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  Številka: IZHP -47 /2013
Datum: 12. 1. 2013

Z A P I S N I K
zasedanja Skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila 12. januarja 2013 v prostorih Kulturnega centra Tržič, Cankarjeva cesta 5, 
4290 Tržič.

Lista prisotnosti delegatov članov Planinske zveze Slovenije (priloga I.), poročilo verifikacijske komisije (priloga II.) in volilno poro-
čilo (priloga III.) na zasedanju Skupščine Planinske zveze Slovenije, 12. 1. 2013, so priloge zapisnika. Magnetogramski zapis je priloga 
arhivskemu delu zapisnika. Pisno gradivo za delovno skupščino so člani Planinske zveze Slovenije prejeli pisno v 4/2012 in delno tudi v 
1/2013 številki Obvestil Planinske zveze Slovenije. Vse gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni strani www.pzs.si.  

Zasedanje se je pričelo ob 11. uri s kulturnim nastopom in planinsko himno. Uvodni govor je podal predsednik PZS Bojan Rotovnik. 
Vse zbrane sta v Tržiču pozdravila tudi župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic in predsednica domačega PD Tržič Erna Anderle. V 
kulturnem programu sta sodelovala Moški pevski zbor Gorščaki in dekliška vokalna skupina. Tržiški župan je dobro izpostavil pomen 
planinstva: »V teh občutljivih časih v naši državi je sporočilo planinske organizacije iz preteklosti tisto, ki nas hrabri in nas vzpodbuja živeti 
in delovati v skladu s vrednotami planinstva, ki vedno vodi po pravi poti.«
Pred uradnim delom je predsednik PZS Bojan Rotovnik podelil spominsko plaketo PZS za 60 let Antonu Kraševcu, PD Metlika.

Predsednik PZS Bojan Rotovnik je v nadaljevanju skladno s Poslovnikom Skupščine PZS predlagal v potrditev delovno predsedstvo v 
sestavi:
Delovni predsednik: France Benedik, PD za Selško dolino Železniki.
Članica: Erna Anderle, PD Tržič.
Član: Franc Donša, PD Mura Murska Sobota.
Član: Bojan Brezovar, PD Polet Šentrupert.
Član: Ivan Šalamon, PD Atomske toplice Podčetrtek.

SKLEP 1 – 2013: Skupščina PZS je potrdila predlagani predlog za predsednika in člane delovnega predsedstva. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

France Benedik, predsednik delovnega predsedstva, se je v svojem imenu in imenu članov delovnega predsedstva zahvalil za izvolitev 
in zaupanje za vodenje delovne Skupščine PZS ter delovno Skupščino PZS nadaljeval s 1. točko, z izvolitvijo organov Skupščine PZS:

Verifikacijska komisija:
Predlog verifikacijske komisije:
Predsednik: Tomaž Willenpart, PD Ljubljana–Matica.
Član: Aldo Zubin, OPD Koper.
Član: Slava Katerina Murovec, PD Nova Gorica.

SKLEP 2 – 2013: Skupščina PZS potrjuje predlagano verifikacijsko komisijo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Delovni predsednik France Benedik je predlagal v potrditev:
zapisnikarco:  Mijo Damjan – Stegu, vodjo pisarne PZS
in za overovatelja zapisnika: Janka Kovačiča, PD Poljčane, Branka F. Stropnika, PD Medvode.

SKLEP 3 – 2013: Skupščina PZS potrjuje zapisnikarco in overovatelja zapisnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Volilna komisija:
Predsednik: Marica Okršlar, PD Gorje. 
Član: Franc Kocbek, PD Miklavž. 
Član: Jože Merc, PD Prevalje.

