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ZAPISNIK ZBORA PREDSTAVNIKOV VODNIŠKIH ODSEKOV PD 2018, 
ki je bil v soboto, 24. 11. 2018, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu,  

s pričetkom ob 12.20 
 
Prisotni: lista prisotnih predstavnikov Vodniških odsekov PD z glasovalno pravico in ostalih prisotnih 
je priloga 1 k arhivskemu zapisniku 
 
Predlog dnevnega reda Zbora predstavnikov Vodniških odsekov PD: 

1. Začetek Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD in 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 2018 
6. Razprava o poročilih 
7. Potrditev sprememb Pravilnika vodnikov PZS 
8. Prilagoditev programov usposabljanj vodnikov PZS novemu Zakonu o športu 
9. Poročilo komisije za pripravo volitev 
10. Odločanje o razrešnici organov VK PZS 
11. Volitve organov VK PZS za obdobje 2018–2022 
12. Predstavitev dela odbora Planinstvo za invalide 
13. Objava rezultatov volitev 
14. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za leto 2019 ter okvirnega programa 

dela za leto 2020 
15. Razno 

 
Sklep 1/18:  
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje predlagani dnevni red. 
 
K 1. točki: 
Načelnik Vodniške komisije PZS Franc Gričar je pozdravil navzoče in predlagal organe Zbora: 
 
Delovno predsedstvo:   
Predsednik:  Jože Bobovnik  PD Fram 
Član:  Jože Lekše  PD Lisca Sevnica 
Član:  Husein Djuherič  PD Velenje 
 
Verifikacijska komisija: 
Predsednik: Anita Mlinarič  PD Gornja Radgona 
Član:  Martin Luzar  Pohodniško društvo Novo mesto 
Član:  Marko Goršič  PD Podpeč-Preserje 
 
Zapisnikarica:  Katarina Filipič    PD Cerkno 
 
Overovatelja zapisnika: 
Miha Pavšek  PD Onger Trzin 
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Rudi Ambrož  PD Radlje ob Dravi 
 
Volilna komisija 
Predsednik: Drago Metljak  PD Ljubljana-Matica 
Član:  Valentina Posega PD Postojna 
Član:  Matej Ražen  PD Bled 
 
Sklep 2/18: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje organe Zbora predstavnikov vodniških odsekov 
PD. 
 
K 2. točki: 
Predsednik PZS Jože Rovan in načelnik  Vodniške komisije PZS Franc Gričar sta podelila priznanja 
»častni vodnik PZS«. Izabel Vadnal iz PD Postojna je prebrala razmišljanje o pomenu dela vodnikov 
PZS, s poudarkom na prostovoljstvu in veliki odgovornosti. Vodništvo je vseživljenjski proces. 
Priznanje »častni vodnik PZS« se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju vodništva in je 
poteklo vsaj 30 let od njegove prve registracije. 
 
Priznanje »častni vodnik PZS« so prejeli: 
 
MDO DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

1. PROGAR ANTON   PD KRKA NOVO MESTO 
 
MDO KOROŠKE 

1. KADIŠ FRANC   PD DRAVOGRAD 
 
MDO LJUBLJANA 

1. DRAB JOŽE   PD LJUBLJANA-MATICA 
 
MDO PODRAVJA 

1. BOBOVNIK IVAN  PD POLJČANE 
2. GAJŠEK ZLATKA   PD POLJČANE 
3. MLINAREVIČ ANTUN  PD PTUJ 
4. VRHOVŠEK LEON  PD FRAM 

 
MDO PRIMORSKE 

1. NABERGOJ JURIJ  PD VIPAVA 
2. NAGLOST OTON  PD VIPAVA 

 
MDO SAVINJSKE 

1. ČANŽEK VLADIMIR  PD GRMADA CELJE 
2. ČREPINŠEK SILVO  PD ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI 

 
MDO ZASAVJA 

1. GRILC ELKA   PD LISCA SEVNICA 
2. LEVSTIK JANEZ   PD LISCA SEVNICA 



 
 
