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ZAPISNIK ZBORA PREDSTAVNIKOV VODNIŠKIH ODSEKOV PD 2016,
ki je bil 26. 11. 2016 na Igu, s pričetkom ob 12.30
Prisotni: lista prisotnih predstavnikov Vodniških odsekov PD z glasovalno pravico in ostalih
prisotnih je priloga 1 k zapisniku.
Predlog dnevnega reda Zbora predstavnikov Vodniških odsekov PD:
1. Začetek Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD, izvolitev delovnega predsedstva
in organov Zbora
2. Podelitev priznanj častni vodnik PZS
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Sprejem Poslovnika o delu Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD
5. Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2016
6. Razprava o poročilih
7. Potrditev sprememb Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS in sprejem
Disciplinskega pravilnika VPZS
8. Imenovanje članov Častnega razsodišča VPZS
9. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za leto 2017 in okvirnega
programa dela za leto 2018
10. Pregledi dejavnosti planinskih društev s strani Tržnega inšpektorata RS
11. Predstavitev predloga novega Zakona o športu
12. Razno
K. 1. točki:
Načelnik Vodniške komisije PZS Franc Gričar je pozdravil navzoče in predlagal organe Zbora:
Delovno predsedstvo:
Predsednik: Jožef Bobovnik
Članica:
Vlasta Senica
Član:
Miro Mlinar
Verifikacijska komisija:
Predsednik: Primož Pečlin
Članica:
Valentina Posega
Član:
Janko Marin
Zapisnikarica: Katarina Filipič

PD Fram
PD »Bricnik« Muta
PD Cerknica
PD Borovnica
PD Postojna
PD Pošte in Telekoma Ljubljana
PD Cerkno

Overovatelja zapisnika:

Mateja Grat
Matej Ražen

PD Šmarje pri Jelšah
PD Bled

Sklep št. 1/16:
Sprejme se predlagano sestavo organov Zbora predstavnikov VOPD. Sklep je bil sprejet
soglasno.
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K 2. točki:
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je najprej pozdravil vse navzoče, nato sta z načelnikom VK
PZS Francem Gričarjem podelila priznanja »častni vodnik«. Lidija Vončina iz PD Nova Gorica
je prebrala razmišljanje o pomenu dela vodnikov PZS s poudarkom na prostovoljstvu in
veliki odgovornosti, ki jo imajo prostovoljni vodniki.
Priznanje »častni vodnik« se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju
prostovoljnega vodništva ali za vodništvo v okviru PZS in je poteklo vsaj 30 let od njegove
prve registracije.
Priznanje »častni vodnik PZS« so prejeli:
MDO GORENJSKE
1. Pretnar Janez
PD Radovljica
MDO KOROŠKE
1. Glazer Franc
PD Radlje ob Dravi
2. Senica Jože
PD Slovenj Gradec
MDO PODRAVJA
1. Dajnko Jožef
PD Ptuj
2. Kocbek Franc
PD Miklavž
3. Lorenci Leopoldina PD Slovenska Bistrica
4. Lorenci Matevž
PD Slovenska Bistrica
5. Mally Marjan
PD Poljčane
6. Meglič Cveto
PD Skalca Hoče Slivnica
MDO POSOČJA
1. Birsa Oskar
PD Nova Gorica
MDO SAVINJSKE
1. Čulk Silva
PD Zabukovica
2. Naraks Franc Karol PD Zabukovica
3. Vidmajer Adi
PD Prebold
MDO KAMNIŠKO BISTRIŠKI
1. Jazbec Lilijana
PD Domžale
2. Jazbec Milan
PD Domžale
3. Košir Matevž
PD Kamnik
Skupaj je bilo podeljenih 16 priznanj »častni vodnik«.
K 3. točki:
Predsednik verifikacijske komisije Primož Pečlin je podal poročilo: od skupno 168 glasov za
odločanje na zasedanju, je bilo ob 12.40 navzočih 66 glasov kar je 39,29 %. V skladu z 10.
členom Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS, je bilo prisotnih več kot tretjina glasov za
odločanje, zato je Zbor predstavnikov VOPD lahko začel z delom.
Zapisnik Verifikacijske komisije je priloga 2 k zapisniku.
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K 4. točki:
Predsednik delovnega predsedstva Jožef Bobovnik je predlagal v sprejem Poslovnik o delu
Zbora predstavnikov VO PD, na katerega ni bilo pripomb.
Sklep št. 2/16: Poslovnik o delu Zbora predstavnikov VO PD je bil sprejet soglasno.
K 5. točki:
Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2016 je bilo objavljeno v gradivu za
Zbor, zato je načelnik Franc Gričar podal le nekaj poudarkov. Izpeljane so bile vse akcije.
Glede na dve popolnoma zasedeni izmeni tečaja A meni, da izpada zaradi ne
subvencioniranja iz sredstev ESS ni bilo.
Finančno poročilo VK kaže, da je VK v tekočem letu poslovala pozitivno. Ves prihranek bo
porabljen za pokrivanje negativnega salda iz preteklih let.
K 6. točki:
V razpravo se je vključil Janko Mihev, ki je predlagal, da se za sprejemni izpit A ponovno
določi 14 ur s temu primerno ceno. Načelnik Franc Gričar je pojasnil, da je spremembo
sprejel IO VK PZS na osnovi poročila strokovnih služb PZS. Sklep usklajevanja inštruktorjev se
bo obravnaval na IO VK PZS v januarju 2017.
Sklep št. 3/16: Zbor predstavnikov VO PD potrjuje Poročilo o delu VK PZS. Sklep je bil
soglasno sprejet.
K 7. točki:
Uvodno razlago Disciplinskega pravilnika je podal Iztok Bokavšek. Upoštevane so bile
pripombe Odbora za pravne zadeve PZS in umestne pripombe, ki so bile podane v času javne
razprave. Novo je častno razsodišče. Disciplinski pravilnik je orodje, da se opredelimo do
kršitev. Najhujša kazen je odvzem licence za največ 5 let.
Dragica Onič iz PD Poljčane, ki ima dolgoletno vodniško tradicijo, od leta 1962, in ima njihovo
društvo 23 vodnikov in 2 pripravnika, smatra, da disciplinski pravilnik ni potreben, saj velja
častni kodeks PZS, pravilnik vodnikov PZS, PD imajo častna razsodišča. Vse se dogaja znotraj
PD, kjer svoje vodnike najbolj poznajo. Disciplinski pravilnik je izraz nezaupanja do vodnikov.
Predlaga, da se predlog DP zavrne. Meni tudi, da sedanji način sistema glasovanja 1 odsek =
1 glas ni primeren in pravičen, saj ima vodniški odsek, ki ima 20 ali več vodnikov, samo en
glas, enako kot VO, ki ima samo 5 vodnikov. Zato predlaga, da se razmisli o tem, da je število
glasov na zboru predstavnikov vodniških odsekov odvisno od števila registriranih vodnikov v
odseku.
Iztok Bokavšek je ponovno poudaril, da Disciplinski pravilnik VK ni namenjen tistim, ki delajo
dobro, ampak daje možnost pokazati na tistega posameznika, ki se ne drži pravil.
Franc Gričar je navedel primer, da je PD prijavilo svojega vodnika.
Jan Skoberne je menil, da vodnik odgovarja dvakrat, znotraj PD in do PZS.
Matej Trobec iz PD Sežana ugotavlja, da je vse odvisno od PD in vodstva PD.
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Predsednik delovnega predsedstva Jožef Bobovnik je še enkrat poudaril, da Disciplinski
pravilnik ni namenjen tistim, ki v redu delajo. Peščica tistih, ki ne upoštevajo pravil, je
privedla do tega, da smo se odločili za Disciplinski pravilnik, in ga dal na glasovanje:
Sklep št. 4/16:
Sprejme se Disciplinski pravilnik VPZS. Sklep je bil sprejet z 49 glasovi »za« in 13 glasovi
»proti«.
Posledica sprejema Disciplinskega pravilnika je sprememba Pravilnika o organiziranosti
vodnikov, v katerega se vnese 28.a člen, ki predvideva častno razsodišče.
Sklep št. 5/16
Sprejme se 28.a člen Pravilnika o organiziranosti vodnikov. Sklep je bil sprejet z 52 glasovi
»za« in 11 glasovi »proti«.
K 8. točki:
Na razpis za zbiranje kandidatov za člane častnega razsodišča ni bilo prijav, zato IO VK PZS
predlaga sledeče kandidate, ki se s kandidaturo strinjajo:
1. Mojca Novak
PD Velenje
pravnica
2. Mitja Tavčar
PD Šempeter
policist
3. Viljem Kovačič
PD Loče
športni pedagog, ravnatelj
Sklep št. 6/16:
Člani častnega razsodišča so imenovani z 53 glasovi »za« in 3 glasovi »proti«.
K 9. točki:
Program dela in finančnega načrta za 2017 in okvirnega programa dela za leto 2018 je bil
objavljen v gradivu za Zbor na spletni strani PZS. Razprave ni bilo, razen predloga Janka
Miheva o določitvi večjega števila ur za sprejemni izpit.
Jožef Bobovnik je posebej opozoril na pravočasne prijave kandidatov, da ne prihaja do
prerazporeditev. Naj bodo prijave popolne, zahtevane ture naj bodo opravljene v predpisani
težavnosti.
Sklep št. 7/16
Zbor predstavnikov VO PD potrjuje program dela in finančni načrt za leto 2017 in okvirni
program za leto 2018. Sklep je bil sprejet soglasno.
K 10. točki:
Strokovni sodelavec PZS Damjan Omerzu je poročal, da so v zadnjem času številna planinska
društva deležna inšpekcijskega nadzora po Zakonu o spodbujanju in razvoju turizma. V večini
primerov gre za prijave s strani turističnih agencij. Začetek postopka je torej prijava, saj naj
bi posamezni programi PD predstavljali turistični aranžma. PD prejme poziv na sestanek oz.
se zahteva pisna izjasnitev ter predložitev dokazil. Rok za odgovor je zelo kratek. Zahteva se:
- seznam udeležencev
- opis programa
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-