SKLEP 4 – 2013: Skupščina PZS potrjuje predlagano volilno komisijo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Delovni predsednik France Benedik je predlagal v sprejem dnevni red Skupščine PZS:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in organov Skupščine PZS 
2. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine PZS 
3. Predstavitev programa dela PZS za leto 2013 s poudarkom na praznovanju 120-letnice PZS
4. Volitve dveh podpredsednikov PZS

ZAPISNIK SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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5. Izvedbene naloge novega statuta:
•	 Programska vodila PZS – izhodišča, terminski plan in imenovanje delovne skupine
•	 Predstavitev vzorčnih pravil za PD
•	 Predstavitev navodila o uporabi simbolov PZS 

6. Informacija o delovanju Slovenskega planinskega muzeja od otvoritve do danes 
7. Informacija o izvedeni delavnici pred skupščino
8. Razno 

 
Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan:
SKLEP 5 – 2013: Skupščina PZS potrjuje z vabilom predlagani dnevni red za Skupščino PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

V nadaljevanju je bilo podano poročilo verifikacijske komisije.
Poročilo verifikacijske komisije je podal Tomaž Willenpart, predsednik verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je na osnovi 
oddanih pooblastil delegatov članov Planinske zveze Slovenije, ob 11. uri ugotovila, da je bilo od skupno 277 glasov za odločanje na 
zasedanju navzočih 124 glasov ali 44, 77 %. V skladu s 44. členom Statuta Planinske zveze Slovenije je bila pred glasovanjem navzoča 
vsaj tretjina društev, ki so člani PZS. 
Skupščina Planinske zveze Slovenije je bila sklepčna, dokler je bilo prisotnih vsaj 93 glasov za odločanje. Odločitev je bila sprejeta, če je 
zanjo glasovalo več kot polovica navzočih glasov oz. najmanj 47.
UGOTOVITVENI SKLEP 6 – 2013: Skupščina PZS je sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe.

2. točka 
SPREJEM POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE PZS 
Generalni sekretar PZS Matej Planko je podal obrazložitev Poslovnika o delu Skupščine PZS. 
Pravna komisija je obravnavala stara besedila poslovnikov in prilagodila besedilo tako, da bo Poslovnik o delu Skupščine PZS veljaven 
trajno oz. do spremembe, ki jo prav tako sprejema Skupščina PZS. V predlogu Poslovnika o delu Skupščine PZS so tudi upoštevana 
potrebne spremembe, ki izhajajo iz novega Statuta PZS. Spremeni se tudi rok za predlaganje teme za Skupščino PZS na 60 dni, da bodo 
lahko predlogi že celostno vključeni v gradiva za Skupščino PZS. Predlog Poslovnika o delu Skupščine PZS je potrdil UO PZS na svoji 
13. seji 1. decembra 2012. S tem Poslovnikom Skupščina Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju Skupščina) določa način svojega dela 
zlasti: javnost dela, priprave na skupščino, potek dela na skupščini, odločanje in vodenje zapisnika. 
Po natančni analizi objavljenega predloga je bilo ugotovljeno, da bi bilo dobro tri člene še nekoliko dopolniti, da bi dobili res dober 
Poslovnik o delu Skupščine PZS, ki bo lahko veljal daljše obdobje, zato je predlagal, da se sprejmejo amandmaji k naslednjim členom: 
Amandma k 40. členu poslovnika:
Doda se nov tretji odstavek:
»Izvoljeni so tisti kandidati za člane UO PZS, ki so dobili največje število glasov, vendar najmanj eno četrtino glasov prisotnih delegatov. 
V kolikor na ta način ni izvoljeno potrebno število članov UO PZS, se volitve ponovijo s kandidati, ki niso prejeli za izvolitev potrebno 
število glasov.«
OBRAZLOŽITEV:
Zaradi večje jasnosti in celovitosti poslovnika je iz Statuta PZS prenesena določba 48. člena, ki opredeljuje volitve članov UO PZS.

Amandma k 44. členu poslovnika:
V zadnji alineji se zbriše »predsednika PZS«.
OBRAZLOŽITEV:
Podpis predsednika PZS na zapisniku skupščine ni potreben, saj skupščino formalno vodi predsednik delovnega predsedstva.

Amandma k 49. členu poslovnika:
 Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Do predlaganih sprememb in dopolnitev se opredelita predsedstvo PZS in UO PZS, ki hkrati obravnavo poslovnika uvrsti na predlog 
dnevnega reda skupščine. UO PZS lahko tudi sam predlaga spremembe in dopolnitve poslovnika.«
OBRAZLOŽITEV:
V postopku spreminjanja in dopolnitev poslovnika se opredeli tudi vloga UO PZS.

