
 
 

IZHP–243/2019 
Datum: 21. 2. 2019 

 
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije 

 
S K L I C U J E M 

 
5. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, 

 
ki bo v četrtek, 7. marca 2019, ob 16:30, 

v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 4. seje UO PZS (Matej Planko) 

2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko) 

3. Priprave na skupščino PZS 2018 

a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS (Jože Rovan) 

b) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2018 (Jože Rovan, Matej Planko, 

Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD) 

c) Poročilo Nadzornega odbora PZS (Franc Ekar) 

d) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2020 (Jože Rovan, Matej 

Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD) 

4. Prenosu zemljišča pri Domu na Šmohorju na Občino Laško – občinska cesta (Matej Planko) 

5. Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti  na delovnem mestu in dela pod vplivom 

drog ali psihoaktivnih snovi (Matej Planko) 

6. Sprejem novega  društva v članstvo PZS (Jože Rovan) 

7. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS (načelniki komisij) 

8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).  
9. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda. 

 
Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na el. 
naslov info@pzs.si). 
 

Jože Rovan, 
predsednik  



VABLJENI: 
- podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar, in Roman Ponebšek; 
- voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Uroš Kuzman, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete 
in Anton Progar 
- predsedniki MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Jože Prah (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak 
(MDO PD Koroške), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Dušan 
Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh 
(Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), 
Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine) 
- načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Peter Bajec (Komisija za alpinizem), Ana Suhodolnik (Mladinska komisija), Franc Gričar (Vodniška 
komisija), Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave), Bogdan Seliger (Komisija za planinske 
poti), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Atila 
Armentano (Komisija za turno kolesarstvo) 
- vodje odborov PZS: Tone Jesenko (Odbor za članstvo), Borut Vukovič (Odbor za pravne zadeve) 
- predsednik nadzornega odbora PZS: Franc Ekar 
- strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi), 
Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo) 
- mediji: (e-pošta oz. spletna stran), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika). 
 
 
V VEDNOST: 
- člani PZS (16. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS. 
 
 
Pisna gradiva za sejo: 
• splošno: Obrazložitve za 5. sejo UO PZS 
• k točki 1: Zapisnik 4. seje UO PZS, z dne 24. 1. 2019, preglednica realizacije sklepov 4. seje UO PZS 
• k točki 3b: Vsebinsko poročilo PZS 2018, Finančno poročilo PZS 2018 (bo poslano naknadno) 
• k točki 3d: Okvirni vsebinski program dela PZS za 2020, Okvirni finančni plan PZS za leto 2020 (bo 

poslan naknadno) 

• k točki 4: Prikaz parcele, predlog pogodbe 
• k točki 5: predlog Pravilnika o izvajanju kontrole alkoholiziranosti  na delovnem mestu in dela pod 

vplivom drog ali psihoaktivnih snovi s prilogami 
• k točki 6: vloga Planinskega društva Kozorog, statut društva, izjava mentorskega društva 
 
  



Obrazložitve za 5. sejo Upravnega odbora PZS 
Ad. 1  
Pregledan bo zapisnik zadnje seje UO PZS v preteklem mandatu. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 4. seje upravnega odbora z dne 24. 1. 2019. 
 
Ad 2. 
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.  
Ni predvidenih sklepov. 

 

Ad 3. 
V okviru točke se bodo obravnavale tematike za obravnavo na Skupščini PZS, ki bo potekala 13. aprila 

2019 v Mariboru. 

a) V skladu s 17. členom Poslovnika Skupščine PZS predsednika delovnega predsedstva 

skupščine v izvolitev predlaga predsednik PZS. Na seji predsedstva je bila obravnavana ta 

tematika in sprejet predlog, da za delovnega predsednika skupščine PZS 2018 predlagamo 

____________________.  

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine 

PZS 2018 predlaga ___________________. 

 

b) Predstavljeno bo vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2018, ki bo predloženo Skupščini 

PZS v potrditev. 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 

soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2018 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2018 in jih 

posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2018 bodo objavljena na spletni strani 

PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2018, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz 

poročil za leto 2018. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 

vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2018. 

 

c) Predsednik NO PZS Franc Ekar bo predstavil aktivnosti NO PZS za leto 2018. 

