Tudi izvedba predvidenih programov Odbora za VGN Posočja je bila v letu 2020 praktično 

onemogočena. Za 19.marec planirano predavanje ''Zmagati, ko se to zdi nemogoče'', Uroša Macerla, ki 

smo ga pripravljali ob soorganizaciji PD Ajdovščina v odboru VGN MDO Posočja-v sodelovanju s KVGN 

PZS in zraven povabili tudi VGN MDO Notranjske, smo v celoti organizirali, a smo ga morali tik pred 

zdajci odpovedati. 

Botaničnega dne v maju na Planini Razor, v sodelovanju z odsekom VGN PD Tolmin, zaradi omejitvenih 

ukrepov nismo realizirali. 

Srečanje VGN MDO Posočja in Notranjske(organizirali bi ga Notranjci), je iz istega razloga prav tako 

odpadlo. 

V organizaciji PD Nova Gorica je v juliju potekal 5.Naravovarstveni tabor za mlade ob reki Nadiži, ki se ga 

je udeležilo 19 mladih naravovarstvenikov. 

Poročila o aktivnosti so poslali iz treh društev. V PD Križna gora so organizirali naravovarstveni izlet in 

izvajali aktivnosti v času cvetenja narcis. V PD Cerkno so v februarju izpeljali naravovarstveni izlet za 

vrtec in v juniju čistilno akcijo na Poreznu. Za oktober planirano postavitev razstave Narava gorskega 

sveta včeraj, danes, jutri, v Cerkljanskem muzeju so morali odpovedati. V PD Idrija so aktivnosti 

odpadle. V PD Tolmin so organizirali in izvedli naravoslovni planinski izlet na Planino Razor ter poskrbeli 

za premestitev tabel ob koči. 

Gospodarski odbor: 

V letu 2020 se gospodarski odbor pri MDO PD Posočja ni sestal. 

So pa v vseh društvih, ki upravljajo s kočami kar pridno delali. 

PD Ajdovščina: investicijsko vzdrževalna dela pri koči na Čavnu. 

PD Brda: obnova koče na Koradi, nova fasada na prizidku, dokončanje jedilnice, nove sanitarije(okrog 

630 ur prostovoljnega dela, pomoč članov z bagerjem, traktorjem in opravljanjem zidarskih del). 

PD Cerkno: opravljene vse načrtovane akcije, celo nekaj več. V sezoni so vsa dela v koči pokrivali člani 

društva, prav tako dežuranje izven sezone-zadovoljni z izkupičkom. 

PD Javornik-Črni vrh: beljenje prostorov, prenovljena shramba, povsem obnovljena fasada na koči. 

PD Idrija: redna vzdrževalna dela na koči na Hlevišah, montaža pleksi pregrad v gostinskem delu, 

aktivnosti za izdelavo projektov za izgradnjo novega sanitarnega bloka. 

PD Valentin Stanič-Kanal: v 10-ih delovnih akcijah popolna prenova notranjosti in zunanjosti Planinskega 

doma pod Ježo(postavitev ograje na terasi in kozolca z novo tablo, montaža solarnih luči, generalno 

čiščenje doma, beljenje, vgradnja novih vrat, ureditev čistilne naprave in drvarnice….in še mnogo več). 

PD Nova Gorica: ureditev dovozne poti in parkirišča ter postavitev ograje(Dom dr.Klementa Juga 

Lepena), popravilo čistilne naprave, popolna obnova peči, zaključek sanacije sanitarij, popravilo 

žičnice(Krnska jezera), menjava IR panelov in popravilo agregata(Krn). 



 

PD Podbrdo: redna vzdrževalna dela na žičnici in koči na Črni prsti, odstranitev betonskega zoba okrog 

koče, izolacijska sanacija fasade drvarnika in bivaka, menjava lesenih podov v sobah. Opravljenih preko 

1500 ur prostovoljnega dela. 

Planinska družina Benečije 

Posebno mesto pripada Planinski družini Benečije, ki je tudi vključena v MDO PD Posočja. Opravlja 

veliko delo pri ohranjanju planinstva in se vključuje v vse pore življenja Slovencev v tem delu Italije. Zato 

še posebej nekaj stavkov o njihovem delovanju v letu 2020. 

Leto 2020 so začeli z 11.seminarjem o ženski stvarnosti, ki združuje ženske iz Nadiških dolin in Posočja. 

V januarju so sodelovali na Zamejskem smučarskem pokalu ZSSŠDI v Plodnu. 

Že več let Planinska družina pomaga društvu Bančinari iz Špetra, ki na pustno nedeljo organizira skozi 

Špeter sprevod domačih in tujih pustnih skupin.  