Delovni predsednik je dal poslovnik o delu Skupščine PZS v razpravo. Ker ni bilo razprave je bil sprejet:
SKLEP 7 – 2013: Skupščina PZS skupaj s predlaganimi amandmaji sprejema Poslovnik o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije, 
ki velja do preklica oz. do sprejetja novega poslovnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. točka
PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA PZS ZA LETO 2013 S POUDARKOM NA PRAZNOVANJU 120-LETNICE PZS
Delovni predsednik je povedal, da je bil program dela PZS za leto 2013 že sprejet na skupščini v Ormožu (14. 4. 2012), zato je bila podana 
bolj natančna predstavitev programa PZS v letu 2013. Predstavitev je podala podpredsednica PZS Slavica Tovšak , ki je povedala, da prve 
delovne obveze, ki smo jih dolžni spoštovati, so vezane na statut, sprejet na ormoški skupščini v minulem letu. Iz njega izhajajo določene 
organizacijske in vsebinske spremembe ter tudi neposredne in posredne naloge, ki jih bo treba opraviti v določenem časovnem roku. 
Predstavila je prizadevanja PZS za dobre programe za člane posameznike in planinska društva. Poudarila je pomen Naveze, opozorila 
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pa tudi na zakonske akte, ki bodo aktualni v letu 2013, med njimi Zakon o vožnjah z vozili v naravnem okolju, Zakon o spodbujanju 
turizma, Zakon o prijavi prebivališča in Delovno pravna zakonodaja. PZS bo aktivno sodelovala tudi pri postopkih prenove kategori-
zacije športnikov s strani OKS, pa postopkih sprememb Zakona o planinskih poteh, Zakona o gorskih vodnikih in Načrta upravljanja 
TNP. Opozorila je na pomembno vlogo komisij Planinske zveze Slovenije, ki vsaka na svojem področju delovanja bistveno prispeva s 
svojimi aktivnostmi in delovanjem k prepoznavnosti in pomembnosti delovanja celotne planinske organizacije – kakor do sedaj tako ali 
še intenzivneje tudi v letu 2013 – tako na področju usposabljanja, varnejšega obiskovanja gora, planinskega gospodarstva, planinskega 
založništva, dela mladih in dela z mladimi, pa na mednarodnem področju in na področju tekmovalnih gorskih športov, ki z izvrstnimi 
uspehi segajo visoko v svetovni vrh.

Program praznovanja ob 120-letnici je podal podpredsednik PZS Borut Peršolja. Rdeča nit celotnega dogajanja je Planinstvo kot način 
življenja. Kar smo v preteklosti dosegli, je vse znanje, ki nam pomaga tudi vnaprej. Svečana akademija ob 120-letnici ustanovitve SPD 
bo 27. februarja v Cankarjevem domu v Linhartovi dvorani, šlo bo za živo umetniško prireditev s poudarkom na ustvarjalni in izrazni 
moči gorništva, prepletala se bo poezija, proza, petje, ples, glasba, slika, fotografija. Vabljeni vsi, ki skupaj oblikujemo planinstvo. Vse 
aktivnosti se bodo odvijale skozi vse leto, po vsej Sloveniji. Vanj so vpeta vsa področja planinske dejavnosti, prav tako vse starostne sku-
pine, poudarjeno bo medgeneracijsko sodelovanje. Izpostavljeno bo prostovoljstvo in kakovostna množičnost. K povabilu obeležitve 
120-letnice so se kakovostno odzvali vsi MDO PD-ji. V vsakem MDO PD bo vsaj ena dejavnost, skupna aktivnost, ki bo na poseben 
način obeležila bodisi področje delovanja MDO PD ali pa eno izmed gorniških področij. 
Z nagradami, odlikovanji se bomo spomnili vseh tistih izjemnih posameznikov in organizacij, ki v planinski organizaciji zaslužijo po-
sebno pozornost. Nekatere dejavnosti bodo odražala tudi ustroj tedanjega SPD-ja, kar tri podružnice Kamnik, Ljubljana in Savinjska 
podružnica bodo v tem letu posebej izpostavljene. Kamnik in Ljubljana skupaj na Dnevu slovenskih planincev v Kamniški Bistrici, 
Savinjska podružnica pa v Celju na Svečani skupščini PZS. Nekatere dejavnosti bo PZS tudi sofinancirala, zato je ustanovljen Odbor za 
obeležitev 120–letnice PZS.
Vsa društva je opozoril, da ob tej priliki uporabijo znak 120 let, na dopisih, medijih, prijavnicah, dostopen je na spletni strani PZS.
Planinstvo kot način življenja: želimo si, da bi ta program tudi v nas samih vzbudil nekatere izzive, vprašanja, da bi skupaj poiskali od-
govore, kam v prihodnje. 

