






























































PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Ob železnici 30 a, p.p. 214, 1001 Ljubljana, Slovenija

Tel.: +386(0)1 43 45 680

SKUPŠČINA PZS 2022

SEVNICA
PRILOGA III.
23. 4. 2022

 ŠT. PLANINSKO DRUŠTVO ŠT. GLASOV IME IN PRIIMEK DELEGATA prisotni
OGLED 
GRADU

PREDČAS. 
ODHOD PREDSEDNIK ZASTOPNIK

1. AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO 1 Anton Gregorčič Anton Gregorčič Anton Gregorčič

2. Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor 1 Brin Kovačević Brin Kovačević Brin Kovačević

3. ALPINISTIČNI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM 1 Andrej Jež Andrej Jež Andrej Jež

4. Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica 1 Tomislav Aurednik Tomislav Aurednik Tomislav Aurednik

5. ALPINISTIČNI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM 1 Domen Petek Domen Petek Jan Špiler

6. ALPINISTIČNI KLUB SLOVENJ GRADEC 1 Maja Apat Maja Apat Sašo Prosenjak,Nejc Čuješ

7. ALPINISTIČNI KLUB VERTIKALA 1 Matjaž Ferjančič Matjaž Ferjančič Tadej Marolt

8. ALPSKI GORNIŠKI KLUB 1 Polona Juričinec Česen Polona Juričinec Česen Polona Juričinec Česen

9. Alpsko društvo Stratus 1 Silvo Babič Silvo Babič Silvo Babič

10. AMFIBIJA DRUŠTVO ZA ŠPORTE V NARAVI 1 Anže Kristan Anže Kristan Anže Kristan

11. Češko‐slovensko planinsko društvo 1 Šimon Budsky Šimon Budsky Šimon Budsky

12. DRUŠTVO EKSTREMNIH ŠPORTOV ‐ DEŠ 1 Andrej Čotar Andrej Čotar ANDREJ ČOTAR

13. DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA KAMNIK 1 Srečo Podbevšek Srečo Podbevšek Srečko Podbevšek

14. DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA KOROŠKE 1 Hubert Enci Hubert Enci Mirko Kaker

15. Društvo Gorska reševalna služba Maribor 1 Ljubo Hansel Ljubo Hansel Katja Črešnik Rac

16. DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE BOHINJ 1 Janez Rozman Janez Rozman Mihael Arh

17. DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE BOVEC 1 Tine Cuder Tine Cuder Tine Cuder

18. DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE KRANJ 1 Andrej Kecman Andrej Kecman Andrej Kecman

19. DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE RADOVLJICA 1 Toni Smolej Toni Smolej TONČEK SMOLEJ

20. DRUŠTVO PLEZALCEV KOPER 1 Bernard Jerman Bernard Jerman Tjaš Kozlovič

21. DRUŠTVO PROSTI ČAS ŠMARTNO 1 Jernej Peterlin Jernej Peterlin Jernej Peterlin

22. DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK VELENJE 1 Tanja Ramšak Tanja Ramšak Tanja Ramšak

23. DRUŠTVO ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE 1 Matjaž Jeran Matjaž Jeran Matjaž Jeran

24. DRUŠTVO ZA RAZVOJ TURNEGA SMUČANJA 1 Nejc Kuhar Nejc Kuhar Nejc Kuhar

25. GORNIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO BRICALP ŠKOFJA LOKA 1 Kovačič Mitja Kovačič Mitja Mitja Kovačič

26. GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA ‐ DRUŠTVO LJUBLJANA 1 Brane Žorž Brane Žorž Branko Žorž

27. GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE‐POSTAJA CELJE‐DRUŠTVO 1 Aleš Kovač Aleš Kovač Aleš Kovač

28. Kolesarski Klub Zagorska dolina 1 Andraž Grum Andraž Grum Andraž Grum

29. Kolesarsko‐pohodniško društvo HEJ, GREMO NAPREJ 1 BRANKO DOKL 1 Igor Oprešnik Igor Oprešnik

30. KOROŠKI ALPINISTIČNI KLUB 1 Matej Flis Matej Flis MATEJ FLIS

31. Obalni alpinistični klub 1 Aldo Zubin 1 Gregor Bratož Gregor Bratož

32. OBALNO PLANINSKO DRUŠTVO KOPER ‐ Club alpino costiero Capodistria 1 Aldo Zubin 1 Aldo Zubin ALDO ZUBIN

33. Planinarsko društvo Treskavica Sarajevo 1
34. Planinska družina Benečije 1 Luisa Battistig Luisa Battistig Luisa Battistig