V marcu so zaključili tečaj smučanja ''Štiri nedelje na snegu v Podkloštru''. 

Dom na Matajurju je bil žal zadnjič odprt zadnji vikend v februarju. 

V nedeljo 19.julija je potekala pri domu delovna akcija(košnja trave in urejanje planinskih poti). 

V nedeljo 27.septembra so na dvorišču bivše osnovne šole v Sovodnju izpeljali 28.redni letni občni zbor 

društva(verjetno edini tako organiziran). 

Planinska družina Benečije ima tudi svojo spletno stran, na kateri dobite več podatkov o njihovem 

delovanju in Facebook profil, preko katerega obveščajo svoje člane in ostale o društvenih dogodkih in 

odprtju Doma na Matajurju. 

Žal nimam podatkov o delovanju v letu 2020, drugega zamejskega društva, Slovenskega planinskega 

društva Gorica, ki je tudi zelo aktivno. 

V MDO PD Posočja spadata še društvo DEŠ(društvo ekstremnih športov) s sedežem v Vrtojbi in Plezalni 

klub Idrija.  

Društvo DEŠ že več kot 15 let skrbi za promocijo in razvoj športno plezalne kulture na področju Goriške 

in širše. V ponudbi športno plezalnih dejavnosti se najdejo tudi športno plezalni dogodki, sodelovanje z 

zdravstvenimi ter socialnimi zavodi, vzgojno izobraževalnimi zavodi(vrtci, šole…) in še bi lahko naštevali. 

Tudi delovanje PK Idrija je bilo v letu 2020 zelo okrnjeno.  

V poročilu ni zajeto delo turnih kolesarjev, orientacistov, alpinistov, jamarjev, fotografov, gorskih 

tekačev……., ki delujejo v nekaterih društvih. 

Iz poročila je razvidno, da delo kljub pandemiji ni zastalo. 

Pripravil: 

Dušan Plesničar 

Predsednik MDO PD Posočja 

 



 

POROČILO MDO PD DOLENJSKE IN BELE KRAJINE  ZA LETO 2020 
 

• Za uresničevanje skupnih ciljev, nalog in potreb po medsebojnem sodelovanju v  dolenjski in 
belokranjski regiji, se planinska društva tega območja povezana v Meddruštveni odbor  planinskih 
društev Dolenjske in Bele krajine (MDO PD). 

• MDO PD  sestavljajo predsedniki PD oz. od njih pooblaščeni predstavniki vodstva PD in predsednik 
MDO. MDO PD deluje v skladu s Statutom PZS in Pravilnikom o delu MDO PD; novega je MDO PD 
sprejel in potrdil na seji 13. 11. 2013 v Metliki. 

• Temeljna naloga MDO PD pri uresničevanju nalog iz 20. člena Statuta PZS, ki se izvajajo na območju 
MDO PD, je usklajevanje stališč in mnenj, ki so skupnega  pomena za napredek PD v tej regiji 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 PD  so vključena planinska društva: Krka Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Semič, 
Trebnje, Polom Kostanjevica na Krki, Polet Šentrupert, Šentjernej, Pohodnik Novo mesto, 
Pohodniško društvo Novo mesto ter Plezalni klub Novo mesto. V letu 2020 je članstvo upadlo za 
6,71 % in šteje v MDO PD 2.445 članov. 

• MDO PD delujejo na območju 19 občin in sicer: Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, 
Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, 
Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Kočevje, Kostel in Osilnica, s skupno 
površino 2.393,64 km² oz. 11,80 % slovenskega ozemlja. 

PREGLEDNICA: sestava MDO PD v letu 2020 

Organ vodja in namestnik člani datumi sej 

MDO PD 
Dolenjske in Bele 
krajine 

Rudolf E. Skobe, PD Krka 
Novo mesto - predsednik 
 
Franc Janež - PD Kočevje, 
namestnik predsednika 

Branko Brodarič -  PD Metlika 
Milan Mlakar – PD Kočevje 
Anton Progar - PD Krka Novo mesto 
Dušan Kukman - PD Semič 
Franc Štokar - PD Polom Kos. na Krki 
Borut Mežnarčič - PD Trebnje 
Peter Dichlberger - PD Črnomelj 
Jože Krhin - PD Šentjernej 
Marko Rems - PD Pohodnik 
Daniel Pejovič - PD Polet Šentrupert 
Anton Markovič - Pohodniško društvo 
Novo mesto 
Tomaž Erpič - Plezalni klub Novo 
mesto 

 
COVID-19 

je onemogočil 
seje v živo 

 
5 dopisnih sej: 