4. točka
VOLITVE DVEH PODPREDSEDNIKOV PZS
Poročilo Komisije za pripravo volitev je podal član komisije Jože Melanšek, ki je predstavil kandidacijski postopek in podal ugotovitev, 
da vsi trije kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je na podlagi 28. in 47. člena Statuta PZS podal svoj predlog za izvolitev dodatnih dveh podpredse-
dnikov PZS. Po obrazložitvi predloga predsednika PZS je delovni predsednik podal:
SKLEP 8 – 2013: Skupščina PZS na podlagi poročila Komisije za pripravo volitev in predloga predsednika PZS potrjuje kandidatno 
listo za dodatna podpredsednika PZS, na katero se uvrsti kandidata Mira Eržena (PD Dovje – Mojstrana) in Toneta Jesenka (PD 
Brežice).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Svoji kratki predstavitvi sta podala tudi kandidata za dodatna podpredsednika Miro Eržen in Anton Jesenko. 
Tajne volitve so bile opravljene v skladu z 27. členom Statuta PZS ter 37., 38., in 39. členom Poslovnika o delu skupščine PZS.

Volitve, odmor: 20 minut.
5. točka
IZVEDBENE NALOGE NOVEGA STATUTA:
•	 Programska vodila PZS – izhodišča, terminski plan in imenovanje delovne skupine

Predsednik PZS Bojan Rotovnik je predstavil izhodišča za pripravo Programskih vodil PZS:
•	 Analiza Vodil pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev, ki so bila sprejeta 23. 10. 1999 (poudarek pri analizi: katere 

vsebine so bile izvedene in katere neizvedene vsebine vključiti v nova programska vodila),
•	 Analiza Statuta PZS, ki je bil sprejet 14. 4. 2012 (poudarek pri analizi: smernice in dolgoročne naloge iz statuta se smiselno vključijo 

v programska vodila),
•	 Analiza programov dela organov PZS z namenom ugotovitve, katere dolgoročne vsebine in organizacijske rešitve sodijo v program-

ska vodila, 
•	 Analiza dokumentov na državni ravni, ki vplivajo na planinsko dejavnost in preučitev vsebin, ki bi jih morali vključiti v naša pro-

gramska vodila. 

Predsednik PZS Bojan Rotovnik je predstavil tudi Terminski načrt priprave Programskih vodil PZS: 
•	 20. 11. 2012: sprejem osnutka Načrta priprave programskih vodil PZS na seji predsedstva PZS,
•	 1. 12. 2012: 

o sprejem predloga Načrta priprave programskih vodil PZS na seji UO PZS,
o objava javnega poziva za posredovanje predloga kandidatov za delovno skupino za pripravo Programskih vodil PZS – rok 

prijav: 24. 12. 2012,
•	 12. 1. 2013: 

o na predlog predsednika volitve vodje in članov delovne skupine za pripravo Programskih vodil PZS,
o obravnava in potrditev Načrta priprave programskih vodil PZS.

•	 ostala izvedba skladno z Operativnim programom izvedbe določil novega Statuta PZS.

ZAPISNIK SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Ker na objavljen poziv PD za predlaganje kandidatov za delovno skupino za pripravo programskih vodil PZS društva niso posredovala 
predlogov, je predsednik PZS predstavil predlog kandidatov za delovno skupino in hkrati predlagal skupščini, da pooblasti UO PZS za 
nadaljnje prilagajanje sestave delovne skupine. 

