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ZAPISNIK ZBORA PREDSTAVNIKOV VODNIŠKIH ODSEKOV PD 2019, 
ki je bil v soboto, 30. novembra 2019, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, z 

začetkom 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. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Predstavitev usposabljanj po novih programih 
4. Podelitev priznanj častni vodnik PZS 
5. Pregled zapisnika Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD 2018 in realizacija sklepov 
6. Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2019 
7. Razprava o poročilih 
8. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za leto 2020 ter okvirnega programa 

dela za leto 2021 
9. Razno 

 
SKLEP 1/19:  
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje predlagani dnevni red. 
 
K 1. točki:  
Namestnik načelnika Vodniške komisije PZS Jožef Bobovnik je pozdravil vse navzoče in opravičil 
načelnika Vodniške komisije Franca Gričarja za njegovo odsotnost  ter  predlagal organe Zbora: 
 
Delovno predsedstvo: 
Predsednik:   Matej Kocbek  PD Krka Novo mesto 
Član:               Dora Semenič  PD Iskra Ljubljana 
Član:              Franc Kropec  PD Vitanje 
 
Verifikacijska komisija: 
Predsednik:  Helena Kermauner PD Domžale 
Član:   Ajda Vesič  PD Križe 
Član:    Peter Zupanc   PD Mislinja 
 
Zapisničarka:  Katja Žagar  PD Valentin Stanič Kanal 
 
Overovatelja zapisnika: 
Stanka Čoh    PD Oplotnica 
Janez Medved     PD Litija 
 
Sklep 2/19: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje organe Zbora predstavnikov vodniških odsekov 
PD. 
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K  2. točki: 
Matjaž Šerkezi je zelo nazorno predstavil usposabljanja za vodnike PZS po novih programih, ki 
temeljijo na novem Zakonu o športu. Povedal je tudi, da morajo biti sedaj vodniki PZS vpisani v razvid 
Strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. Podal je tudi pojasnila o 
sofinanciranju tečajev za zaposlene iz sredstev ESS. Ta perspektiva ne vključuje sofinanciranja 
nezaposlenih, upokojencev in študentov. Vsekakor gre za finančni prihranek v društvih, ki so plačniki 
usposabljanj. Predvideno je obnavljanje licenc na 4 leta – za vse kategorije oz. po novem module. Ker 
se je povečal cikel iz 3 na 4 leta, bodo stroški za društva manjši. V letu 2021 PZS planira prijave na vsa 
usposabljanja preko aplikacije Naveza, zato mora imeti vsi vodniki plačano in urejeno članarino v 
sistemu Naveza.  
Vodenje za plačilo v tujini:  

- gorski vodniki z mednarodno licenco lahko vodijo v tujini, vendar morajo vodenje prijaviti; 
- vodnik PZS lahko nepridobitno z ustrezno licenco vodi tudi v tujini, vendar mora predhodno 

preveriti pravila v državi, kjer vodi. 
 
Martin Šolar je dejal, da je sofinanciranje udeležbe zaposlenih prihranek društva, ne glede na to, da 
to sedaj ni omogočeno nezaposlenim, študentom in upokojencem. 
 
K 3. točki: 
Predsednica verifikacijske komisije Helena Kermauner je podala poročilo: od 171 registriranih VO PD 
je bilo ob 12:30 prisotnih 66 predstavnikov z glasovalno pravico, kar je 38,6 % in je več kot 1/3 
zahtevanih predstavnikov zbora. Zbor je sklepčen in lahko veljavno sklepa, dokler je prisotnih vsaj 58 
predstavnikov z glasovalno pravico. 
 
Zapisnik verifikacijske komisije je priloga 2 k zapisniku. 
 
K  4. točki:   
Predsednik PZS Jože Rovan in namestnik načelnika VK PZS Jožef Bobovnik sta podelila priznanja 
»častni vodnik PZS«. Doroteja Bokavšek iz PD Ptuj je prebrala uvod k podelitvi, v katerem je 
predstavila pomen dela vodnikov PZS, s poudarkom na prostovoljstvu, njihovi vztrajnosti in veliki 
odgovornosti, ter kratko utemeljitev prejemnikov priznanj. 
Priznanje »častni vodnik PZS« se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju vodništva in je 
od prve registracije poteklo vsaj 30 let. 
 