23.01.2020 
01.06.2020 
26.06.2020 
23.09.2020 
26.11.2020 

 
  

      Člani, izpisani v poševnem tisku, so bili na novo izvoljeni v letu 2020 

Pomembno je, da je znotraj MDO PD še vedno zelo aktiven Odbor za varstvo gorske narave, ki ga že 
22 let vodi Rozalija Skobe iz PD Krka Novo mesto. Ta je uspel že 13. leto zapored organizirati tečaj za 
gorsko stražo. Tečaja, ki je potekal v Kočevju z odlično organizacijo načelnica odseka VGN Tina 
Kotnik, se je udeležilo 34 planincev iz 10 društev našega MDO-ja. Ves čas je bil na tečaju prisoten 
tudi načelnik KVGN Marijan Denša. Prav toliko jih je na strokovni ekskurziji po Machovi učni poti pri 
Novem mestu usposabljanje tudi zaključilo. Značke novim GS je podelil predsednik PZS dr. Jože 
Rovan, ki se je s soprogo udeležil tudi pohoda. 

 



 

 
13. tečaj za GS v Kočevju, 29. 2. 2020, foto: Rudolf E. Skobe 

 
Tradicionalnega letnega zbora načelnikov VGN, VGN in GS zaradi COVID-12 v jesenskem delu odbor 
za VGN ni izvedel. Načrt dela za leto 2021 so sprejeli v dopisni obliki.  

•  
 

 

      Zaključek 13. tečaja za GS po prehojeni Machovi učni poti, 6. 6. 2020, foto: Rudolf E. Skobe 
 

• Delovanje odbora mladinskih odsekov, ki ga vodi Majda Markovič iz Pohodniškega društva Novo 
mesto je bilo zaradi COVID-19 v celoti onemogočeno.  

• Zelo dobro deluje odbor za planinske poti, ki ga vodi Mladen Živković iz PD Krka Novo mesto. Svoj 
zbor so izvedli 27. februarja na Malem Slatniku s kar 52 udeleženci iz vseh PD. Prisotna sta bila tudi 
predsednik PZS dr. Jože Rovan, načelni KPP Bogdan Seliger ter predsednik MDO PD.  
Tudi v tem letu, so poleg številnih delovnih akcij, ki jih imajo markacisti na poteh znotraj svojih 
društev, organizirali 13. junija skupno delovno akcijo MDO PD, tokrat na poteh na območju PD 



 

Kočevje; (39/9 PD/312 ur). Akcije se je udeležil in na njej pridno markiral tudi predsednik PZS dr. 
Jože Rovan. 

• Odbor vodnikov PZS, ki ga vodi Matej Kocbek iz PD Krka Novo mesto, tudi član IO VK PZS, v tem letu 
zaradi COVID-19 ni imel nobene skupne akcije, tudi zbora vodnikov ne. 

• V letu 2020 so v okviru MDO PD zaradi COVID-19 odpadle vse večje načrtovane akcije in prireditve, 
tudi tradicionalno srečanje planincev Dolenjske in Bele krajine.  

• PREGLEDNICA: izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija 
Št. udelež. 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Usposabljanje za 
gorske stražarje 

29.02.2020 
Kočevje in 
12.05.2020 
Mali Slatnik 

34/34 
iz 10 PD 

vodja: Rozi Skobe, 
vodja odbora za 
VGN pri MDO  

prof. Rozi Skobe 
Andrej Hodoklin 
iniv. dipl. biolog in 
prof. Jože  Perše 

     

• PREGLEDNICA: strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2015 

Naziv  Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov  

IPV 2 0 -  

vodnik PZS (vsi) 153 95 -  

vaditelj orienta. 2 2 -  

VGN 31 32 -  

markacist PZS 78 78 -  

inštruktor mark. 0 0 -  

MPS 2 2 -  

mlad. voditelj 7 7 - (ni st. kader) 

GS 364 - - (ni st. kader) 

 

• PREGLEDNICA: izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv aktivnosti 
Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Naravovarstveni 
izlet – ekskurzija Po 
Machovi učni poti 

6. 6. 2020 
Pot devetih 
kalov v 
Kobjeglavi  

Odbor VGN, 39 
udeležencev  (10 PD) 
vodja: Rozi Skobe  

Naravovarstveno 
izobraževanje in zaključek 
tečaja za GS 
 

Naravovarstvena 
ekskurzija v 
Cerovem, Po sledeh 
vodomca 

1. 8 .2020 
Odbor VGN, 34 
udeležencev  (7 PD) 
vodja: Rozi Skobe  

Naravovarstveni izobraževanje 

Delovna akcija 
markacistov PZS iz 
MDO PD 

13. 06. 2020, 
Kočevje 

39 markacistov iz 9 PD 
MDO PD (312 ur), 
vod.: Mladen Živković  

Obsežna akcija na širšem 
območju Kočevja 

 

