
 
 

IZHP–0535/2019 
Datum: 5. 9. 2019 

 
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije 

 
S K L I C U J E M 

 
7. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, 

 
ki bo v četrtek, 19. septembra 2019, ob 16:30, 

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

1. Potrditev zapisnika 6. seje UO PZS (Matej Planko) 

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

3. Izhodišča za pripravo spremembe statuta PZS in imenovanje delovne skupine (Miro Eržen, 

Roman Ponebšek) 

4. Članarina in zavarovanje PZS v obdobju od 2020 naprej (Matej Planko, Damjan Omerzu) 

5. Varnost na planinskih poteh in njihova urejenost ob povečanem turističnem obisku (Jože 

Rovan, Martin Šolar) 

6. Predstavitev analize nezgod poškodb članov PZS (Matjaž Šerkezi) 

7. Vmesno finančno poročilo PZS  za obdobje januar - julij 2019 (Matej Planko, Urša Mali) 

8. Izbris PD Mura Murska Sobota (Matej Planko) 

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

10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).  
11. 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 
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poti), Robert Pritržnik (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 7. sejo UO PZS 
• k točki 1: Zapisnik 6. seje UO PZS, z dne 6. 6. 2019, preglednica realizacije sklepov 6. seje UO PZS 
• k točki 3: Izhodišča za spremembo statuta PZS 
• k točki 4: Statistika članarina 2019 
• k točki 5: Izhodišča za pripravo strategija vzdrževanja planinskih poti 
• k točki 6: Analiza nezgod članov PZS 
• k točki 7: Vmesno finančno poročilo PZS jan – jul 2019 
  



Obrazložitve za 7. sejo Upravnega odbora PZS 
Ad 1  
Pregledan bo zapisnik zadnje seje UO PZS v preteklem mandatu. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 6. seje upravnega odbora z dne 6. 6. 2019. 
 
 
Ad 2 
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.  
Ni predvidenih sklepov. 
 
Ad 3 
Predstavljena bodo izhodišča za spremembo Statuta PZS in predlog delovne skupine za pripravo 
sprememb.  
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za spremembo Statuta PZS in imenuje 
delovno skupino za pripravo sprememb  Statuta PZS v sestavi: Roman Ponebšek (PD Litija, vodja), 
Miro Eržen (PD Dovje Mojstrana), Borut Vukovič (PD Pohodnik Novo mesto), Zdenka Pešec (PD 
Laško), Darko Bukovinski (PD Brežice), Jože Melanšek (PD Velenje) in Mihael Kersnik (PD Dovje 
Mojstrana). 
 
Ad 4 
Predstavljena bo statistika članarine PZS za obdobje do konca avgusta 2019 in primerjava z lanskim 
letom. Predstavljen bo potek izbire novega članskega zavarovanja za naslednje obdobje. 
Ni predvidenih sklepov. 
 
Ad 5 
v Sloveniji smo priča bistveno povečanem obisku gora in s tem pritiskom na planinske poti. Ključni del 
porasta izhaja s strani turistov, ki obiščejo Slovenijo zaradi naravnih lepot, nimajo pa veliko planinskih 
izkušenj, zato so pričakovanja glede planinskih poti drugačna. 
Predlog sklepa: Upravni odbor začenja razpravo »Varnosti na planinskih pote in njihova urejenost 
ob povečanem obisku turistov«; Razprava bo tristopenjska: najprej v okviru komisij in vodstva, 
nato v z organizacijo posveta s strani odbora Gore in varnost in tretja stopnja širša okrogla miza ali 
posvet z vključitvijo turističnih ponudnikov na sejmu Alpe Adria 2020. 
 
Ad 6 
Pripravljena je bila podrobna analiza nesreč, ki so jih člani PZS v obdobju štirih let med letom 2015 in 
2018 uveljavljali v okviru članskega zavarovanja. Ugotovitve analize bodo podlaga za zagotavljanje 
ustreznega članskega zavarovanja in za dodatne preventivne ukrepe na področju varnosti v gorah. 
Ni predvidenih sklepov. 
 
Ad 7 
Predstavljeno bo finančno poslovanje PZS v prvih sedmih mesecih leta (januar – julij 2019). 
Ni predvidenih sklepov. 
 
Ad 8 
Planinsko društvo Mura Murska Sobota je prenehalo delovati in bilo izbrisano iz AJPES-a, dne 
23.03.2019. S tem je na podlagi točke a) prvega odstavka 21. člena Statuta PZS prenehalo tudi 
članstvo v PZS. 
Ni predvidenih sklepov. 
 
Ad. 9 



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, 16.  9. 2019, posredujejo najavo poročila. 
 
Ad 10 
Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno 
ponedeljka, 16.  9. 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, 5. september 2019 
 

 
Matej Planko, 
generalni sekretar PZS 

Jože Rovan, 
predsednik PZS 
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