35. PLANINSKI KLUB PECA‐OLŠEVA 1 Marko Kumer Marko Kumer MARKO KUMER

36. PLANINSKO DRUŠTVO ABANKA 1 Maja Moškrič Maja Moškrič Maja Moškrič

37. PLANINSKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA 1 Gorazd Lapanja Gorazd Lapanja Dejan Černilogar

38. PLANINSKO DRUŠTVO ATOMSKE TOPLICE PODČETRTEK 1 Ivan Šalamon Ivan Šalamon IVAN ŠALAMON

39. PLANINSKO DRUŠTVO AVTOMONTAŽA 1 Anton Avsenek Anton Avsenek Anton Avsenek

40. PLANINSKO DRUŠTVO AVTOTEHNA 1 Franc Škof 1 Franc Škof FRANC ŠKOF

41. PLANINSKO DRUŠTVO BLAGAJANA 1 HERMAN REDNAK 1 Stane Dvanajščak Stanislav Dvanajščak

42. PLANINSKO DRUŠTVO BLAGOVICA 1 JURČEK NOWAKK 1 Bojan Pustotnik Bojan Pustotnik

43. PLANINSKO DRUŠTVO BLED 1 Janez Petkoš Janez Petkoš Janez Petkoš

44. PLANINSKO DRUŠTVO BOČ KOSTRIVNICA 1 Franc Firer Franc Firer Franc Firer

45. PLANINSKO DRUŠTVO BOHINJSKA BISTRICA 1 MARTIN ŠOLAR 1 Janez Rozman Anka Medja

46. PLANINSKO DRUŠTVO BOHOR SENOVO 1 BOŠTJAN KOZOLE 1 Simon Poznič Gregor Umek

47. PLANINSKO DRUŠTVO BOROVNICA 1 Damjan Debevec Damjan Debevec Bogomir Celarc

48. PLANINSKO DRUŠTVO BOVEC 1 Robert Rot Robert Rot Robert Rot

49. PLANINSKO DRUŠTVO BRDA 1 Dušan Plesničar 1 Iva Šibav Iva Šibav

50. PLANINSKO DRUŠTVO BREZJE 1 Marjan Breznik Marjan Breznik MARIJAN BREZNIK

51. PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE 1 Daniela Fux 1 da Anica Hribar Marija Lubšina Novak,Anica Hribar