• PREGLEDNICA: podeljena priznanja  

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Spominska plaketa PZS za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo 
Milan Mlakar  
PD Kočevje 

 

• Na območju MDO PD se nahajajo tri planinske koče (Planinski dom Gospodična – PD Krka Novo 
mesto, Dom na Mirni gori – PD Črnomelj in Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje) ter zavetišče 
na Sv. Petru – PS Dvor. Tudi PD Metlika še naprej uspešno ureja svojo planinsko postojanko na 
Krašnjem vrhu, kjer sta prijetna brunarica in razgledni stolp. Razgledna stolpa sta tudi na vrhu 



 

Velikega Roga (1099 m) in Sv. Petra (888 m) – PD Krka Novo mesto. PD Polom Kostanjevica na Krki 
ima dokončano brunarico - zavetišče, ki se nahaja na območju imenovanem Štembuh na Gorjancih.  

• Na območju MDO PD so krožne poti: Trdinova planinska pot (150 km), s 15 točkami, Kočevska 
planinska pot (130 km) s 13 točkami in Trimčkova pot Kočevje (12 km) s 5 točkami in številne druge 
planinske in pohodniške poti na Kočevskem ter na Dolenjskem in v Beli krajini, saj je vpisanih v 
kataster planinskih poti skupno kar 830 km poti. 

• Potek Slovenske turno-kolesarske poti so markacisti našega odbora za planinske poti  na območju 
MDO PD Dolenjske in Bele krajine, kot prvi v celoti markirali in uredili, sedaj pa jo redno vzdržujejo. 

• Program dela MDO PD Dolenjske in Bele krajine zaradi COVID-19 ni bil v celoti realiziran. V MDO PD 
skrbno razporejamo sredstva namenjena za delo MDO PD in njegovih odborov. Ta so za ta namen 
vodena na posebnem kontu našega MDO PD pri PZS, skladno s finančnim načrtom PZS. To je 
razvidno tudi iz finančnega poročila MDO PD za leto 2020. Posebej je MDO PD z donacijami iz 
finančnega načrta in v skladu s sklepom MDO PD z dne 3. 4. 2013,  pomagal: 
- s 150 € smo podprli srečanje markacistov februarja v na Malem Slatniku, 
- z 359 € smo podprli že 13. tečaj za gorsko stražo, na katerega se je prijavilo 34 udeležencev in ga 

tudi zaključilo, 
- 102 donacija Društvu Machova dediščina pod Gorjanci za vodenje po Machovi učni poti 
- itd. (podrobneje finančno poročilo). 

 
V letu 2020 smo že tretjič zapored zagotovili 100 % prisotnost naših PD na sejah Skupščine PZS,  
zagotovili smo 100 % izvedbo ankete vseh naših PD in smo tudi v vseh letih, kar se izvaja na 1. mestu. 
 
Podatki v tem poročilu v kratkem povzemajo delo MDO PD Dolenjske in Bele krajine, nekatere podatke 
in informacije. 
 
Novo mesto, 15. februar 2021 Predsednik MDO PD: 

 Rudolf Skobe l.r.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POROČILO MDO PD POMURJA ZA LETO 2020 
 

Program dela za leto 2020, ki so skupni cilji Meddruštvenega odbora planinskih društev 

Pomurja katerega združuje sedem društev ( PD Matica Murska Sobota , PD Gornja Radgona , PD 

Lenart , PD Hakl Sveta Trojica , PD Ljutomer , PD Lendava , PD Goričko Tromeja ). Skupni cilji in naloge 

so predvsem na pridobivanju članstva predvsem mladega kadra, na pridobivanju vodnikov , 

markacistov in mentorjev mladinskih skupin , spodbujanje mladine in uvajanje v planinstvo in 

planinske šole po društvih, večji poudarek je na usposabljanju in dodatnem izobraževanju strokovnega 

kadra in ostalih članov MDO PD Pomurja kakor tudi sodelovanje s planinskimi organizacijami na 

obrobju dežele. 

 

Srečanje Pomurskih planincev 



 

Aktivnosti , ki so bila zastavljena v MDO PD Pomurju za leto 2020 : 

V letu 2020 se bo MDO sestal na štirih seja , po potreba tudi večkrat . 

