
 
Številka: IZHP 275/2017 

Datum: 2. 3. 2017 

 

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije 

 

S K L I C U J E M 

 

14. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, 

 

ki bo v četrtek, 16. marca 2017, ob 16:30, 

v prostorih Razvojne agencije Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 13. seje UO PZS (Matej Planko) 

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

3. Priprave na skupščino PZS 2017  
a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS (Bojan Rotovnik) 
b) Spremembe Poslovnika Skupščine PZS (Matej Planko) 
c) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2016 (Bojan Rotovnik, Matej 

Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD) 
d) Poročilo Nadzornega odbora PZS (Andrej Brvar) 
e) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2018 (Bojan Rotovnik, Matej 

Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD) 
f) Volitve volilne komisije (Borut Vukovič) 
g) Poslovni prostori PZS oz. sedež PZS (Matej Planko) 
h) Prenos nepremičnega premoženja s PZS na Društvo Postaja GRS Celje (Matej Planko 

in predsednik Društva postaja GRS Celje) 
i) Predlog PD Škofja Loka za obravnavo na skupščini PZS (Bojan Rotovnik in predsednik 

PD Škofja Loka) 
4. Skrbništvo planinskih poti na območju Donačke gore (Bojan Rotovnik, Igor Mlakar, 

predsednik PD Sloga Rogatec in predsednik PD Ptuj) 
5. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov – I. obravnava (Matej Planko in Damjan Omerzu) 
6. Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in informiranju – I. obravnava (Slavica Tovšak) 
7. Zbor gospodarjev, konferenca planinskega gospodarstva in soglasje k spremembam 

Pravilnika o kočah, bivakih in planinskih učnih središčih (Janko Rabič) 
8. Zbor odsekov za varstvo gorske narave in soglasje spremembam Pravilnika KVGN ter novim 

članom IO KVGN (Irena Mrak) 
9. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).  
10. 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). 

Bojan Rotovnik, 

predsednik  

 



VABLJENI: 

- podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Ponebšek 

- voljeni člani UO: Brigita Čeh, Milena Brešan, Slavica Tovšak, Jožef Bobovnik, Marija Štremfelj, Danilo 

Škerbinek in Štefan Keber 

- predsedniki MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Mirko 

Tovšak (MDO PD Koroške), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), 

Gregor Rupnik (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), Maruška Lenarčič (MDO Primorsko – Notranjskih PD), Rudolf E. Skobe (MDO PD 

Dolenjske in Bele Krajine) 

- načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 

Miha Habjan (Komisija za alpinizem), Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Franc Gričar (Vodniška 

komisija), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), 

Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe) in Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo) 

- vodja odbora PZS: Franc Kadiš (Odbor za usposabljanje in preventivo).  

- predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar 

- strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka v 

računovodstvu PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), 

Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi). 

- mediji: (e-pošta oz. spletna stran), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika) 

- predsedniki društev: Brane Povše (predsednik GRS postaje Celje), Jože Dajnko (predsednik PD Ptuj), 

Harold Križanec (predsednik PD Sloga Rogatec) in Janez Pintar (predsednik PD Škofja Loka)  

- Marko Diaci (župan Občine Šentjur) in  Andreja Smolej (direktorica RAK) 
 

V VEDNOST: 

- člani PZS (16. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS. 

 

 

Pisna gradiva za sejo: 

• splošno: obrazložitve za 14. sejo UO PZS 

• k točki 1: zapisnik 13. seje UO PZS, z dne 19. 1. 2017, pregled realizacije sklepov 

• k točki 3b: osnutek spremembe Poslovnika skupščine PZS 

• k točki 3c: osnutek vsebinskega in finančnega poročila PZS 2016 (bo poslan naknadno) 

• k točki 3d: Poročilo NO PZS (bo poslano naknadno) 

• k točki 3e osnutek okvirnega vsebinskega in finančnega načrta PZS za leto 2018 (bo poslan 

naknadno) 

• k točki 3f: zapisnik seje Komisije za pripravo volitev Volilne komisije v mandatu 2017 – 2021 

•  točki 3g: vloga Gorske reševalne službe postaja Celje – društvo za prenos lastništva zavetišča na 
Golteh 

• K točki 3h: gradivo o postopku prodaje (bo poslano naknadno) 

• k točki 3i: Predlog PD Škofja Loka za obravnavo na skupščini PZS 

• k točki 4: zapisnik sestanka z dne 1. 12. 2016 
• k točki 5: osnutek Pravilnika o varstvu osebnih podatkov – I. obravnava (bo poslan naknadno) 
• k točki 6: osnutek Pravilnika o planinskih medijih, založništvu in informiranju – I. obravnava 
• k točki 7: Pravilnik o kočah, bivakih in planinskih učnih središč, sprejet na Zboru gospodarjev 2017 
• k točki 8: Pravilnik o organiziranosti in delovanju KVGN PZS, sprejet na Zboru odsekov za varstvo 

gorske narave 2017 

 



 

Obrazložitve za 14. sejo Upravnega odbora PZS 

Ad. 1 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 13. seje, z dne 19. 1. 2017. 

