
 
 

IZHP–1448/2018 
Datum: 31. 10. 2018 

 
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije 

 
S K L I C U J E M 

 
3. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, 

 
ki bo v četrtek, 15. novembra 2018, ob 16:30, 
v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana. 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 2. seje UO PZS (Matej Planko) 

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

3. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2018 (Irena Pečavar Čarman, 

Tone Jesenko) 

4. Planinsko gospodarstvo: 
a) Predstavitev idejne zasnove za kočo na Korošici (PD Celje Matica) 
b) Sklad planinskih koč (Miro Eržen) 

5. Sprejem novih društev v članstvo PZS (Matej Planko) 

6. Članarina PZS 2019 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov (Tone Jesenko, Matej 

Planko) 

7. Imenovanje predstavnika PZS v OKS (Jože Rovan) 

8. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2019 (Jože Rovan, Matej Planko, Urša Mali) 

9. Predstavitev Kodeksa Obisk v naravi (Bojan Rotovnik) 

10. Predstavitev analiza spomladanske ankete PD 2018 (Matjaž Šerkezi) 

11. Potrditev dopolnjenih priporočil CAA (Uroš Kuzman) 

12. Potrditev meril za razvrščanje prijavljenih projektov na FŠO (Matej Planko) 

13. Predstavitev projekta Planinskega geografskega in informacijskega sistema – PlanGIS 

(Andrej Stritra) 

14. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij) 

15. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).  
16. 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   

mailto:info@pzs.si


 
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), 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: Irena Pečavar Čarman, Mirko Doberšek (PD Celje Matica) 
 
 
V VEDNOST: 
- člani PZS (16. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS. 
 
 
Pisna gradiva za sejo: 
• splošno: Obrazložitve za 3. sejo UO PZS 
• k točki 1: Zapisnik 2. seje UO PZS, z dne 20. 9. 2018, preglednica realizacije sklepov 2. seje UO PZS 
• k točki 3: Zapisnik 2. seje Odbora za članstvo PZS, 24. 10. 2018 
• K točki 4a: Predlog Pravilnika o Skladu planinskih koč 
• k točki 5: Vloga za članstvo društev, Mnenji KŠP PZS, Mnenje KGŠ PZS 
• K točki 6: Predlog dopolnjenega Pravilnika o članstvu posameznikov 
• K točki 8: Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2019 
• k točki 9: Zgibanka Obisk v naravi 
• k točki 10: Analiza spomladanske ankete 2018 (bo poslana naknadno) 
• k točki 11: Priporočila CAA (bodo poslana naknadno) 
• k točki 12: Merila za razvrščanje prijavljenih projektov na FŠO (bo poslana naknadno) 
 
  



 
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 2. seje upravnega odbora z dne 20. 9. 2018. 
 
Ad 2. 
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.  
Ni predvidenih sklepov. 
 
Ad. 3 
Odbor za članstvo je na svoji  2. seji, dne 24. 10. 2018, na predlog Pododbora za priznanja, sprejel 

predlog za najvišja priznanja PZS v letu 2018 in predlaga Upravnemu odboru PZS, da podeli priznanja: 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike spominskih 

plaket PZS za leto 2018:  

• Za 65 let: Anton Pečovnik (PD Luče), Miro Štebe (PD Onger Trzin), 

• Za 70 let: Dušan Šip (PD Žalec), Cvetka Jug (PD Tolmin), Frančiška Vovk (PD Krka Novo 

mesto), Franc Kepic (PD Rašica) – posthumno, Darinka Kocbek (PD Miklavž), Marjan Ručigoj 

(PD Iskra Kranj) 

• Za 75 let: Jože Pur (PD Polzela) 

• Za 80 let: Edvard Privšek (PD Rimske Toplice), Marija Pilko (PD Železničar Maribor) 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike Svečane 

listine PZS za leto 2018: Vinko Novak (PD Videm Krško), Janez Glažar (PD Matica Murska Sobota), 