Zbor markacistov OPP MDO PD Pomurja. Srečanje predšolskih in osnovnošolskih otrok MO MDO 

Pomurja. Tradicionalno srečanje planincev MDO PD Pomurja. Izobraževanje strokovnega kadra MDO 

PD Pomurja. Dan planinskih doživetij PZS. Dan Slovenskih 

markacistov PZS. Tabor za mlade planince MO MDO PD Pomurja. Srečanje srednješolcev in študentov 

MO MDO PD Pomurja. Tradicionalni planinski ples MDO PD Pomurja . 

Udeleževanje na sejah UO PZS in planinskih društev MDO , ter ostalih ustreznih sestankih v okviru 

planinske organizacije , kakor tudi skupščine PZS. Izobraževanja , usposabljanja ter posvetovanja na 

področju planinstva. Zbor vodnikov MDO PD Pomurja. 

Seveda vseh aktivnosti, ki so bile zastavljene nismo mogli realizirati zaradi epidemije, ki nam je to v 

veliki meri onemogočila. Uspešno so bili izvedeni zbori društev, kakor tudi na začetku leta sestanki 

UO PZS, ter skupščina PZS. Dan Slovenskih planincev je bil večinoma izveden po društvih, kot tudi 

priprave za tekmovanje » Mladina in gore » . Vse ostale aktivnosti so 

preložene na leto 2021. 

 

PREGLEDNICA: Število članov in strokovnega kadra MDO PD Pomurja 

 

Naziv Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov 

Število članov 
MDO Pomurja 

 
1615 

  

Vodniki MDO 
PD Pomurja 
A,B,D 

 
49 

 
49 

 
3 

32,Markacisti 
MDO PD 
Pomurja A,B 

 

28 
 

28 
 

Mentorji MO 
MDO Pomurja 

 
16 

 
2 

 

 

PREGLEDNICA: izvedene aktivnosti MDO PD Pomurja (srečanja, tekmovanja, tabori ) 

 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja 

Srečanje Pomurskih 
planincev MDO PD Pomurja 

Preloženo  

 

Srečanje predšolskih in 
osnovnošolskih otrok MO 
MDO 

 
 

Preloženo 

 



 
 
 

Štefan Kozak 

 

 
Planinski tabor za mlade 

Preloženo, razen 
Priprav tekmovanja 
Mladina in gore 

Ena ekipa PD Gornje 
Radgone 

Izobraževanje strokovnega 
kadra MDO PD Pomurja 

Preloženo  

Delovno srečanje 
Markacistov PZS 

Preloženo  

Področno tekmovanje 
orientacijsko 

Preloženo  

Regijsko in državno 
tekmovanje orientacijsko 

Preloženo  

 

 

 

PREGLEDNICA: podeljena priznanja v MDO PD Pomurju 

 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Bronasti, srebrni, 
zlati častni znak PZS 

5-letna aktivnost in predano 
delo v društvih 

 
1 posameznik 

Svečana listina PZS   

Bronasti znak Mladi 
planinec 

  

Priznanje PZS Vestno in aktivno delo v 
društvu 

 
3 posamezniki 

   

 

 

Aktivnosti MDO PD Pomurja za tekoče leto 2020 razlog zaradi situacije in Covida niso bile v celoti realizirane . V 

upanju in želja nam je , da bi načrtovane naloge , ki so zastavljeni po programih in delo bile uspešno izvedene v letu 

2021 . 

 

 

Predsednik MDO PD Pomurja 
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POROČILO MDO PD KOROŠKE  ZA LETO 2020 
 

Osnovni podatki MDO za leto 2020: 

Na območju Koroške je registriranih 18 članov PZS (planinskih društev, klubov, postaj GRS), od tega 12 

društev, en planinski klub, 3 alpinistični klubi, en plezalni klub in eno društvo GRS Koroške. Primerjalno je v 

PZS registriranih 291 društev. Število vseh članov v planinskih društvih in klubih Koroške je nekaj nad 3000, 

kar predstavlja 4,3 % prebivalstva. Za Slovenijo je ta podatek približno 3 % od skupnega števila prebivalcev, 

tako da se Koroška lahko pohvali z  nadpovprečnim včlanjevanjem  prebivalcev v organizirane oblike 

planinstva.  

Aktivnosti v letu 2020:  

MDO Koroške se je v letu 2020 sestal na 4 rednih sejah. Vse seje so bile sklepčne, na njih pa smo največ 

pozornosti posvetili obravnavi tekočih problemov delovanja društev, delu posameznih odborov in 

predhodni obravnavi pomembnejših odločitev in gradiva  za seje UO PZS.  