 
 
 
 
Vodniška komisija 
                         
 

 

Ob železnici 30 a 
SI–1000 Ljubljana 
Slovenija 
p. p. 214 

T +386 (0)1 43 45 689 
E vodniska.komisija@pzs.si 

W http:/vk.pzs.si 

ID DDV SI62316133 

TRR 61000-0016522551  

3. SVENŠEK ANTON  PD LISCA SEVNICA 
 
MDO KAMNIŠKO BISTRIŠKI 

1. PERŠOLJA ALEŠ   PD DOMŽALE 
2. PERŠOLJA BORUT  PD DOMŽALE 

 
Skupaj je bilo podeljenih 16 priznanj »častni vodnik PZS« 
 
K 3. točki: 
Predsednica verifikacijske komisije je podala poročilo: od 171 VO PD je bilo ob 12.28 prisotnih 78 
predstavnikov s pravico glasovanja, kar je 45,61 % in je več kot 1/3. Zbor je sklepčen in lahko veljavno 
sklepa, dokler je prisotnih vsaj 58 predstavnikov s pravico glasovanja.  
 
Zapisnik verifikacijske komisije je priloga arhivskemu zapisniku. 
 
K 4. točki: 
Sklep 3/18:  
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje Poslovnik o delu Zbora predstavnikov vodniških 
odsekov PD. 
 
Sklep 4/18: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje, da se Poslovnik Zbora predstavnikov vodniških 
odsekov PD potrjuje na naslednjih zborih predstavnikov vodniških odsekov PD samo, kadar so 
spremembe Poslovnika. 
 
K 5. točki:  
Poročilo o delu VK PZS v letu 2018 in o delu strokovnih odborov je bilo predloženo v gradivu za Zbor. 
Načelnik VK PZS Franc Gričar je podal le nekaj dodatnih pojasnil. Izvedena je bila večina načrtovanih 
akcij, razen tečaja za višje kategorije, za katere ni bilo prijav, skoraj vsa licenčna izpopolnjevanja pa so 
bila realizirana. Tudi v letu 2018 je teklo sodelovanje s policijo in Slovensko vojsko v preventivnih 
akcijah. Bila je izvedena akcija v sodelovanju z Mladinsko komisijo PZS. Reševalo se je nekaj pritožb 
društev, vodilo nekaj disciplinskih postopkov, ki so v glavnem zaključeni, nekaj pa jih je še v teku. 
Jože Bobovnik je dal poudarek na finančno poročilo, ki so ga prejeli na Zboru in v katerem so 
prikazani stroški in prihodki posameznih tečajev, kar izkazuje presežek dohodkov. Upoštevati pa je 
potrebno skupne stroške (priznanja, zavarovanje …), ki jih ni mogoče razdeliti na posamezne akcije. 
 
K 6. točki: 
V razpravi so sodelovali: 

- Martin Šolar, podpredsednik PZS: Finančno poročilo po akcijah in tečajih izkazuje določen 
plus. Skupni stroški se naj razdelijo na posamezne akcije – naj se določi vnaprej in upošteva v 
kalkulaciji. 

- Husein Djuherič, PD Velenje: Koliko prispeva Vodniška komisija za sofinanciranje skupnih 
stroškov dela in materiala?  Odgovor strokovne sodelavke PZS Veronike Susman: 8.550,00 €. 

- Roman Ponebšek, podpredsednik PZS: gre za organizacijske stroške. Vsaka komisija mora 
nekaj prispevati za delovanje PZS. 
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- Mateja Grat, Savinjski MDO, PD Šmarje pri Jelšah: Kaj točno zajema cena tečaja: nastanitev, 
prehrana …, kaj so drugi stroški? Naj bo jasno določeno za naprej. Vodniki, kot strokovni 
kader PZS, upravičeno računamo na finančno podporo PZS. 

