
 
 

IZHP–1234/2018 
Datum: 6. 9. 2018 

 
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije 

 
S K L I C U J E M 

 
2. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, 

 
ki bo v četrtek, 20. septembra 2018, ob 16:30, 

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

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

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

3. Predstavitev Študije ekonomskih in družbenih učinkov planinskih poti in planinskih koč ter 

planinstva (Andrej Srakar) 

4. Vmesno poročilo o članstvu v letu 2018 (Tone Jesenko) 

5. Informacija o finančnem poslovanju PZS januar - julij 2018 (Matej Planko in Urša Mali) 
6. Načrt upravljanja nepremičnin PZS  - II. obravnava (Matej Planko) 
7. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu UO PZS (Matej Planko) 
8. Planinsko gospodarstvo: 

a) Sklad planinskih koč (Miro Eržen) 
b) Izbris Koče na Črnem vrhu iz registra planinskih objektov (Valentin Rezar) 
c) Poročilo delovne skupine za kočo na Korošici (Miro Eržen) 
d) Informacija o Ribniški koči (Miro Eržen) 

9. Kataster planinskih poti (Bogdan Seliger) 
10. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij) 

11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).  
12. 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 Podravja), Jože Prah (MDO Zasavja), Mirko Tovšak (MDO 
Koroške), Štefan Kozak (MDO Pomurja), France Benedik (MDO Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO 
Posočja), Jurček Nowakk (MDO Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO), Marinka 
Koželj Stepic (MDO Ljubljane), Miro Mlinar (MDO Notranjske), Marija Kuhar (MDO Primorsko – 
Notranjskih PD) in Rudolf E. Skobe (MDO Dolenjske in Bele Krajine) 
- načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Peter Bajec (Komisija za alpinizem), Barbara Bajcer (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) 
- 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). 
- drugi: Andrej Srakar, Matjaž Črnigoj (Inštitut za ekonomska raziskovanja) 
 
 
V VEDNOST: 
- člani PZS (16. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS. 
 
 
Pisna gradiva za sejo: 
• splošno: Obrazložitve za 2. sejo UO PZS 
• k točki 1: Zapisnik 1. seje UO PZS, z dne 31. 5. 2018, preglednica realizacije sklepov 1. seje UO PZS 
• k točki 3: Študija ekonomskih in družbenih učinkov planinskih poti in planinskih koč ter planinstva 

– končno poročilo  
• k točki 4: Poročilo o članstvu 2018 

• K točki 4: Finančno poročilo PZS januar – julij 2018 (bo poslano naknadno) 

• k točki 5: Načrt upravljanja nepremičnin – predlog za II. Obravnavo (bo poslano naknadno) 
• K točki 6: Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika UO PZS (bo poslan naknadno) 
• k točki 8a: Predlog ustanovitve Sklada planinskih koč, predlog pravilnika – I. obravnava 
• k točki 8b: zapisnik 4. seje IO GK z dne 3. 9. 2018 
• k točki 9: Dopolnitev katastra planinskih poti (bo poslana naknadno, po seji IO KPP, ki bo 13. 9. 

2018) 

 
 
  



 
Obrazložitve za 2. sejo Upravnega odbora PZS 

Ad. 1  
Pregledan bo zapisnik zadnje seje UO PZS v preteklem mandatu. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 1. seje upravnega odbora z dne 31. 5. 2018. 
 
Ad 2. 
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.  
Ni predvidenih sklepov. 

 

Ad. 3 
Predstavnik pripravljavca študije bo predstavil kratek izvleček Študije ekonomskih in družbenih 
učinkov planinskih poti in planinskih koč ter planinstva. 
Ni predvidenih sklepov. 

 
Ad. 4 
Predstavljeno bo stanje članstva PZS v letu 2018 do konca avgusta. 
Ni predvidenih sklepov. 

 

Ad. 5 
Predstavljeno bo finančno poslovanje PZS v prvih sedmih mesecih leta (januar – julij 2018). 
Ni predvidenih sklepov. 

 
Ad. 6 
Izhodišča in Načrt upravljanja premičnin PZS v I. obravnavi je UO PZS v prejšnji sestavi že obravnaval 
na dveh sejah. Načrt upravljanja nepremičnin je, kot na predhodnih obravnavah, opredeljen kot 
poslovna skrivnost. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS  na podlagi 55. člena Statuta PZS sprejema Načrt upravljanja 
nepremičnin PZS. 
 
Ad. 7 
Spremembe Statuta PZS, v določenem delu vplivajo tudi na delo UO PZS, kar je potrebno uskladiti s 
Poslovnikom UO PZS. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS sprejema spremenjen in dopolnjen Poslovnik UO PZS. 
 
Ad. 8 

a) Na predlog IO GK PZS se ustanavlja Sklad planinskih koč, katerega glavni namen bo podpora 
delovanju in investicijam v planinskih kočah, v skladu z zbranimi sredstvi. Po obravnavi na seji 
UO PZS bo izvedena tudi javna obravnava pravilnika. 

 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS podpira ustanovitev Sklada planinskih koč in prejema Pravilnik 
Sklada planinskih koč v I. obravnavi. IO GK PZS skladno s priporočili UO PZS, do naslednje seje UO 
PZS pripravi dopolnjen predlog pravilnika za II. obravnavo. 
 

b) IO GK PZS, na predlog PD Cerkno , ki je lastnik objekta, predlaga UO PZS izbris Koče na Črnem 
vrhu iz registra planinskih objektov 



 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Cerkno in na predlog Gospodarske komisije PZS 

potrjuje izbris Koče na Črnem vrhu iz registra planinskih objektov.   

 
c) Predstavljeno bo poročilo delovne skupine za kočo na Korošici. 

Ni predvidenih sklepov 

 
d) Predstavljena bo informacija o Ribniški koči. 

Ni predvidenih sklepov 

 

Ad. 9 

Upravni odbor je zadnje spremembe in dopolnitve Katastra planinskih poti potrdil na 18. seji 18. 

novembra. Zaradi usklajevanja katastra, se na predlog IO KPP predlaga uskladitev z aktualnim 

stanjem. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS daje soglasje k spremembam in dopolnitvam katastra planinskih 

poti na stanje 13. september 2018. 

Ad. 10 
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, 28. 5. 2018, posredujejo najavo poročila. 
Ni predvidenih sklepov. 

 
Ad. 11 
Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno 
ponedeljka, 17. 9. 2018, 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, 6. september 2018 
 

 
Matej Planko, 
generalni sekretar PZS 

Jože Rovan, 
predsednik PZS 

 