V okviru MDO-ja deluje 5 odborov: Območni vodniški odbor (OVO), Odbor za planinske poti Koroške (OPP), 

Odbor za varstvo narave in gorska straža (VGN), Odbor za turno kolesarjenje (OTK) in Odbor za obhodnice 

in Koroško planinsko pot. Med najbolj aktivnimi odbori je vsekakor Odbor za varstvo narave, Odbor za 

planinske poti in Območni vodniški odbor. 

 

Delo po odborih: 

1. Območni vodniški odbor: 

Območni vodniški odbor se je v letu 2020 sestal na treh sejah.  Na njih so obravnavali tekoče zadeve, ki se 

nanašajo na usposabljanje in delo planinskih vodnikov. Med letom so redno obveščali vodnike v naših PD o 

akcijah in problematiki, ki je bila obravnavana na PZS in njenih organih in se je navezovala na delo 

planinskih vodnikov.  

V letu 2020 izpopolnjevanja nismo organizirali, ker se je sprejemal nov Pravilnik o licenciranju strokovnih 

delavcev PZS, vsakoletno tradicionalno srečanje planinskih vodnikov pa je odpadlo zaradi  COVID-19, prav 

tako je odpadlo tudi vsakoletno srečanje Koroških planincev, ki je bilo sicer predvideno na Pernicah.  

Naš vodnik Ivan Cigale je v sodelovanju z vsemi planinskimi društvi in njihovimi vodniki pripravil celoletni 

plan izletov in pohodov za celotno območje Koroške. Vsi načelniki OVO MDO so se tudi udeležili zbora 

vodnikov, ki je sicer zaradi znanih razmer potekal na virtualen način.  

2. Odbor za planinske poti: 

Odbor se je sestal na 3 sejah, od tega sta bili dve seji korespondenčni ker zaradi ukrepov, sprejetih za 

omejevanje pandemije redno sestajanje odbora ni bilo možno. Markacisti Koroške so leto pričeli s 

prijetnim, sedaj že tradicionalnim  druženjem in izletom markacistov Koroške po manj znanih planinskih 

poteh okrog Prevalj, vsakoletni področni zbor markacistov pa so pripravili markacisti PD Mislinja. 
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Osnova dela odbora in s tem tudi markacistov je skrb za planinske poti na Koroškem. Pri tem dosledno tudi 

upoštevamo določbe zakona o planinskih poteh in splošna načela varstva gorske narave. Odbor koordinira 

med posameznimi odseki pri društvih, ocenjuje opravljeno delo in opozarja na nepravilnosti. V letu je 

odbor poskrbel tudi za evidenco markacistov po društvih, evidenco licenčnega izpopolnjevanja in evidenco 

planinskih poti na območju OPP Koroške. Med letom so bile izvedene 3 skupne delovne akcije. Tako je bilo 

v okviru teh akcij obnovljenih 35 smerokazov z novimi kovinskimi drogovi, obnova poti PD Slovenj Gradec 

in na Olševo. Za to obnovo je PK Peca-Olševa prispeval 300 € za pokritje stroškov te obnove.  

Odbor je poskrbel tudi za ustrezna priznanja najbolj zaslužnim markacistom. Tako je bilo podeljeno 

priznanje za markacista leta Pogorelčnik Slavku iz PD Slovenj Gradec, pohvale za požrtvovalno delo na 

planinskih poteh pa sta prejela Kristjan Krajger in Drago Zorman.  

3. Odbor za varstvo narave: 

Pri MDO Koroške je registriranih 62 gorskih stražarjev in 13 varuhov gorske narave. 10 planinskih društev 

ima registriran odsek za VGN, predvidevamo pa, da bo v letu 2021 ustanovljen še 1 odsek. 

Delo odbora je bilo zelo pestro. Tako smo se predstavniki MDO-ja, zadolženi za varstvo narave, v februarju 

udeležili tradicionalnega naravovarstvenega pohoda ob Muri z mednarodno udeležbo (Slovenija, Hrvaška, 

Avstrija), februarja so bili opravljeni preventivni obhodi na območju pohorskih planj med Ribniško kočo in 

Kopami. Ob teh obhodih smo opozarjali voznike motornih sani o prepovedi vožnje v naravnem okolju. 