- Feri Kropec, Savinjski MDO, PD Vitanje: Kaj je s sklepi 3.1/17, 3.2/17, 3.3/17, sprejetimi na 
Zboru predstavnikov vodniških odsekov PD leta 2017? Je bilo finančno poročilo izdelano v 
zahtevani obliki in objavljeno na spletni strani? 
Odgovor je, da je bilo objavljeno v gradivu za skupščino PZS 2018. 

- Mateja Grat: PZS bi morala iz članarine pokriti skupne stroške komisij. 
- Jože Rovan, predsednik PZS: Imam izkušnje iz prejšnjega obdobja, vedno so morale komisije 

oddeliti del sredstev za delovanje skupnih služb. Tudi Komisija za turno kolesarstvo ima 
minus, tako kot VK, in ga počasi pokriva.  Kot predsednik se trudim vzpostaviti boljši odnos z 
državo, ki se do nas zelo mačehovsko obnaša. Imeli smo razgovor na Ministrstvu za 
gospodarstvo z ministrom Počivavškom ter državno sekretarko Evo Štravs Podlogar in si 
obetamo nekaj za planinske poti in mogoče za koče, saj s potmi in kočami tvorimo 
pomemben del turizma. Predsedstvo ne more delati čudežev, zdaj predstavlja velik problem 
še Korošica. Svetla točka se kaže pri sofinanciranju usposabljanj s strani države, kar pa je spet 
močno zakompliciral novi Zakon o športu, po katerem vodnik ne obstaja in ga je treba spraviti 
v neke druge kategorije (alpinisti). 

- Izabel Vadnal, PD Postojna, članica IO VK: Znano je, kako je nastal tako velik negativni saldo 
na Vodniški komisiji, ki trenutno znaša še 16.000 €. Ko ni bilo več sredstev ESS, bi se morala 
cena usposabljanj ustrezno povišati, kar pa takratno vodstvo PZS ni dovolilo, zato bi moral ta 
minus biti skupen problem.   
Kot aktivna inštruktorica ugotavlja velik osip vodnikov od tečaja do zaključka in dela v 
društvu. Društva bi morala že med kandidati za usposabljanje opraviti selekcijo in dejansko 
poslati na tečaj resne kandidate, ki so v delu društva že preizkušeni in bodo tudi v naprej na 
razpolago društvu. Na tak način strošek usposabljanj ne bi bil izgubljen. 

 
Sklep 5/17: 
Zbor predstavnikov Vodniških odsekov PD potrjuje Poročilo o delu Vodniške komisije PZS in 
strokovnih odborov v letu 2018 ter delno finančno poročilo VK za leto 2018.   
ZA je glasovalo 68 predstavnikov, PROTI pa 10 predstavnikov VO PD. Poročila so bila sprejeta z večino 
glasov. 
 
K 7. točki: 
Predlagane spremembe Pravilnika vodnikov PZS je predstavil Iztok Bokavšek. 

1. V pravilniku vodnikov Planinske zveze Slovenije se v drugem odstavku 9. člena spremeni 
besedilo tako, da se kratico »AAS« nadomesti s kratico »PZS«. 

Sprememba 9. člena je bila sprejeta z večino glasov, 73 glasov ZA in 5 glasov PROTI. 
 

2. V pravilniku se v prvem odstavku 19. člena spremeni besedilo tako, da se za besedilom »31. 
december tretjega leta« črta piko in se jo nadomesti z vejico ter se nadaljuje z besedilom 
»leto v katerem so opravili izpit, pa ne«.  

Sprememba 19. člena je bila sprejeta soglasno. 
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3. V 21. členu se besedilo četrtega odstavka dopolni tako, da se za besedilom »Ustrezno 
zdravstveno stanje glede na zahtevnost posamezne kategorije kandidat potrdi« doda besedilo »z 
ustreznim zdravniškim potrdilom (telesno in psihično)«. 