52. Planinsko društvo Bricnik Muta 1 MAKSIMILJAN SENICA 1 Andreja Senica Vlasta Senica

53. PLANINSKO DRUŠTVO CELJE ‐ MATICA 1 Franc Povše Franc Povše Franc Povše

54. PLANINSKO DRUŠTVO CERKNICA 1 MIRO MLINAR 1 Slavko Kržič SLAVKO KRŽIČ

55. PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO 1 Ivan Rupnik 1 Ivan Rupnik Ivan Rupnik

56. PLANINSKO DRUŠTVO CIRKULANE 1 Vili Jurgec Vili Jurgec Vili Jurgec

57. PLANINSKO DRUŠTVO ČRNA NA KOROŠKEM 1 Virginija Špeh 1 Marijan Lačen Marijan Lačen

58. PLANINSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ 1 Darko Štukelj 1 Peter Dichlberger Peter Dichlberger

59. PLANINSKO DRUŠTVO ČRNUČE 1 Ignac Perne Ignac Perne Ignac Perne

60. PLANINSKO DRUŠTVO DELO 1 Dušan Resnik Dušan Resnik DUŠAN RESNIK

61. PLANINSKO DRUŠTVO DOBREPOLJE 1 Milan Ahačevčič Milan Ahačevčič Milan Ahačevčič

62. PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA 1 Ana Žužek  Ana Žužek  Anica Žužek

63. PLANINSKO DRUŠTVO DOBROVLJE BRASLOVČE 1 Franci Kumer 1 Franci Kumer Franc Kumer

64. PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU 1 Vid Jerič Vid Jerič Vid Jerič

65. PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE 1 Helena Kermauner 1 Helena Kermauner Helena Kermauner

66. Planinsko društvo Donačka gora Stoperce 1 Albin Lorber Albin Lorber ALBIN LORBER

67. PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE ‐ MOJSTRANA 1 Gregor Berce 1 Gregor Berce Gregor Berce,MIRKO ERŽEN

68. PLANINSKO DRUŠTVO DRAGO BREGAR ‐ LJUBLJANA 1 Gabrijel Jelovšek Gabrijel Jelovšek Gabrijel Jelovšek

69. PLANINSKO DRUŠTVO DRAMLJE 1 Marko Lorger Marko Lorger Marko Lorger

70. PLANINSKO DRUŠTVO DRAVA MARIBOR 1 Boris Bojanovič Boris Bojanovič BORIS BOJANOVIČ

71. Planinsko društvo Dravograd 1 MAKSIMILJAN SENICA 1 Marjan Epšek Marjan Epšek

72. PLANINSKO DRUŠTVO FRAM 1 JOŽEF BOBOVNIK 1 Matjaž Hartman Matjaž Hartman

73. PLANINSKO DRUŠTVO GALICIJA 1 Vlado Rojnik 1 Viktor Furman VIKTOR FURMAN

74. PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS 1 Rafael Krvina Rafael Krvina Rafael Krvina

75. Planinsko društvo Goričko Tromeja 1 GREGA DONŠA 1 Jasmina Šinko Marjan Benko,Jasmina Šinko

76. PLANINSKO DRUŠTVO GORJE 1 Marica Okršlar 1 Jože Kosmač  Jožef Kosmač

77. PLANINSKO DRUŠTVO GORNIK 1 Brigita Vivod Brigita Vivod BRIGITA VIVOD

78. PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA 1 GREGA DONŠA 1 Tonček Mlinarič TONČEK MLINARIČ

79. PLANINSKO DRUŠTVO GORNJI GRAD 1 Aljaž Krznar Aljaž Krznar Aljaž Krznar

80. PLANINSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJK 1 Gregor Berce 1 Otilija Mertelj Otilija Mertelj

81. PLANINSKO DRUŠTVO GRMADA CELJE 1 BRANKO ANTOLOVIČ 1 Aleš Sinkovič FRANC ŠINKO

82. PLANINSKO DRUŠTVO GROSUPLJE 1 Franc Štibernik Franc Štibernik FRANC ŠTIBERNIK

83. Planinsko društvo HAKL Sveta Trojica v Slovenskih goricah 1 Drago Lipič Drago Lipič Drago Lipič

84. Planinsko društvo Haloze 1 Miran Ritonja 1 Brigita Flajs Brigita Flajs

85. PLANINSKO DRUŠTVO HORJUL 1 Bogdan Seliger 1 Bogdan Seliger Bogdan Seliger

86. PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK 1 Vojko Zupančič  Vojko Zupančič  Vojko Zupančič

87. PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA 1 Ignacij Breitenberger 1 Ignacij Breitenberger Ignacij Breitenberger