Marca smo se udeležili zbora delegatov KVGN v Mojstrani (zbor je bil izveden dopisno), skupaj s PD Ravne 

pa smo opravili tudi naravovarstveni pohod v Hudo luknjo. Aprila je bilo izvedeno  letno srečanje gorskih 

stražarjev in varuhov gorske narave na Košenjaku, maja smo se posvetili varnostnih ukrepom zaščite arnike 

na območju Črnega vrha in okolice, junija je bil opravljen s strani PD Ribnica naravovarstveni nadzor 

Ribniškega jezera, sodelovali smo na Dnevu slovenskih planinskih doživetij in sodelovali na 

naravovarstvenem pohodu Marolče in barje Zadnji Travnik pod Olševo. Avgusta smo se udeležili 

ozaveščevalnega pohoda iz Ljubnega na Komen in Travnik, katerega organizator je bil odsek VGN Ljubno in 

sodelovali še na Dnevu alpske  možine v organizaciji PD Bohinj.  V mesecu septembru smo sodelovali na 

Dnevu Smrekovca, prilagojeno s pohodi posameznih PD v okolici Smrekovca in sodelovali na srečanju  

generacije VGN 2019 in GS ter VGN Podravja. Izveden je bil tudi naravovarstveni pohod Ute – Krofička 

skupaj s PD Črna. V mesecu decembru je bila izvedena tudi dopisna razširjena seja IO KVGN, na kateri smo 

tudi sodelovali.  

Poleg vseh teh aktivnosti smo vso pozornost posvečali tudi ozaveščanju planince in šolarjev z 

naravovarstvenimi predavanji, sodelovali pri pripravi karte PZS Smrekovec, Raduha, Olševa, Peca in Uršlja 

gora, spremljali aktivnosti glede planirane gradnje vetrnih elektrarn pri Lovrenških jezerih, sodelovali s 

predavanji in ozaveščanju mladih na šolah, pohodih in planinskih taborih itd.  

4. Odbor za turno kolesarjenje: 

Turno kolesarski odseki pri PD Koroške so v letu 2020 delovali v skladu z zastavljenimi plani, ki so bili 

prilagojeni trenutni, vsesplošni zdravstven situaciji zaradi pandemije corona virusa. Glavne aktivnosti so 

bile usmerjene v pridobivanje novih članov in organizaciji in izvedbi številnih skupnih turno kolesarskih 

izletov za svoje člane. Tudi v letu 2020 so turni kolesarji sodelovali pri izvajanju označevanja in urejanju TK 

transverzale. Pri tem so sodelovali tudi odseki pri posameznih društvih pri pregledih in označevanju ture.  
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5. Odbor za obhodnice in Koroško planinsko pot 

Odbor se je v letu 2020 največ ukvarjal z distribucijo obnovljenih dnevnikov in vodnikov Koroške planinske 

poti, prav tako pa tudi v sodelovanju z markacisti poskrbel za obnovo in vzdrževanje Koroške planinske poti 

na posameznih odsekih. Poskrbeli so tudi za to, da so vodniki Koroške planinske poti na voljo na vseh 

planinskih postojankah Koroške.  

 

       Predsednik MDO PD Koroške 

       Mirko Tovšak 
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POROČILO MDO PD KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA OBMOČJA  ZA LETO 2020 
 
Meddruštveni odbor planinskih društev kamniško bistriškega območja (MDO PD KBO) sestavlja 9 društev, Plezalni 
klub Kamnik (deseti klub) pa nas je zapustil in se je pridružil neposredno komisiji za športno plezanje. Društvo gorske 
reševalne službe Kamnik (DGRSK) pa je brez članstva.  
MDO PD KBO strmi k povečanju članstva v vseh društvih, istočasno pa podpira varovanje narave, varno hojo, 
medgeneracijsko sodelovanje, sprejemanje drugačnosti/različnosti, usposabljanje strokovnega kadra … 
 
Kljub turbulentnemu letu 2020 smo izpeljali nekaj predvidenih aktivnosti, ostale pa prenesli na leto 2021, v upanju 
izboljšave situacije glede covid-19. 
 
Namen 
Z medsebojnim obveščanjem in sodelovanjem izboljšati delovanja društev, povezovati območje in razvijati planinsko 

dejavnost. 

 

Cilji 
o Širjenje Planinstva kot načina življenja 
o Gojenje planinstva in tovarištva kot vrednost 
o Obveščanje o aktualnih informacijah 
o Povezovanje podobno mislečih 
o Sodelovanje 
o Skupne aktivnosti 
o Lokalno udejstvovanje 
o Povečati št. članstva 
o Povečati št. strokovnega kadra v društvih 
o Spodbujanje prostovoljstva 
o Posredovanje dobri praks in tistih, ki jih ni za ponavljati 
o S pogovorom iskati najprimernejše rešitve na izzive, ki se pojavljajo: članstvo, podmladek, markacisti, skrb za 

naravo (smeti, varovanje narave) 
 
MDO PD KBO s povezovanjem in sodelovanjem dejavno prispeva k ciljem trajnostnega razvoja. 
 