Janez Bruno Oman (PD Zavod za zdravstveno varstvo Celje), Anton Sitar (PD Vransko), Franc 

Čretnik (PD Liboje), Andrej Kuzman (PD Velenje) – posthumno, Pino Giuseppe Rudež (SPD Trst), 

Klavdij Mlekuž (PD Dovje-Mojstrana), Anton Nastran (PD za Selško dolino Železniki) in Ivan Eder 

(PD Pošte in Telekoma Maribor) 

 
Ad. 4 

a) Upravni odbor je na prejšnji seji obravnaval Pravilnik Sklada planinskih koč v prvi obravnavi. 
Glede na prejete pripombe je bila pripravljena nova verzija, ki jo je potrdil IO GK PZS in je 
pripravljena za II. obravnavo na Upravnem odboru PZS. 

 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 11.,19. in 32. člena Statuta PZS sprejema Pravilnik 
Sklada planinskih koč. 
 

b) Predstavljena bo idejna zasnova za novo kočo na Korošici 
Ni predvidenih sklepov 

 
Ad. 5  
Vloge za članstvo PZS so oddala 4 društva: Plezalni klub Beta, Turno smučarski klub LIMA, Plezalni 
klub FA in Planinsko društvo »Treskavica« Sarajevo (Bosna in Hercegovina). 



 
Komisija za športno plezanje je podala mnenje in določila mentorsko društvo za Plezalni klub Beta in 
Plezalni klub FA, ki sta specializirani društvi za športno plezanje. Komisija za gorske športe je podala 
mnenje za Turno smučarski klub Lima. Mentorsko društvo bo določila naknadno.  
Planinsko društvo »Treskavica« Sarajevo ima sedež v Bosni in Hercegovini in tako ne spada pod 
noben MDO PD. Ustreznost temeljnega akta in mentorstvo po vzoru Češko-slovenskega planinskega 
društva, prevzame strokovna služba PZS. 
Dve društvi sta vlogo oddali v oktobru, eno v marcu in eno v decembru lanskega leta. Sprejemajo se 
na zadnji seji v tekočem letu, tako da lahko v sistem članarine vstopijo z letom 2019. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni klub 
Beta (Celje), matična št. 4099397000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za 
dobo dveh let se določi PK  Slovenske Konjice. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Turnosmučarski 
klub LiMa (Dobrna), matična št. 4104960000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Mentorsko 
društvo za dobo dveh let določi Komisija za gorske športe. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni klub FA 
(Kranj), matična št. 4105982000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za 
dobo dveh let se določi PD Radovljica. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Planinsko 
društvo »Treskavica Sarajevo (Bosna in Hercegovina), matična št. 4200608750006 v članstvo 
Planinske zveze Slovenije. 
 
 
Ad. 6 
Skupščina PZS je aprila 2018 sprejela sklep 12-2018: Skupščina PZS na predlog Upravnega odbora PZS, 

sprejema, da se članarina PZS za leta 2019, za vse kategorije članstva, razen za P+O, poveča za 

namenski prispevek v višini  1,00 €.Ta prispevek ni predmet delitvenega razmerja članarine, kot ga 

opredeljuje 24. člen statuta PZS, ampak se nameni za izgradnjo novega Kocbekovega doma na 

Korošici v okviru določil dogovora, ki ga v ta namen skleneta Planinska zveza Slovenije in PD Celje-

Matica. S strani PZS je pogoj za sklenitev predhodno soglasje UO PZS k vsebini dogovora. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS v skladu s točko 3) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na 

predlog Odbora za članstvo potrjuje zneske priporočene članarine za leto 2019 v višini A 56,00 €, 

A/d 51,00 €, B 26,00 €, B/d 21,00 €, B1 19,50 €, S+Š 17,00 €, S+Š/d 13,80 €, P+O 7,00 €, P+O/d 5,60 

€, IN 8,00 €, IN/d 6,60 € in B člani društev v tujini 14,75 €.  

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS v skladu s točko g) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na 

predlog Odbora za članstvo sprejema spremenjen in dopolnjen Pravilnik o članstvu posameznikov. 