88. PLANINSKO DRUŠTVO IMP LJUBLJANA 1 Rafael Plut Janez Seliškar JANEZ SELIŠKAR

89. PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA KRANJ 1 Rozalija Rajgelj Rozalija Rajgelj Rozalija Rajgelj

90. PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA LJUBLJANA 1 RAFAEL PLUT 1 Fedor Peršin Fedor Peršin

91. Planinsko društvo Izola, Club alpino Isola 1 Mateja Tomažič Mateja Tomažič Mateja Tomažič

92. PLANINSKO DRUŠTVO JAKOBA ALJAŽA 1 SLAVICA TOVŠAK 1 Franc Duh FRANC DUH

93. PLANINSKO DRUŠTVO JANEZ TRDINA MENGEŠ 1 JURČEK NOWAKK 1 Matjaž Hribar Matjaž Hribar

94. PLANINSKO DRUŠTVO JANKO MLAKAR 1 Ernest Margon Ernest Margon Blaž Pavlin

95. PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK ‐ ČRNI VRH NAD IDRIJO 1 Dušan Plesničar 1 Marko Rupnik Marko Rupnik

96. PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK KOR. BELA 1 Darko Oblak 1 Olga Oven Olga Oven

97. PLANINSKO DRUŠTVO JEGLIČ 1 Franc Štupar Franc Štupar Franc Štupar

98. PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE 1 JANKO RABIČ 1 Vladimir Ivan Hlede Vladimir Ivan Hlede

99. PLANINSKO DRUŠTVO JEZERSKO 1 Anja Karničar Anja Karničar Anja Karničar

100. PLANINSKO DRUŠTVO K2 1 Gerard Krebs Gerard Krebs Gerard Krebs

101. PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK 1 Marko Petek 1 Marko Petek Marko Petek

102. PLANINSKO DRUŠTVO KOBARID 1 Dušan Plesničar 1 Slavko Gregorčič  Slavko Gregorčič

103. PLANINSKO DRUŠTVO KOČEVJE 1 Franc Janež 1 Bojan Ciglič Milan Mlakar

104. PLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA 1 SILVO POGLAJEN 1 Zoran Sodnik Zoran Sodnik

105. Planinsko društvo Kozorog 1 Luka Ciglar Luka Ciglar Luka Ciglar

106. PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ 1 Primož Černilec Primož Černilec Tine Marenče

107. PLANINSKO DRUŠTVO KRANJSKA GORA 1 Marko Kopač Marko Kopač Marko Kopač

108. PLANINSKO DRUŠTVO KRANJSKI GAMSI 1 Bojan Mohar Bojan Mohar Bojan Mohar

109. PLANINSKO DRUŠTVO KRIM 1 Marija Frančiška Koželj Stepic 1 Boštjan Gačnik Boštjan Gačnik

110. PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽE 1 IVAN LIKAR 1 Stanislav Ficko Stanislav Ficko

111. PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽNA GORA 1 Dušan Plesničar 1 Dušan Plesničar DUŠAN PLESNIČAR

112. PLANINSKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO 1 ANTON PROGAR 1 DA Boštjan Grobler Matej Kocbek,Rafko Križman

113. PLANINSKO DRUŠTVO KUM TRBOVLJE 1 Marjeta Bricl 1 Marjeta Bricl Marjeta Bricl

114. PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO 1 Jurij Videc Jurij Videc Zdenka Pešec

115. Planinsko društvo Lenart 1 Svetlana Bogojević Svetlana Bogojević Svetlana Bogojević

116. Planinsko društvo LENDAVA  1 GREGA DONŠA 1 Štefan Kozak Štefan Kozak

117. PLANINSKO DRUŠTVO LIBOJE 1 Adolf Teržan Adolf Teržan Adolf Teržan

118. PLANINSKO DRUŠTVO LISCA SEVNICA 1 Peter Požun  1 Peter Požun  Rok Petančič

119. PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA 1 ROMAN PONEBŠEK 1 Alma Jere Alma Jere

120. PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA ‐ MATICA 1 DAVOR ROZMAN 1 Tomaž Willenpart TOMAŽ WILLENPART

121. PLANINSKO DRUŠTVO LJUBNO OB SAVINJI 1 Bernard Štiglic Bernard Štiglic Bernard Štiglic

122. PLANINSKO DRUŠTVO LJUTOMER 1 GREGA DONŠA 1 Slavica Ozmec Slavica Ozmec

123. PLANINSKO DRUŠTVO LOČE 1 Jožef Doberšek Jožef Doberšek Jožef Doberšek

124. PLANINSKO DRUŠTVO LOGATEC 1 Alenka Mrak 1 Alenka Mrak Alenka Mrak

125. PLANINSKO DRUŠTVO LOŠKI POTOK 1 Janez Debeljak Janez Debeljak Janez Debeljak

1 DRUŠTVA
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126. Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju 1 BENJAMIN JUG 1 Anžej Bečan Anžej Bečan