 

Ad. 2  

Generalni sekretar PZS Matej Planko bo predstavil pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje 

seje UO PZS.  

Ni predvidenih sklepov. 

 

Ad. 3  

a) V skladu s 17. členom Poslovnika Skupščine PZS delovnega predsednika skupščine v izvolitev 

predlaga predsednik PZS. Na seji predsedstva je bila obravnavana ta tematika in soglasno 

sprejet predlog, da za delovno predsednico skupščine PZS 2017 predlagamo Mileno Brešan, 

voljeno članico UO PZS. Milena Brešan je tudi predsednica PD Tolmin, ki je vključen v Posoški 

MDO PD, kjer bo potekala skupščina.  

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

PZS 2017 predlaga voljeno članico UO PZS Milena Brešan (PD Tolmin). 

 
b) S spremembo Statuta PZS v letu 2016 je bila uvedena stalna volilna komisija PZS in 

spremenjen status varuha pravic gora. Posledično je potrebno te spremembe vnesti tudi v 
Poslovnik skupščine PZS. 

Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika skupščine PZS 
in predlaga skupščini PZS, da ga sprejme. 
 

c) Predstavljena bosta vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2016. 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 
soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2016 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2016 in jih 
posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2016 bodo objavljena na spletni strani 
PZS, PD pa v tiskani obliki dobijo Letopis PZS 2016, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz 
poročil za leto 2016. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 
vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2016. 
 

d) Predsednik NO PZS Andrej Brvar bo predstavil poročilo NO PZS za leto 2016. 
 
Ni predvidenih sklepov 

 
e) Predstavljen bo predlog vsebinskega in finančnega načrta PZS za leto 2018 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 
potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2018 in predlaga skupščini, da ga potrdi. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 
okvirni finančni načrt za leto 2018 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni 
načrt za leto 2018 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina pooblašča 
upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2018 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 2018 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 2018 in pooblašča, da na 
podlagi okvirnih programov: 
- Komisije z zbori dejavnosti in MDO PD,  sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti 
za leto 2018, 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 2018. 
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2018 morajo organi upoštevati 
finančni načrt za leto 2018. 
 

f) Na skupščini PZS 2017 bodo potekale volitve volilne komisije za mandat 2017 – 2021. S strani 
UO PZS je bila imenovana komisija za pripravo teh volitev, ki je izvedla razpis in zbrala 
kandidature. Na seji bo predsednik komisije predstavil izvedene postopke.  

Ni predvidenih sklepov. 

 
g) Na Golteh se nahaja zavetišče GRS, ki je v oskrbi GRS postaje Celje, zemljiškoknjižno pa je 

lastnica še PZS. Na podlagi točke g) 27. člena Statuta PZS, je skupščina pristojna za odtujitev 
nepremičnega premoženja vrednega več kot 25.000 €. Predlog je obravnavala tudi GK PZS, 
stališče bo predstavljeno na seji. 
Prosimo predsednico Savinjskega MDO PD, da na seji predstavi stališče MDO PD. 

 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS predlaga skupščini PZS, da sprejme sklep: Skupščina PZS soglaša 
s neodplačnim prenosom 9/10 lastnine na zavetišču GRS na Gorsko reševalno službo postaja Celje 
– društvo in pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe. 

 

h) UO PZS je na  svoji 10. seji 26. 5. 2016 obravnaval problematiko poslovnih prostorov 

Dvorakova 9. Takrat je bila na podlagi predstavljenih dejstev o objektu in finančno 

ovrednotenih različnih scenarijih, sprejeta odločitev, da se začnejo postopki za prodajo 

prostorov. Sedaj smo v zaključenih pogovorih s potencialnim kupcem. Obširnejše gradivo bo 

posredovano z drugim sklopom gradiv. 

Predlogi sklepov bodo v gradivu 

i) V okviru poziva društvom za podajo predlogov za obravnavo na skupščini PZS, je bila prejeta 

pobuda PD Škofja Loka. Skladno s 7. členom Poslovnika skupščine PZS, se do prejetega 

predloga opredeli predsedstvo, o uvrstitvi na dnevni red skupščine pa odloča UO PZS. 