 
Ad. 7 
 
Olimpijski komite Slovenije – Zveza športnih zvez (OKS – ZŠZ) je poslal poziv za imenovanje 
predstavnika PZS za člana skupščine OKS -ZŠZ in zbiranje kandidatov za razne funkcije v okviru OKS -
ZŠZ. Predsednika PZS s soglasjem P PZS imenuje  voljenega člana UO PZS Bojana Rotovnika kot 



 
predstavnika PZS za člana v skupščini OKS -ZŠZ. Predsednik PZS Bojan Rotovnika prav tako predlaga za 
kandidata za člana IO OKS – ZŠZ. Sklep o kandidaturi  izda UO PZS. 
Za kandidata za člana Strokovnega sveta za vrhunski šport Predsedstvo PZS predlaga Toma Česna in 
za kandidata za člana Strokovnega sveta športa za vse pa Mateja Planka. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 15. člena Statuta PZS, na predlog predsednika PZS, 
imenuje voljenega člana UO Bojana Rotovnik (PD Šoštanj), predstavnika PZS na skupščini OKS-ZŠZ, 
za kandidata za člana Izvršnega odbor OKS – ZŠZ na Volilni seji skupščine OKS-ZŠZ. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS soglaša s kandidaturo Toma Česna za člana Strokovnega sveta 
za vrhunski šport in s kandidaturo Mateja Planka za kandidata za člana Strokovnega sveta športa za 
vse na Volilni seji skupščine OKS-ZŠZ. 
 
Ad. 8 
Skupščina PZS v Šoštanju, 21. 4. 2018 je sprejela sklep 11–2018: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni 
načrt za leto 2019 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2019 po 
posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da 
finančni načrt za leto 2019 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta 
PZS za leto 2019. 
 
Ad. 9 

Predstavljen bo Kodeks Obisk v naravi, katerega sopodpisnica je Planinska zveza Slovenije. 

Ni predvidenih sklepov. 

 

Ad. 10 

Predstavljena bo analiza, ki je bila izvedena med planinskimi društvi spomladi 2018. 

Ni predvidenih sklepov. 

 

Ad. 11 

Združenje planinskih organizacij alpskega loka (CAA) je sprejelo več dopolnjenih in spremenjenih 

priporočil s področja preventivne dejavnosti. Na seji UO PZS bodo predstavljeni prevodi teh 

priporočil, z namenom, da se priporočila uporabljajo in promovirajo tudi v Sloveniji.  

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS se seznanja s spremenjenimi in dopolnjenimi prevodi priporočil 

CAA s področja preventivne dejavnosti in priporoča organom PZS in planinskim društvom, da ta 

priporočila smiselno uporabljajo pri svojih aktivnostih in jih v skladu z možnostmi promovirajo. 

 
Ad. 12 
Fundacija za šport na razpisu za sofinanciranje objektov pozove nacionalne panožne športne zveze za 
razvrstitev prejetih vlog po prioritetah. Upravni odbor PZS je na podlagi predloga komisij že sprejel 
ločena merila za področje planinskih poti, planinskih koč in plezalnih objektov. Zaradi spremenjenih 
pravil FŠO je potrebno sprejeti skupna merila. Po vsebini na posameznem področju merila ostanejo 
enaka.  
 



 
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje Skupna  Merila za vrednotenje kandidatur za pridobitev 
sredstev na razpisu FŠO na področju planinskih poti, planinskih koč in plezališč. 
 
Ad. 13 
Predstavljen bo predlog projekta Planinskega geografskega in informacijskega sistema – PlanGIS. 
 
Ni predvidenih sklepov. 

 
Ad. 14 
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, 12. 11. 2018, posredujejo najavo poročila. 
Ni predvidenih sklepov. 
 
Ad. 15 
Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno 
ponedeljka, 12. 11. 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, 31. oktober 2018 
 

 
Matej Planko, 
generalni sekretar PZS 

Jože Rovan, 
predsednik PZS 
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