127. PLANINSKO DRUŠTVO LOŽNO SV. FLORIJAN 1 Jožef Colnerič Jožef Colnerič Jožef Colnerič

128. PLANINSKO DRUŠTVO LPP 1 Tomaž Rusimovič 1 Tomaž Rusimovič Tomaž Rusimović

129. PLANINSKO DRUŠTVO LUČE 1 Bogomir Pečovnik Bogomir Pečovnik Bogomir Pečovnik

130. Planinsko društvo Majšperk 1 Branko Dokl 1 Miran Smolej MIRAN SMOLEJ

131. PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE 1 JOŽICA KOLAR 1 Polonca Doberšek Polonca Doberšek

132. Planinsko društvo Maks Meško Ormož 1 Marjan Kukovec Marjan Kukovec Marijan Kukovec

133. Planinsko društvo Maribor Matica 1 Jure Fišer Jure Fišer Jure Fišer

134. PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MURSKA SOBOTA 1 GREGA DONŠA 1 Jože Ružič Jožef Ružič

135. PLANINSKO DRUŠTVO MEDVODE 1 Branko Stropnik 1 Gorazd Šturm Gorazd Šturm

136. PLANINSKO DRUŠTVO MERCATOR 1 Karmen Čeh Karmen Čeh Karmen Čeh

137. PLANINSKO DRUŠTVO METLIKA 1 Matjaž Plut 1 da Matjaž Plut Branko Brodarič

138. PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA 1 Andrej Mlinar Andrej Mlinar Andrej Mlinar

139. Planinsko društvo Miklavž 1 Franc Kocbek 1 Franc Kocbek Franc Kocbek

140. PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA 1 Mirko Tovšak 1 Ivan Arko Ivan Arko

141. PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE 1 JURČEK NOWAKK 1 Leon LAVRIČ Leon Lavrič

142. PLANINSKO DRUŠTVO MOZIRJE 1 Boštjan Goličnik Boštjan Goličnik Boštjan Goličnik

143. PLANINSKO DRUŠTVO NAVEZA 1 Danilo Milošič Danilo Milošič Danilo Milošič

144. PLANINSKO DRUŠTVO NAZARJE 1 David Ermenc David Ermenc Marjan Ostruh

145. PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA 1 Dušan Plesničar 1 Franka Zega Franka Zega

146. Planinsko društvo Občine Kidričevo 1 Jože Vidovič Jože Vidovič Jože Vidovič

147. PLANINSKO DRUŠTVO OBRTNIK LJUBLJANA 1 Miro Miloševič Miro Miloševič MIROSLAV MILOŠEVIĆ

148. PLANINSKO DRUŠTVO OJSTRICA CELJE 1 Vili Vengust Vili Vengust VILHELM VENGUST

149. PLANINSKO DRUŠTVO ONGER TRZIN 1 JURČEK NOWAKK 1 Emil Pevec Emilij Pevec

150. Planinsko društvo Oplotnica 1 Anton Klinc Anton Klinc Anton Klinc

151. PLANINSKO DRUŠTVO OŽBALT ‐ KAPLA 1 MAKSIMILJAN SENICA 1 Simon Koležnik Simon Koležnik

152. Planinsko društvo PALOMA Sladki Vrh 1 BRANKO DOKL 1 Aleksandra Muster Aleksandra Muster

153. PLANINSKO DRUŠTVO PIJAVA GORICA 1 Anton Trope Anton Trope Tonček Trope

154. Planinsko društvo Piramida Maribor ‐ Ptuj 1 Jadranka Furjan Jadranka Furjan Jadranka Furjan

155. PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR 1 Franci Rajh Franci Rajh Franc Rajh

156. PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO 1 MILENA BREŠAN 1 Tomaž Štenkler Tomaž Štenkler