Članstvo MDO PD KBO 

PD Bajtar 74 

PD Blagovica 154 

PD Domžale 720 

PD Janez Trdina Mengeš 281 

PD Kamnik 1170 

PD Komenda 352 

PD Moravče 245 

PD Onger Trzin 77 

DGRS Kamnik 0 

članstvo skupaj 3073 
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MDO PD KBO se razprostira v občinah: Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin  
 

V MDO PD KBO imamo 6 planinskih koč in 2 bivaka 

 

društvo občina Koča/bivak koča bivak 

PD Domžale Kamnik Domžalski dom na Mali planini 1  

Planinsko društvo Janez Trdina Mengeš Mengeška koča na Gobavici 1  

PD Kamnik Kamnik Kamniška koča na Kamniškem sedlu 1  

PD Kamnik Kamnik Cojzova koča na Kokrškem sedlu 1  

PD Komenda Komenda Planinski dom Milana Šinkovca 1  

PD Moravče Moravče Planinski dom na Uštah - Žerenku 1  

PD Blagovica Blagovica Bivak na Špilku  1 

Društvo GRS Kamnik Kamnik Bivak Pavla Kemperla  1 

 

 

  

Odbori so v letu 2020 delali po dosedanji praksi z veliko usklajevanj, glede na turbulentne čase in bomo z manjšimi 

usklajevanji nadaljevali tudi v letu 2021. 

 

Odbor markacistov opravljene aktivnosti: 

- Srečanje markacistov 24. 1. 2020 Gostilni Pr' Jakov met v Trzinu. Podrobnosti srečanja so spisane v zapisniku 
srečanja. 
- Planirana akcija KB PD MDO na trasi Koželjeve poti v letu 2020 pod okriljem PD Kamnik ni bila izvedena zaradi 
ukrepov pandemije covid-19. Akcija se da v plan za leto 2022.  
- Opravljeni pregledi poti po planu posameznih društev v okviru MDO-ja v pomladanskem času in v nadaljevanju 
izvedene akcije po planih. V spodnji tabeli sem povzel iz letnih poročil društev samo nekaj osnovnih podatkov za 
dela, ki so bila opravljena v lanskem letu.  
- Po poročilih društev se je v letu 2020 vseeno opravilo 2109 prostovoljnih ur in vložilo 14.163,00 EUR v planinske 
poti v MDO PD KBO.                 

Vodja odbora za planinske poti - Alojz PIRNAT 

 

Odbor VK in MK  Odbor je opravljal in nadaljuje svoje delo po smernicah, ki jih je sprejela njihova matična komisija na 

PZS in MDO PD KBO.  

 

Odbor VGN  Odbor je opravljal in nadaljuje svoje delo po smernicah, ki jih je sprejela njihova matična komisija na PZS 

in MDO PD KBO.  

 

Odbor gospodarja  Odbor je opravljal in nadaljuje svoje delo po smernicah, ki jih je sprejela gospodarska komisija na 

PZS in MDO PD KBO. 

Odbor gospodarjev, katerega sestavljajo predstavniki - člani planinskih društev, ki delujejo na območju Domžal, 

Kamnik, Komende, Lukovice, Mengša, Moravč in Trzina, deluje kot stalni odbor Meddruštvenega odbora planinskih 

društev Kamniško Bistriškega območja. Svoje delo je v tem letu opravljal po smernicah, ki so si jih začrtali in sprejeli, 
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pri tem pa upoštevali tudi smernice gospodarske komisije na Planinski zvezi Slovenije. Po potrebi se je odbor aktivno 

vključeval v aktivnosti posameznega planinskega društva na področju vzdrževanja planinskih koč, svetovanja, 

srečanje oskrbnikov in gospodarjev … . Delo odbora je bilo zaradi epidemioloških razmer na področju COVIDA-19 in 

vladnih ukrepov otežkočeno.  

Roman RESNIK - vodja 

 

Turno kolesarski odbor  Odbor je opravljal in nadaljuje svoje delo po smernicah, ki jih je sprejela njihova matična 

komisija na PZS in MDO PD KBO. 

- Ogled na dvonamenski planinski poti s strani PZS-ja, markacistov (Pd Domžale in PD Blagovica) 

- Izvedba turno kolesarskega izleta STKP v enem dnevu. Izvedena je bila prva etapa od Ljubljane do Mihelčičevega 

doma na Govejku. 

- Sodelovanje med društvi s skupnimi izleti.   

Bojan PUSTOTNIK - vodja 

 
 

MDO PD KBO je MDO PD, ki ima vizijo in ji tudi sledi.  

 

Jurček NOWAKK 

 
 