Ker razprave ni bilo, je delovni predsednik France Benedik v glasovanje podal sklepa:
SKLEP 9 – 2013: Skupščina PZS potrjuje izhodišča in terminski plan za pripravo programskih vodil PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 10 – 2013: Skupščina PZS na predlog predsednika imenuje delovno skupino za pripravo programskih vodil PZS v sestavi: 
Miro Eržen (PD Dovje – Mojstrana) – vodja, Brigita Čeh (PD Murska Sobota), Uroš Kuzman (PD Velenje), Tine Marenče (PD 
Kranj), Roman Ponebšek (PD Litija), Franc Šinko (PD Grmada Celje) in Pavel Škofic (PD Radovljica). Skupščina PZS pooblašča 
Upravni odbor PZS, da glede na potrebe delovne skupine za pripravo programskih vodil PZS dopolnjuje in prilagaja njeno sestavo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

•	 Predstavitev vzorčnih pravil za PD
Predstavitev vzorčnih pravil je podal Miro Eržen, podpredsednik PZS, ki je povedal, da je z ozirom na določila Statuta PZS, po katerem 
morajo članice v določenem času uskladiti pravila planinskih društev s statutom, Pravna komisija PZS pripravila vzorčna pravila kot 
pomoč društvom pri pripravi društvenih pravil. Pred sprejetjem je komisija vzorec pravil posredovala v informativni pregled upravni 
enoti, tako da že vsebuje tudi korekture, ki so nastale na osnovi pripomb te institucije. To pa seveda ne pomeni, da posamezne upravne 
enote, kamor bodo društva vlagala pravila v potrditev, ne bodo imele dodatnih pripomb in svetujemo društvom, da to upoštevajo. Posebej 
je opozoril na specifičnosti delovanja društev, ki naj jih društva pri pripravi pravil upoštevajo, še posebej pri navedbi dejavnosti v okviru 
pridobitne dejavnosti društev, pri čemer si lahko pomagajo s priloženo tabelo klasifikacij dejavnosti. V kolikor so dodatna vprašanja, pa 
so skupščini prisotni člani komisije na razpolago za pojasnila.

•	 Predstavitev navodila o uporabi simbolov PZS 
Predstavitev osnutka Navodil o uporabi grba, zastave in himne Planinske zveze Slovenije je podala Mija Damjan – Stegu, vodja pisarne 
PZS. Osnutek bo objavljen na spletni strani PZS in nanj zbiramo pripombe in predloge zainteresirane javnosti. 

Podano je bilo poročilo volilne komisije.
Poročilo volilne komisije je podala Marica Okršlar, predsednica volilne komisije.
Delegati planinskih društev so na skupščini PZS, 12. januarja 2013, v Tržiču, izvolili dva dodatna podpredsednika, z mandatom do 
volilne skupščine PZS 2014.
Vseh glasovnic je bilo: 122
MIRO ERŽEN PD Dovje – Mojstrana
ANTON JESENKO PD Brežice

Veljavnih: 121 ali 99,18 %.     118 glasov je bilo ZA ali 97,52 %.
Neveljavnih: 1 ali 0,82 %.     3 glasovi so bili PROTI ali 2,48 %.

6. točka
INFORMACIJA O DELOVANJU SLOVENSKEGA PLANINSKEGA MUZEJA OD OTVORITVE DO DANES 
Informacijo je podal Miro Eržen, podpredsednik PZS in vodja Slovenskega planinskega muzeja. Z ozirom na to, da je bilo poročilo za 
leto 2011 in 2012 objavljeno v skupščinskih gradivih za skupščino v letu 2012 oziroma današnjo, se je poročevalec v svojem izvajanju 
bolj posvetil problematiki, ki spremlja delovanje Slovenskega planinskega muzeja v obdobju od odprtja.