Predlog sklepa se bo oblikoval na seji 

Ad. 4 
V četrtek, 1.12.2016, je bil na Rudijevem domu na Donački gori sestanek, ki ga je na predlog KPP 

sklical in vodil predsednik PZS. Sestanek je potekal na temo skrbništva planinskih poti oz. skrbništva 

odsekov na območju Donačke gore, kjer je neusklajeno stanje med PD Sloga Rogatec in PD Ptuj. Na 

sestanku so sodelovali predstavniki obeh društev, prav tako tudi predstavniki KPP. Dosežen je bil 

kompromisni predlog, ki ga je po sestanku potrdil UO PD Sloga Rogatec, UO PD Ptuj pa ga je zavrnil. 

Skladno z dogovorom na sestanku, je bil kompromisni predlog oblikovan na način, da se potrjuje v 

celoti in ne delno. Ker rešitev predlagana na sestanku ni bila potrjena, se je obema društvoma 

predlagalo, da za razrešitev spora uporabita arbitražo, kot je opredeljena v 57. členu Statuta PZS. Na 



predlog po arbitraži je v roku odgovorilo PD Sloga Rogatec in so sporočili, da ne pristajajo na arbitražo 

o skrbništvu na planinskih poteh na območju Donačke gore. PD Ptuj odgovora v roku ni posredovalo. 

Ker sta za arbitražni postopek potrebni soglasji obeh društev, se tudi ta ne more izvesti. Predsedstvo 

PZS je ob dejstvu, da društvi nista pristali na arbitražo, ugotovilo, da so izčrpane vse možnosti, ki jih 

za reševanje sporov med društvi poznamo v planinski organizaciji, saj so bili neuspešni postopki v 

KPP, neuspešen je bil sestanek 1.12.2016, ki ga je na prošnjo KPP sklical predsednik PZS ter društvi 

nista pristali na arbitražo, kot jo predvideva statut PZS. Ker smo v zaključni fazi dokončanja 

postopkov, ki jih predvideva Zakon o planinskih poteh, predsedstvo predlaga UO PZS, da po 

predstavitvi argumentov predsednikov oz. predstavnikov obeh društev ter mnenju predstavnika KPP, 

sprejme končno odločitev o skrbništvu spornih odsekov planinskih poti na območju Donačke gore.  

Oba predsednika MDO PD (Savinjski in Podravski) prosimo, da za sejo pripravita mnenji glede te 

problematike.   

Predlog sklepa se bo oblikoval na seji po opravljeni razpravi.  

Ad 5 
Upravni odbor je na svoji 13. seji, 19. 1. 2017, sprejel izhodišča za nov pravilnik o varovanju osebnih 
podatkov. Predstavljen bo predlog novega pravilnika v I. obravnavi. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje 
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov PZS v I. obravnavi in poziva organe PZS, da do 24.3.2017 
posredujejo morebitne pripombe in predloge za II. obravnavo in sprejem, ki je predviden na 
naslednji seji UO PZS. 
 
Ad. 6 
Statut PZS v tretjem odstavku 61. člena predvideva sprejem pravilnika, k ureja glasila PZS. 

Predstavljen bo predlog Pravilnika o planinskih medijih, založništvu in informiranju v I. obravnavi. 

 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje 
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov PZS v I. obravnavi in poziva organe PZS, da do 24.3.2017 
posredujejo morebitne pripombe in predloge za II. obravnavo in sprejem, ki je predviden na 
naslednji seji UO PZS. 
 
Ad. 7 
Zbor gospodarjev 2017 je potekal 4. februarja 2017. Sprejete so bile spremembe in dopolnitve 
Pravilnika o kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena in točke j) 19. 
člena Statuta PZS, daje soglasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku o planinskih kočah, 
bivakih in planinskih učnih središčih, ki ga je sprejel Zbor gospodarjev, 4. februarja 2017. 
 

Ad. 8 

Zbor odsekov za varstvo gorske narave je potekal 25. februarja 2017. Sprejet je bil spremenjen in 

dopolnjen Pravilnik o organiziranju in delovanju KVGN PZS. Izvoljeni sta bili dve nadomestni članici IO 

KVGN. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje 
soglasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku o organiziranju in delovanju Komisije za 
varstvo gorske narave PZS, ki ga je sprejel Zbor odsekov za varstvo gorske narave, 25. februarja 
2017. 



 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje 
soglasje k izvolitvi Ane Kreft (PD Vrhnika) in Katarine Veber (PD Kamnik) za novi članici  IO KVGN, ki 
so bile izvoljene na Zboru odsekov za varstvo gorske narave, 25. februarja 2017. 
Ad. 9 

Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno 

ponedeljka, 13. 3. 2017, 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, 2. marec 2017 

 

Matej Planko, 
generalni sekretar PZS 

Bojan Rotovnik, 
predsednik PZS 

 


