
 
Številka: IZHP –361/20120 

Datum: 2. 4. 2020 

 

V skladu z 28. in 40. členom Statuta PZS ter 9. členom Poslovnika UO PZS 

sklicujem 

 

1. DOPISNO SEJO UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zaradi nujnosti sprejetja spodaj navedenih sklepov za pravočasno nadaljnjo izvedbo ustreznih 

postopkov sklicujem 1. dopisno sejo UO PZS in podajam na obravnavo naslednji dnevni red: 

 

1. Predstavitev ukrepov PZS ob epidemiji koronavirusa in nadaljnji ukrepi 

Od sredine marca 2020 se v Sloveniji stopnjujejo ukrepi in omejitve gibanja zaradi razglašene 

epidemije, ki imajo posledice tudi na delovanje PZS in društev. PZS je ves čas spremljala razmere in 

navodila pristojnih inštitucij ter ustrezno obveščala društva in posameznike ter prilagajala svoje 

aktivnosti. Zbrana obvestila so objavljena na spletni strani www.koronavirus.pzs.si. PZS je zavzela 

jasno stališče, da v času epidemije odsvetuje obiskovanje gora, kar je ob več priložnostih predstavila 

tudi v medijih. Kot spodbudo, da ljudje ostajajo doma, na spletni strani objavljamo odlomke iz knjig in 

Planinskega vestnika (#sknjigovgore). Poleg tega pa objavljamo video objave Malo šolo planinstva 

(#Malašolaplaninstva). Zaposleni v strokovni službi PZS v tem času v glavnini delajo od doma. Se pa že 

v tem času tudi koristi lanski dopust in presežek ur. Seveda se je delo spremeni in prilagodilo. Je pa 

sedaj že čas za urejanje stvari, ki so bile v preteklosti zaradi obilice aktualnih vsebin potisnjene na 

stran. Za zelo pozitivno se je pokazala pretekle aktivnosti, ki smo jih naredili v smeri digitalizacije 

poslovanja PZS, saj lahko sedaj praktično vso delo opravimo na daljavo. 

Do nadaljnjega so odpovedane vse aktivnosti PZS na prostem in skupinske aktivnosti v zaprtih 

prostorih, aktivno se bo spremljal razvoj situacije. Nekatere aktivnosti pa je mogoče izvesti v obliki 

videosej. Do prve polovice maja ne pričakujemo ponovne vzpostavitve delovanja, kdaj pa bo to 

dejansko možno, bo odvisno od državnih ukrepov, ki bodo sledili razmeram. Enako velja za Skupščino 

PZS, ki je bila predvidena 18. 4. 2020. 

Po umiritvi situacije se bo vodstvo PZS sestalo z vsemi načelniki komisij in vodji odborov, da se bo 

skupaj dorekel način določitve novih terminov, ki bodo v največji možni meri usklajeni v okviru cele 

PZS, s čim manj prekrivanj. Ta sestanek bo organiziran takoj, ko bo odpravljena epidemija in bodo 

dovoljena zbiranje večjih skupin posameznikov. 

 

Epidemija bo imela gotovo tudi finančne posledice na poslovanje Planinske zveze Slovenije kakor tudi 

na društva. V tem trenutku je še nemogoče napovedati kolikšna bodo finančna zmanjšanja. Ves čas 

pri odločevalcih preverjamo informacije o stanju razpisov, da bomo lahko pripravili različne simulacije 

in sprejeli potrebne ukrepe. Fundacija za financiranje športnih organizacije (FŠO) v tem trenutku 

izdaja odločbe za prijavljene projekte. Dobili smo že odločbe za vrhunski šport, kjer so odobrena 

sredstva višja od planiranih. Prav tako smo dobili odobren projekt digitalizacije. Skratka razpisi FŠO 

potekajo nemoteno. Za razpis Letnega programa za šport, ki ga razpisuje Ministrstva za 



 
izobraževanje, znanost in šport so podaljšali rok za prijavo s 27. 3. 2020 na 15. 5. 2020, so pa že 

napovedane tudi določene spremembe v samem razpisu. 

Prav tako spremljamo sprejete in napovedane ukrepe Vlade RS, da bomo lahko pravočasno 

odreagirali. Po sprejemu ˝megazakona˝ in njegovi preučitvi se bomo odločili ali  je smiselno določen 

del zaposlenih poslati na čakanje. 

Se pa moramo že sedaj začeti pripravljati na čas po umiritvi epidemije. Trenutno še ne moremo z 

gotovostjo reči kako bo epidemija spremenili naše aktivnosti in življenje po zaključku. Gotovo pa bo 

manj potovanj, več gibanje in aktivnosti bo v varnem, znanem okolju, kar pa je lahko tudi priložnost. 

Že v tem času moramo razmišljati kaj bomo lahko našim članom in prebivalcem Slovenije ponudili, 

kako na ta čas pripraviti planinske koče … Za takrat je potrebno pripraviti določene materiale, da se 

bodo ljudje še naprej včlanjevali v planinske društva in obiskovali planinske koče. Vsaka kriza je lahko 

za dobro pripravljene tudi priložnost.  

 V tem času so pa ustavljene vse aktivnosti, ki imajo finančne posledice, razen aktivnosti v zvezi s 

sprejemanja ukrepov povezanimi z epidemijo in ukrepi za njihovo blažitev ter pripravo programov in 

aktivnosti po zaključku epidemije.  

 

Je pa sedaj idealna priložnost, da se vprašamo kaj so tisti cilji PZS, ki jih moramo ves čas zasledovati in 

ne smemo od njih odstopati tudi v kriznih časi in časih krčenja finančnih sredstev.  