V uvodu je predstavil projektne partnerje ter razloge, zaradi katerih so se vključili v projekt izgradnje Slovenskega planinskega muzeja, 
pa tudi organizacijsko shemo delovanja Gornjesavskega muzeja Jesenice, kamor je Slovenski planinski muzej organizacijsko vključen. 
Posebej je izpostavil vlogo in pomen Poslovnega odbora SPM, kjer projektni partnerji, ki na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja 
Slovenskega planinskega muzeja v obdobju 2010–2014 (Občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije, Triglavski narodni park, 
Ustanova Avgusta Delavca) usklajujejo interese ter vsebinsko in finančno spremljajo delovanje muzeja. V nadaljevanju je predstavil vizijo 
in poslanstvo Slovenskega planinskega muzeja ter aktivnosti, ki jih izvaja muzej pri njegovem uresničevanju. Glavne aktivnosti so bile 
izvedene na osnovnih področjih delovanja, to je izvajanju javne službe, uresničevanju interesa projektnih partnerjev ter uresničevanja 
pričakovanj lokalnega okolja. Na področju izvajanja javne službe je muzej posvetil največ pozornosti zbiranju muzejskega gradiva (3584 
predmetov, 5000 fotografij, 1000 razglednic, 20 tematskih albumov, 3000 diasov, 1000 knjig), njegovi digitalizaciji in delu z obiskovalci, 
saj je muzej do konca leta 2012 obiskalo 53.000 obiskovalcev. Slovenski planinski muzej je bil v letu 2012 tudi nominiran za nagrado 
Evropski muzej leta. Na področju zagotavljanja dostopnosti muzejskega gradiva javnosti je muzej organiziral 18 dogodkov, 29 razstav, 
11 tematskih večerov, 18 predavanj in 2 literarna natečaja. Vse to je prispevalo k prepoznavnosti Slovenskega planinskega muzeja v 
slovenskem in širšem kulturnem prostoru. Ovira za še večjo prepoznavnost je sedanja statusna in organizacijska ureditev. Poleg urejene 
celostne grafične podobe SPM je Ustanova Avgusta Delavca pri patentni pisarni zaščitila blagovno znamko, formiran je bil Poslovni 
odbor SPM, muzej pa je tudi umeščen v Statut PZS kot eden izmed nosilcev planinske kulture. V okviru Poslovnega odbora je bila iz-
delana SWOT analiza sedanje organiziranosti muzeja, na osnovi katere so projektni partnerji sprejeli sklep o nadaljevanju aktivnosti za 
primernejšo statusno ureditev muzeja, pri čemer bo potrebna tudi podpora planinske javnosti. 
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7. točka
INFORMACIJA O IZVEDENI DELAVNICI PRED SKUPŠČINO
Milena Brešan, vodja Odbora za članstvo PZS, je podala informacijo o delavnici o merilih za razvrščanje društev v prednostne 
skupine, ki jo je vodila skupaj s predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom. Predstavniki planinskih društev so podali svoja mnenja 
in marsikatero konstruktivno pripombo na osnutek meril, ki so nastala na podlagi sprejetih izhodišč na izredni skupščini 4. 12. 2010 v 
Celju in so ena izmed izvedbenih nalog novega Statuta PZS. V Celju so predstavniki društev, članic PZS, v večini podprli sprostitev po-
gojev za včlanitev društev v PZS ob hkratnem razvrščanju vseh včlanjenih društev glede na vsebino dela. Glavni namen uvedbe meril je 
vzpodbujati včlanjena društva k vsebinsko bogatemu programu dela; osnovno izhodišče meril pa, da nobeno društvo, včlanjeno v PZS, 
ne sme biti v slabšem položaju, kot ga ima sedaj, bi pa nekatera društva, ki imajo bolj razvejano društveno dejavnost in več aktivnosti, 
dodatno nagradili. Delavnica je sodila v sklop javne obravnave osnutka meril, ki traja do 31. januarja 2013.

8. točka
RAZNO 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je novemu članu Planinske zveze Slovenije PD Piramida Maribor – Ptuj podelil potrdilo o članstvu v PZS.

Skupščina PZS se je zaključila ob 14.10.

Zapisala:              Predsednik delovnega predsedstva:
Mija Damjan – Stegu                 France Benedik

Overovatelja:
Janko Kovačič, PD Poljčane                         Branko F. Stropnik, PD Medvode

PRILOGE:
•	 I. lista prisotnosti 
•	 II. verifikacijsko poročilo
•	 III. volilno poročilo

ZAPISNIK SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Dvoržakova 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386(0)1 43 45 680
info@pzs.si, www.pzs.si

SKUPŠČINA PZS
TRŽIČ

PRILOGA I.
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KONČNI RAZULTAT V % 44,76534296

4 DRUŠTVA
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Pripombe Planinske zveze Slovenije na predlog 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana         2. september 2012

Spoštovani,

Planinska zveza Slovenje je organizacija s skoraj 120 letno tradicijo, saj je bilo Slovensko planinsko društvo, katerega naslednica je Pla-
ninska zveza Slovenije, ustanovljeno že leta 1893. PZS je ena največjih in najbolj množičnih nevladna organizacij v Republiki Sloveniji. 
V letu 2011 je imela v 269 planinskih društvih preko 58.389 članov, kar predstavlja skoraj 3% prebivalstva Slovenije. Planinska društva 
upravljajo s 176 planinskimi kočami, zavetišči in bivaki z okoli 6.000 ležišči. Planinska društva prav tako skrbijo za mrežo 1.661 planin-
skih poti v skupni dolžini preko 9000 km in vzdržujejo tudi 78 transverzalnih poti – obhodnic. Slovenske gore po grobih ocenah letno 
obišče okoli 1,4 milijona obiskovalcev.