V živahni razpravi so sodelovali Dragica Onič, PD Poljčane; Peter Zupanc, PD Mislinja; Jurček Nowakk, 
PD Moravče; Mateja Grat, PD Šmarje pri Jelšah;  Vladko Korže, PD Zavod za zdravstveno varstvo 
Celje; Urška Krek, PD Piran; Martin Luzar, Pohodniško društvo Novo mesto; Roman Semenič,PD Iskra 
Ljubljana; Martin Šolar, podpredsednik PZS; Drago Metljak, PD Ljubljana-Matica;  Franc Kocbek, PD 
Miklavž; Husein Djuherić, PD Velenje; Janko Purkat, PD Krim.  
Sprememba 21. člena ni bila sprejeta. ZA je glasovalo 29 predstavnikov VO PD, PROTI je glasovalo 
37 predstavnikov VO PD. 
 

4.  V  27. členu se za  četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi: VPZS, star 65 ali 
več let, se mora za podaljšanje licence udeležiti izpopolnjevanja VPZS in biti ves čas prisoten, 
ni mu pa potrebno aktivno sodelovati pri delu na terenu. 

Sprememba je bila sprejeta z večino glasov: ZA je glasovalo 70, PROTI pa 8 predstavnikov VO PD. 
 
5. Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na spletni strani VK PZS.  
 
Sklep 6/18:  
Zbor predstavnikov VO PD potrjuje  spremembe Pravilnika vodnikov PZS v čl . 9, 19, 27 in 5. Predlog 
spremembe 21. člena se ne sprejme. 
 
K 8. točki: 
Uvodno razlago je podal podpredsednik PZS Roman Ponebšek: Zaenkrat še ni kaj dosti pokazati. Bila 
je pripravljena shema, ki pa je bila zavrnjena tako s strani IO VK PZS kot tudi SOU PZS. Zakon zahteva 
enovitost v športni panogi – pod panogo alpinisti so turni kolesarji in vodniki. Zahtevata se dve 
stopnji: 1. stopnja  80 ur,  2. stopnja so kategorije. Te programe mora verificirati akreditacijska 
komisija, če bo to uspelo, bodo lahko v naslednjem letu tekla izobraževanja. 
Dragica Onič: v letu 2019 ni v planu izobraževanj, koliko vodnikov bomo s tem izgubili? Ne bi kazalo iti 
kdaj tudi mimo zahtev zakona? 
Roman Ponebšek: Če hočemo ostati v nekem sistemu in računati tudi na sofinanciranje države, se pač 
moramo ukalupiti. 
Jože Rovan: Ne moremo dopustiti, da gre leto naprej brez izobraževanja, ne moremo dopustiti izpada 
cele generacije. V 1. stopnjo moramo na nekakšen način spraviti tečaj A in ga izvesti. Zdaj smo 
sofinancirani na občinskem nivoju. Zakon nas sili v neke skupne vsebine in ruši to, kar se že dolga leta 
izvaja. Treba bo pristati na kakšen kompromis in najti pot naprej. 
Husein Djuherič: Kaj je PZS od zatečenega stanja uspela ubraniti v Zakonu o športu?  
Roman Ponebšek: Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu govori o enovitosti 
programa. PZS je imela prej 20 – 22 verificiranih programov. Vodništvo ni kot šport, ampak je 
strokovni naziv v športu. Rekreacija ni priznana kot šport. Znotraj športne panoge »alpinist« moramo 
najti sistemsko umestitev. 
Marko Goršič: Kje je bila PZS v času sprejemanja Zakona o športu? Kako se bomo zdaj vpisovali v 
register strokovnih delavcev v športu? 
Roman Ponebšek: Ja, bili smo pri sprejemanju Zakona, tri leta smo sodelovali, a rezultat je tak kot je. 
PZS ne more skupinsko vpisati vse kadre. Vsi se morajo sami vpisati v register. 
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Borut Peršolja: Zakon je zelo natančna materija. IO VK je tako rešitev, kot je bila tu predložena, 
zavrnil, prav tako SOU. Licenc zakon ne predvideva, zato bo potrebno ubrati drugo pot. Rešitve, ki so 
bile prikazane na usklajevanju inštruktorjev v Kamniški Bistrici, so nesprejemljive in za nas škodljive. 
Graditi moramo vzporedni  sistem, ki je lahko le Zakon o gorništvu.   
Jože Rovan: Alpinizem je uvrščen pod tekmovalne športe, čeprav to ni. Z vidika financiranja se ga 
tretira kot tekmovalni šport in je prav, da tako ostane. Naš osnovni cilj je, da ohranimo tečaj A, naprej 
lahko rešujemo z moduli. Licenc zakon res ne predvideva, niso pa prepovedane.  
Miha Pavšek:  Morda pa je zdaj trenutek, da krenemo po svoji poti, da je zdaj »točka preloma«. 
Jože Rovan:  Tudi druge športne zveze, predvsem smučarska, so zelo nezadovoljne z rešitvami Zakona 
o športu in skupaj bomo mogoče dosegli tudi spremembe. 
Jože Bobovnik: najbolj pomembno je, da najdemo način, da lahko gremo z izobraževanjem naprej ter 
hkrati pripravljamo rešitve kot je bilo predlagano, tudi s pripravo Zakona o gorništvu. 
 