 

Glede nadaljnjih ukrepov in prilagoditev, pozivamo vse člane UO PZS in vodstva komisij in odborov, 

da podajo predloge do 10. 4. 2020 na info@pzs.si. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje prestavitev datuma Skupščine PZS za nedoločen čas. Izvede 

se ob primernem času, ko bodo razmere to omogočale. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor se seznanja z dosedanjimi ukrepi PZS za prilagoditev epidemiji 

koronavirusa in pooblašča Predsedstvo PZS, da spremlja razvoj dogodkov in se ustrezno odziva. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor pooblašča Predsedstvo PZS, da spremlja finančno poslovanje ter 

pripravi nabor ukrepov za zmanjšanje odhodkov PZS v roku enega meseca, ki jih bo UO potrdil 

naslednji dopisni seji.  

 

2. Gradnja novih planinskih koč na Korošici in Okrešlju 

Gradivo in utemeljitev pošiljamo v ločenem dokumentu 

Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje dopolnjeno idejno zasnovo za gradnjo Frischaufovega doma 

na Okrešlju, usklajeno na podlagi recenzije arhitekta Miha Kajzelja, ki jo je naročila PZS. 

Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi točke b) prvega odstavka 32. člena Statuta, v razmerah 

razglašene epidemije, ki onemogočajo pravočasnega sklica Skupščine PZS, da sredstva iz članarine 

zbrana na podlagi sklepa Skupščine PZS št. 12/2018, namenijo PD Celje Matica tako za Kocbekov 

dom na Korošici, kot za Frischaufov dom na Okrešlju, v skladu s odločitvijo o prioriteti gradnje 

posamezne koče. 



 
 

3. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v I. obravnavi 

Planinska zveza Slovenije ima veljaven pravilnik o Varovanju osebnih podatkov iz leta 2017. Glede na 

začetek veljavnosti Uredbe o varovanju osebnih podatkov je nekatere vsebine smiselno opredeliti 

podrobneje, zato se predlaga sprejem novega pravilnika o varovanju osebnih podatkov. Pravilnik 

sicer ni obvezen, vendar je glede na obseg podatkov, ki jih obdeluje PZS, smiseln in pomaga 

odpravljati morebitna tveganja. Gradivo k točki 3 je v prilogi. 

 

Predlog sklepa: UO PZS potrjuje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Planinske zveze Slovenije v 

I. obravnavi. 

 

4. Sprememba v katastru planinskih poti 

Komisija za planinske poti je na svoji 11. seji  obravnavala vlogi PD Blagajana  in PD Rega Log za 

opustitve odsekov planinskih poti. Gradivo k točki 4 je v prilogi. 

 

Predlog sklepa: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 

planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Petačev graben–Selo nad Polhovim 

Gradcem (ID3293). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot 

opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Blagajana Polhov Gradec upoštevati določbe Zakona o 

planinskih poteh in navodila KPP. 

 

Predlog sklepa: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 

planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Notranje Gorice–Podpeč SV N0410e in 

odseka Plešivica J–Žabnica N0410c. Odseka se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije 

zavede kot opuščena. Pri odstranitvi oznak mora PD Rega Log upoštevati določbe Zakona o 

planinskih poteh in navodila KPP. 

 

 

5. Včlanjevanje novih društev in izbris neaktivnih društev   

Vlogo za članstvo sta podala Planinsko društvo Kranjski gamsi in Plezalni klub Klajmber. Članstvo 

planinskega društva Kranjski gamsi je bilo obravnavano že na prejšnji seji UO PZS, kjer je bilo sprejeto 

stališče, da se društvo kot sekcija pridruži drugemu društvu, vendar do takšnega dogovora ni prišlo. 

PK Klajmer je oddal vlogo z ustreznimi dokazili, ki jih je obravnavala tudi Komisija za športno in podala 

pozitivno mnenje. Gradivo k točki 5 je v prilogi. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Planinsko 

društvo Kranjski gamsi, s sedežem na Visokem  matična št. 4116445000, v članstvo Planinske zveze 

Slovenije. Mentorsko društvo za dobo dveh let se določi naknadno. 

 



 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Klub PK 

Klajmber, s sedežem v Mariboru, matična št. 4119592000, v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za 

mentorsko društvo za dobo dveh let se določi Plezalni klub Rogaška Slatina. 

 

Društva Športno društvo Proteus, Rakitnik 34 A, 6258 Prestranek, matična št. 1633341000, Turno 

smučarski klub Olimpik, Polica 26, 4202 Naklo, matična št. 4011490000 in Klub adrenalinskih športov 

Šmartinsko jezero, Prekorje 50, 3211 Škofja vas matična št. 4024974000, ki so člani PZS v letu 2019 

niso imeli članov in niso odvedli dela članarine PZS, kar je na podlagi 21. člena Statuta PZS podlaga za 

izbris društev.  

 

Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu društva 

Športno društvo Proteus (MDO PD Primorske), matična številka 1633341000, iz članstva PZS. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu društva 

Turno smučarski klub Olimpik (MDO PD Gorenjske), matična številka 4011490000, iz članstva PZS. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu društva 

Klub adrenalinskih športov Šmartinsko jezero (Savinjski MDO PD), matična številka 4024974000, iz 

članstva PZS. 

 

 

 

Prosim, da glasovanje opravite tako, da na el. naslov info@pzs.si posredujete svojo opredelitev ZA ali 

PROTI predlaganim sklepom v priloženi glasovnici, najkasneje do torka, 7. 4. 2020, do 12. ure. 

 

Jože Rovan 

Predsednik PZS 

 