Glede na zgornje podatke v Planinski zvezi Slovenije menimo, da je planinstvo pomemben in sestavni del turistične ponudbe v Sloveniji. 
Zato vam skladno s pozivom, objavljenim na portalu E-demokracija, v nadaljevanju pošiljamo pripombe Planinske zveze Slovenije na 
predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1):
•	 3. člen (cilji zakona) – zakon bi po našem mnenju moral spodbujati tudi druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju 

turizma (npr. planinska, popotniška, mladinska, kulturna … društva) in ne samo turistična društva. 
•	 18. člen (dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu) – glede na široko razveja-

nost, vedno večjo pomembnost za turiste, ki so v Sloveniji na aktivnem oddihu ter množično uporabo predlagamo, da se v 5. točki 
pri naštevanju javnih površin, namenjenih turistom, dodajo tudi planinske poti, saj gre za javne površine, dostopne vsem.

•	 28. člen (turistični aranžma) – v planinski organizaciji na prostovoljni in nepridobitni osnovi izvajamo veliko aktivnosti, ki ne-
posredno ali posredno prispevajo k povečevanju obiska turističnih znamenitosti ter povečanju prihodkov iz naslova turizma. Pri 
izvajanju svojih aktivnostih, določenih z letnim programom dela, so bila do sedaj mnoga planinska društva soočena s težavami, ko 
so organi nadzora želeli dosledno izvajati določila zakona o turističnem aranžmaju. Ker ne moremo enako vrednotiti pridobitne 
in nepridobitne dejavnosti ter glede na tradicijo in pomen društvenih aktivnosti v Sloveniji predlagamo, da se v tem členu jasno 
navede, da je turistični aranžma po tem členu pridobitna dejavnost.

•	 33. člen (obveznost zagotavljanja turističnega vodenja) - planinska organizacija je na podlagi Zakona o športu usposobila preko 
3200 prostovoljnih vodnikov, od katerih jih ima trenutno veljavno licenco za vodenje skoraj polovica. Vodniki so strokovno uspo-
sobljeni za vodenje v gorah, seveda skladno z doseženo kategorijo vodenja. Svoje delo opravljajo prostovoljno in nepridobitno. V 
Sloveniji imamo tudi gorske vodnike, ki delujejo na podlagi Zakona o gorskih vodnikih in svojo dejavnost opravljajo na pridobitni 
osnovi. Vodenje v gorah zahteva specifična znanja, katera pa turistični vodniki po našem vedenju ne osvojijo v okviru usposabljanj 
za turistične vodnike. Zaradi zagotavljanja varnosti vodenih predlagamo, da se v zakonu ustrezno omejijo pristojnosti turističnih 
vodnikov pri vodenju v gorskem svetu. 

Zgoraj navedene predloge in pripombe na predlog zakona smo pripravljeni na skupnem sestanku tudi podrobneje predstaviti. 

Lep planinski pozdrav,        Bojan Rotovnik
          predsednik PZS
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Odgovor ministrstva na pripombe PZS na predlog 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma
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Datum: 29.11.2012 
Št.: IZP – 565/2012 

 
Ministrstvo za notranje zadeve  
Štefanova ulica 2  
1501 Ljubljana  
 
 
 
 
 
Zadeva:  Mnenje Planinske zveze Slovenije na predlagane spremembe  

Zakon o prijavi prebivališča - ZPPREB 
 
 
 
 
Planinska zveza Slovenije združuje 276 društev, ki skupaj  upravljajo s 176 planinskimi kočami, 
zavetišči in bivaki z okoli 6.000 ležišči. Kot eden izmed večjih ponudnikov prenočitvenih zmogljivosti v 
Sloveniji poskušamo redno spremljati spremembe zakonodaje na tem področju. Na portalu E-
demokracija smo opazili, da je v medresorskem usklajevanju predlog sprememb  Zakon o prijavi 
prebivališča (ZPPREB_EDEMO). Pozorno smo preučili predlog zakona, ki smo ga posredovali tudi vsem 
planinskim društvom, ki upravljajo s planinskimi kočami in jih prosili za mnenje. 