K 9. točki: 
Poročilo komisije za pripravo volitev je zaradi odsotnosti predsednika komisije Boruta Vukoviča podal 
član Drago Metljak:  
Na razpis za zbiranje  predlogov kandidatov za člane  organov Vodniške komisije je do roka prispelo 
16 vlog: 
I. za člana VK: 

1. Jožef Bobovnik  PD Fram 
2. Marjana Brezovšek,  PD Pohorje Zgornja Polskava 
3. Doroteja Bokavšek PD Ptuj 
4. Boris Madon  PD Žirovnica 
5. Matej Kocbek   PD Krka Novo mesto 
6. Katja Žagar  PD Valentin Stanič Kanal 
7. Franc Kemperle  PD Kamnik 

 
II. za člane SOKR: 

8. Mitja Plohl  PD Ruše 
9. Bojan Pollak  PD Kamnik 
10. Stanka Čoh  PD Oplotnica 

 
III. za člane SOU: 

11. Matej Ogorevc  PD Domžale 
12. Franc Kemperle  PD Kamnik 
13. Jure Brečko  PD Radeče 
14. Urša Krek  PD Piran 
15. Klemen Volontar PD Jesenice 
16. Domen Strle  PD Snežnik Ilirska Bistrica 
 

Vse vloge so bile ustrezne in so prispele pravočasno. 
Ker do roka ni prispela nobena vloga za načelnika VK, se je razpis podaljšal do 22. 10. 2018. 
 
Do podaljšanega roka je prispela ena vloga  za načelnika VK: 

1. Franc Gričar  PD Zagorje ob Savi 
Vloga je bila ustrezna in je prispela pravočasno. Vlogi je bil priložen program.  
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K točki 10: 
Sklep 7/18: 
Zbor predstavnikov VO PD soglasno potrjuje razrešnico organov VK PZS. 
 
K točki 11:  
Kandidati so bili uvrščeni na volilno listo. Volitve so bile tajne. Za člane IO VK je bilo 7 kandidatov, 
volilo se jih je 6, in sicer tako, da se je obkrožilo številko pred imenom kandidata.  
 