Ni predvidenih sklepov 

 

d) Okvirni vsebinski in finančni načrt za leto 2020 potrjuje Skupščina PZS in je osnova za 
pripravo podrobnega vsebinskega in finančnega načrta PZS. 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 
potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2020 in predlaga skupščini, da ga potrdi. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 
okvirni finančni načrt za leto 2020 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni 
načrt za leto 2020 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča 
upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2020 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z 
dejanskimi prihodki in odhodki. 
 



Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2020 in 
predlaga skupščini, da ga potrdi. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: 
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2020 in pooblašča, da na 

podlagi okvirnih programov: 

- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD  sprejmejo podroben program dela posamezne 

dejavnosti za leto 2020, soglasje k programu mora podati upravni odbor PZS,  

- upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne 

programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2020.  

- na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2018-2022, Upravni odbor PZS 

na predlog predsednika PZS sprejme podrobni program na splošnem področju dela PZS za 

leto 2020. 

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2020 morajo organi upoštevati 

finančni načrt za leto 2020. 

 
 
Ad 4. 
Planinska zveza Slovenije je 1/10 solastnica nepremičnin v okolici Doma na Šmohorju. PD Laško, kot 
9/10 lastnik po dogovorih z Občino Laško predlaga brezplačni prenos lastnine na dovozni poti do 
doma na občino, ki s tem prevzame tudi potrebna vzdrževanja in druge stroške.  
V letu 2015 se je že urejalo lastninska razmerja za kategorizacijo javne ceste tik ob koči. Sedaj se 
predlaga še ureditev lastninskih razmerji na zemljišču, kjer je občinska pot že poteka in vodi 
neposredno do same koče. 
 
Ocenjena vrednost (po GURS-u) celotne parcele 817/13 k.o. Slivno je 346 €. Glede na ocenjeno 
vrednost, je za prenos lastništva na podlagi točke j 1. odstavka 32. člena Statuta PZS pristojen 
Upravnega odbora PZS. Skica parcel in predlog pogodbe med  PZS, PD Laško in Občino Laško je v 
prilogi. 
 
MDO PD Zasavja bo svoje mnenje glede predlaganega sklepa podalo na seji. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS se na predlog PD Laško, na podlagi točke j prvega odstavka 32. 
člena Statuta PZS, potrjuje brezplačni prenos lastništva 1/10 na parceli 817/13 k.o. 1023 Slivno v 
korist Občine Laško za namen javne ceste. 
 
Ad 5. 
Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti  na delovnem mestu in dela pod vplivom drog ali 
psihoaktivnih snovi v Planinski zvezi Slovenije se sprejema na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in 
Zakona o varstvu pri delu in gre za standarden interni akt delodajalca, ki določa postopek 
morebitnega nadzora. S tem dodatno usklajujemo interne delovno pravne akte z zakonodajo. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS sprejema Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti  na 
delovnem mestu in dela pod vplivom drog ali psihoaktivnih snovi v Planinski zvezi Slovenije 
 
Ad 6. 
Vlogo za članstvo v PZS je podalo Planinsko društvo Kozorog Maribor. Vloga društva, temeljni akti in 
izjava mentorskega društva so v gradivu. MDO PD Podravja je temeljni akt pregledalo. Dodatne 
informacije bodo podane na seji. 
 



Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Planinsko 
društvo Kozorog (Selnica ob Dravi), matična št. 4111915000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za 
mentorsko društvo za dobo dveh let se določi Planinsko društvo Lenart. 
 
Ad. 7 
Načelnike oz. predstavnike komisij PZS, ki želijo na seji podati kratka poročila o delu in izpostaviti 
glavne poudarke iz dela komisij v obdobju od pretekle seje UO PZS pozivamo, da na el. naslov 
info@pzs.si do ponedeljka, 4. 3. 2019, posredujejo najavo poročila. 
 
Ad. 8 
Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno 
ponedeljka, 4. 3. 2019, na e-naslov info@pzs.si. V vprašanju mora biti navedeno tudi na koga se 
vprašanje naslavlja. Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev. 
 

V Ljubljani, 21. februar 2019 
 

 
Matej Planko, 
generalni sekretar PZS 

Jože Rovan, 
predsednik PZS 

 