Priznanje »častni vodnik PZS« so prejeli: 
MDO PD GORENJSKE 
OMAN JANEZ  PD JESENICE 
JANEZ PLANINC              PD PREDDVOR 
 
MDO PD KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA OBMOČJA 
ANA KEŠNAR  PD JANEZA TRDINE MENGEŠ 
 
MDO PD KOROŠKE 
BOGOMIR MRAKIČ PD VUZENICA 
MDO PD  LJUBLJANE 
VINKO PINTARIĆ ŠD BTC 



 
 
 
 
 
 
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 
 

MDO PD PODRAVJA 
ANDREJA ERDLEN PD POLJČANE 
DAVORIN VOŠINEK  PD POLJČANE 
GVIDO ŠPANRING   PD POLJČANE 
 
MDO PD SAVINJSKE 

      ANDREJA BORŠTNER      PD ZABUKOVICA 
      ŠTEFKA URH  PD ZABUKOVICA 

 
MDO PD ZASAVJA 
AVA BALOH  PD ZAGORJE OB SAVI 
FRANC GRIČAR  PD ZAGORJE OB SAVI 
AVGUST KONCILJA PD ZAGORJE OB SAVI 
MARIJANA HOLEŠEK      PD KUM TRBOVLJE  
ALOJZ HRIBERŠEK           PD KUM TRBOVLJE 
 
Skupaj je bilo podeljenih 15 priznanj »častni vodnik PZS«.  
 
K 5. točki: 
Pregled zapisnika Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD 2018 in pregled realizacije sklepov: 
uresničeni so bili vsi sklepi, razen Sklep 10/18, pri katerem je Zbor predstavnikov vodniških odsekov 
PD v letu 2018 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 bil september 2019. V pripravo tega zakona naj bi se vključile 
vse komisije PZS. 
Predsednik PZS Jože Rovan je podal obrazložitev, da se Zakon o gorništvu/planinstvu ne more nikakor 
uveljaviti, kajti ta zakon ni prava pot do uspeha, ta sprememba bi bila pretežka in neuresničljiva. 
Dejavnost PZS ni ozka, ampak široka in sega na več področij, več ministrstev;  od šolstva, športa, 
gospodarstva itd. in zato mora PZS delovati skupaj z drugimi institucijami, za pravi uspeh in pridobitev 
zagotovljenih sredstev za nemoteno in uspešno delovanje Planinske zveze Slovenije. 
Mateja Udovč, VPZS, članica PD Preddvor in poslanka Državnega zbora RS je dejala, da se poslanci v 
državnem zboru zavzemajo za planinstvo in da so tokrat dosegli  90 glasov za pridobitev sredstev za 
obnovitev Frischaufovega doma na Okrešlju in Doma na Korošici. Obrazložila je tudi sprejemanje 
zakonov, spremembe le-teh in dejala, da se PZS lahko obrne nanjo za pomoč pri tovrstnih zadevah.  
 
K 6. točki: 
Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2019 je podal namestnik načelnika VK PZS Jožef 
Bobovnik in je priloga 3 k zapisniku. 
 
K 7. točki: 
Razprav k poročilom o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2019 ni bilo. 
 
Sklep 3/19: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za 
leto 2019 
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K 8. točki: 
Plan dela in finančni načrt VK PZS za leto 2020 ter okvirni program dela za leto 2021 je predstavil  
namestnik načelnika VK PZS Jožef Bobovnik.  
Načelnikom VO PD in kandidatom za vodnike bodo predstavljeni pogoji za vpis na tečaj in sam potek 
tečajev za vodnike. Predstavitve bodo potekale po MDO-jih kar je novost za vse, ki se prvič 
pridružujejo vodniškim tečajem.  
MDO-ji naj sproti rešujejo tekočo problematiko vodništva in to sporočajo na PZS. Prav tako lahko 
povabijo inštruktorje PZS ali člane Vodniške komisije na njihove zbore MDO. 
Finančni plan je narejen na podlagi planiranega števila akcij. Število planiranih akcij se še lahko 
spremeni. Če bo prišlo do večje spremembe števila akcij, se naredi rebalans finančnega plana. Plan 
akcij se bo sproti prilagajal. 
 
Plan dela in finančnega načrta je priloga 4 k zapisniku. 
 
Sklep 4/19: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje program dela in finančni načrt za leto 2020 ter 
okvirni program dela za leto 2021. 
 
K 9. točki: 
Matej Kocbek je še enkrat  povzel glavne teme: spremembe v nazivih usposabljanj vodnikov PZS, ki so 
prišle z novim Zakonom o športu, vpis strokovnih kadrov PZS v Razvid strokovno izobraženih in 
strokovno usposobljenih delavcev v športu, nov način prijav na razpisane tečaje PZS in na 
informativne sestanke po MDO-jih za kandidate za vodnike in načelnike VO PD. 
 
Naslednji Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD bo 28. 11. 2020. 
 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD se je končal ob 13.45. 
 
 
 
Zapisničarka:         Predsednik delovnega predsedstva: 
 
Katja Žagar,                                  Matej Kocbek,  
PD Valentin Stanič Kanal                   PD Krka Novo mesto  
 
 
 
 
Overovatelja  zapisnika:  
 
Stanka Čoh,   
PD Oplotnica 
 
 
 
Janez Medved,  
PD Litija 