K točki 12: 
Delo Odbora Planinstvo za invalide je predstavil  vodja Jurček Nowakk. 
IN je mednarodna oznaka za invalidnost, pomeni pa tudi INKLUZIJO, vključevanje. 
Kategorije invalidnosti: 

- Gibalno ovirani 
- Osebe z motnjo v duševnem razvoju 
- Gluhi in naglušni 
- Slepi in slabovidni 
- Dolgotrajno bolne osebe 
- Osebe   z avtističnimi motnjami 

V letu 2017 je bil izdan priročnik INplaninec ter dnevnik INplaninec, pripravlja se učbenik. Uspešno je 
bilo izvedenih več usposabljanj.  Odbor je dobil že dve priznanji – s strani OKS in AKS (andragoški). 
Zelo so ponosni, da so letos lahko izvedli akcijo »Gluhi strežejo v planinskih kočah«, ki je bila zelo 
dobro sprejeta, tako s strani osebja v kočah, kot s strani obiskovalcev. 
Plan: postavili bodo spletno stran, več akcij s slepimi, na petnajstih kočah bodo od maja do 
septembra stregli gluhi, izvedli bodo tri usposabljanja, planirajo 11 pohodov in dva tabora. 
 
K točki 13: 
Predsednik volilne komisije Drago Metljak je predstavil rezultate volitev. 
 
Sklep 8/18: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje načelnika VK in člane IO VK PZS za mandatno 
obdobje 2018–2022 v sestavi: 
 
Načelnik VK PZS: 
FRANC GRIČAR,  PD ZAGORJE OB SAVI 
 
Člani IO VK PZS: 

1. JOŽEF BOBOVNIK PD FRAM 
2. DOROTEJA BOKAVŠEK PD PTUJ 
3. BORIS MADON  PD ŽIROVNICA 
4. MATEJ KOCBEK  PD KRKA NOVO MESTO 
5. KATJA ŽAGAR  PD VALENTIN STANIČ KANAL 
6. FRANC KEMPERLE PD KAMNIK 

 
K točki 14: 
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Franc Gričar se je zahvalil za zaupanje in na kratko podal program dela za naprej. Za 2019 je program 
pripravljen tako, da usposabljanj ne bo, če ne bodo potrjeni novi programi. Za leto 2020 pa je 
postavljen okvirni program. V kolikor bodo programi potrjeni, je želja, da se izpelje vsaj en tečaj A in  
en tečaj B. Odpadli pa bodo deljeni tečaj A, tečaj D in G. Tudi v prihodnje se bo izvajalo skupne akcije 
z zunanjimi institucijami - s policijo in vojsko. Izvedena bodo vsa licenčna izpopolnjevanja. Finančni 
plan za 2019 ne predvideva usposabljanj, če jih bo možno izvesti, bo potreben rebalans. 
 
Sklep 9/18: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje program dela in finančni načrt VK PZS za leto 
2019 in okvirni program dela za leto 2020. 
 
K točki 15:  

1. Registracija vodniške dejavnosti se bo v prihodnje izvajala preko Naveze, ko bo program za to 
ustrezno pripravljen. Za registracijo v letu 2019 bo PD izpolnilo obrazec za vse aktivne 
vodnike (PD bo potrdilo pogoj aktivnosti v preteklem letu). Obrazec bo objavljen na spletni 
strani. 

2. Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu: potrebno je 
priložiti diplomo za vsako kategorijo. Diplome izda strokovna služba PZS. Iz seznama vseh 
vodnikov se izbere aktivne.  

3. V nadaljevanju razprave, začete pod točko 8, je bil sprejet sklep: 
 
Sklep 10/18: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD je sprejel predlog, da se pripravi Zakon o 
gorništvu/planinstvu, ki bo podlaga za vzpostavitev/umestitev vodništva/planinstva v družbo ter 
za pridobitev sredstev za vse dejavnosti s strani države. Rok za pripravo Zakona je september 2019. 
V pripravo zakona se morajo vključiti vse komisije PZS. 
 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov  PD je zaključil delo ob 16.30. 
 
Naslednji zbor predstavnikov vodniških odsekov PD  30. 11. 2019.  
 
 
Zapisnikarica:       Predsednik delovnega predsedstva: 
Katarina Filipič       Jožef Bobovnik 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
Miha Pavšek,    
PD Onger Trzin 
 
 
 
Rudi Ambrož,   
PD Radlje ob Dravi 

    