Po pregledu vam sporočamo, da podpiramo nameravano centralizirano zbiranje podatkov o 
nastanitvah gostov, ki bo zagotovo zmanjšalo potrebne administrativne postopke in olajšala delo 
oskrbnikov planinskih koč in funkcionarjev planinskih društev. Poleg tega podpiramo tudi 
napovedano možnost neposredne povezave informacijskega sistema prijavitelja s centralno evidenco 
gostov. 

Zaradi specifičnosti ponudbe prenočitvenih zmogljivosti v planinskih kočah pa podajamo dve 
pripombi na predlagane spremembe ZPPREB: 
 
• v težje dostopnih planinskih kočah, ki niso samo v visokogorju, velikokrat prevladuje skupek 

oteževalnih okoliščin, ki onemogoča striktno poročanje o nočitvah gostov. Gre za težko dostopne 
lokacije (tudi več ur hoje od prve ceste), omejene vire energije in omejen dostop do 
komunikacijskih omrežij. Stanje slednjega se sicer res izboljšuje, kot je navedeno v obrazložitvah 
sprememb zakona, vendar oskrbnikom kljub temu v precejšnji meri še ni omogočeno 
vzpostavitve zadovoljive povezave, ki bi omogočala prenos večje količine podatkov. Tudi na 
območjih, kjer sicer je možna kakšna oblika telekomunikacijske povezave, ta zaradi okoljskih 
posebnosti ni zanesljiva. Posledično je tudi poročanje o nočitvah pomanjkljivo in necelovito. Na 
podlagi zgoraj navedenih posebnosti planinskih koč, predlagamo, da se v predlogu sprememb 
zakona v 44. členu smiselno ohrani obstoječe besedilo, ki za prijavo oziroma odjavo 
posameznikov, sprejetih na prenočišče ali počitek v visokogorskih kočah ali postojankah, 
postavlja izjemo, seveda v kolikor za to obstajajo opravičeni razlogi.  

 
 

Mnenje Planinske zveze Slovenije na predlagane 
spremembe Zakona o prijavi prebivališča
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• v predlaganem 45. členu se ohranja obveznost zbiranje podatkov o gostih, ki med drugim 
vključuje tudi zbiranje podatka o kraju in državi rojstva gosta. Glede na to, da ta podatek ni 
vključen na več osebnih dokumentov z izjemo potnega lista in ker po naših predvidevanjih ostali 
podatki dovolj natančno določajo gosta predlagamo, da se zaradi lažjega izvajanja prijave 
gostov in tudi zmanjševanja administracije ukine zbiranje podatkov o kraju in državi rojstva 
gostov.   

 
Prosimo, da nas obveščate o nadaljnjih postopkih pri sprejemanju sprememb Zakona o prijavi 
prebivališča, saj želimo na vse novosti pravočasno in primerno pripraviti osebje planinskih koč in 
vodstva planinskih društev. 
 
V kolikor obstaja možnost, smo se pripravljeni aktivno vključiti v postopke sprejemanja sprememb 
zakona. Za dodatne obrazložitve in pojasnila stališč planinske organizacije se lahko obrneta na 
 generalnega sekretarja PZS, Matej Planko (matej.planko@pzs.si) 01 43 45 682. 
  
 
Lep planinski pozdrav,  
          Bojan Rotovnik, 
          predsednik PZS 
 
  

MNENJE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE NA PREDLAGANE SPREMEMBE ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
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Odgovor ministrstva na mnenje PZS na predlagane 
spremembe Zakona o prijavi prebivališča
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Odgovor Tržnega inšpektorata RS – Nadzor vodenja 
oseb po gorskem svetu in planinskih kočah

ODGOVOR TRŽNEGA – NADZOR VODENJA OSEB PO GORSKEM SVETU IN PLANINSKIH KOČAH
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