kalkulacija turističnega aranžmaja (prevoz, nastanitev, druge storitve kot n. pr.
prehrana, ogledi)
licenca za organizacijo turističnega aranžmaja

PZS se je intenzivno vključila v reševanje posameznih primerov in posebej opozarja, naj se PD
sklicuje na nepridobitno izvedbo programa in na dosledno finančno poslovanje (prejeti in
izdani računi). Namen ni turističen, ampak gre za društveno planinsko dejavnost po
programu, ki je namenjen članom društva. Večdnevne tabore, predvsem v Dalmaciji, pa naj
se prepusti turističnim agencijam.
Tudi v primeru dvodnevnega izleta v tujino, ko PD organizira prevoz in nočitev, naj se račun
za nočitev poravna direktno v koči.
K 11. točki:
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je še enkrat čestital prejemnikom priznanj častni vodnik in se
zahvalil IO VKPZS.
Prvi pregledi inšpektorjev so se nanašali na Zakon o gorskih vodnikih, vendar se je to
razrešilo, ker gre za prostovoljstvo, kar ne zapade pod Zakon o GV.
Prvi inšpekcijski pregledi PD po Zakonu o spodbujanju in razvoju turizma so dejansko
pokazali, da gre v nekaterih primerih za turistični aranžma – letovanje v Dalmaciji. Večina
primerov se je zaključila z ustavitvijo postopka, le eden je trenutno na sodišču. Poudaril je,
da je bilo na to temo več posvetov. Zelo verjetno se zakon v bližnji bodočnosti ne bo
spreminjal in ga je pač treba spoštovati. Si pa močno prizadevajo, da bi bila športna aktivnost
izvzeta iz Zakona o spodbujanju turizma.
Pripravlja se novi Zakon o športu na osnovi nacionalnega programa športa 2014–2023, po
katerem je šport del javnega interesa, to pomeni, da se izvaja za vse, ne le za zaprti krog.
Zakon naj bi bil sprejet v drugi polovici leta 2017.
K 12. točki:
Dani sta bili dve pobudi:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov podpira predlog, da bi bile planinske koče, ki so sicer
odprte ob vikendih in praznikih, odprte tudi v času šolskih počitnic (novembrske, novoletne,
zimske, prvomajske), saj je takrat priložnost za družinsko planinarjenje in morda tudi za
izvedbo krajših taborov - predlagatelj Jože Bobovnik.
Na spletni strani VK naj se objavijo zapisniki sej IO VK in strokovnih odborov - predlagatelj
Janko Mihev.
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Zbor predstavnikov VO PD je zaključil delo ob 14.30.

Zapisnikarica:
Katarina Filipič

Overovatelja zapisnika:
Mateja Grat

Matej Ražen

Predsednik delovnega predsedstva:
Jožef Bobovnik