157. PLANINSKO DRUŠTVO PODNANOS 1 Boštjan Nabergoj Boštjan Nabergoj Boštjan Nabergoj

158. PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ‐PRESERJE 1 ROMAN TOMC 1 Rudi Bevc Rudi Bevc

159. PLANINSKO DRUŠTVO POHODNIK NOVO MESTO 1 Božo Mlakar 1 Marko Rems Marko Rems

160. Planinsko društvo Pohorje Zgornja Polskava 1 Marjana Brezovšek 1 Marjana Brezovšek Marjana Brezovšek

161. PLANINSKO DRUŠTVO POLET ŠENTRUPERT 1 Daniel Pejović 1 Daniel Pejović Daniel Pejović

162. Planinsko društvo Poljčane 1 Janko Kovačič 1 Janko Kovačič Janko Kovačič,Dragica Onič

163. PLANINSKO DRUŠTVO POLJE 1 Tomaž Stražar Tomaž Stražar Tomaž Stražar

164. PLANINSKO DRUŠTVO POLOM KOSTANJEVICA NA KRKI 1 Franc Štokar 1 Franc Štokar Franc Štokar

165. PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA 1 Srečko Čulk 1 Aleksander Mlakar ‐ Sandi Miroslav Jegrišnik

166. PLANINSKO DRUŠTVO POLŽ VIŠNJA GORA 1 Aleš Erjavec Aleš Erjavec Aleš Erjavec

167. PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA 1 Neva Šemrov 1 Neva Šemrov Neva Šemrov

168. PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA CELJE 1 Gojko Šmid Gojko Šmid Gojko Šmid

169. PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA 1 Franc Škarja 1 Zdenka Gorenc Zdenka Gorenc

170. PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA MARIBOR 1 Vladimir Zemljič Vladimir Zemljič Vladimir Zemljič

171. PLANINSKO DRUŠTVO PREBOLD 1 Matic Pečovnik Matic Pečovnik Matic Pečovnik

172. PLANINSKO DRUŠTVO PREDDVOR 1 Aleš Drekonja Aleš Drekonja Aleš Drekonja

173. PLANINSKO DRUŠTVO PREVALJE 1 Stanko Robin 1 Stanko Robin Stanko Robin

174. PLANINSKO DRUŠTVO PRISTAVA 1 Stanko Drofenik Stanko Drofenik Stanko Drofenik

175. Planinsko društvo Ptuj 1 Miran Ritonja 1 Miran Ritonja Miran Ritonja

176. PLANINSKO DRUŠTVO RADEČE 1 Jože Šušteršič 1 Jože Šušteršič JOŽE ŠUŠTERŠIČ

177. Planinsko društvo Radlje ob Dravi 1 MAKSIMILJAN SENICA 1 Evald Lampreht Evald Lampreht

178. PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA 1 Valentin Rezar 1 Valentin Rezar Valentin Rezar

179. PLANINSKO DRUŠTVO RAŠICA 1 Aleš Pirc Aleš Pirc Aleš Pirc

180. PLANINSKO DRUŠTVO RATEČE PLANICA 1 Mojca Brudar Mojca Brudar Mojca Brudar

181. PLANINSKO DRUŠTVO RAVNE NA KOROŠKEM 1 MAKSIMILJAN SENICA 1 Veronika Kotnik Veronika Kotnik

182. PLANINSKO DRUŠTVO REČICA OB SAVINJI 1 MANJA RAJH 1 Janže Janez Janez Janže

183. PLANINSKO DRUŠTVO REGA LOG 1 Alšeš Bravhar Alšeš Bravhar Aleš Bravhar

184. PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA 1 Tomaž Pahulje Tomaž Pahulje Tomaž Pahulje

185. Planinsko društvo Ribnica na Pohorju 1 MAKSIMILJAN SENICA 1 Dušan Švajger DUŠAN ŠVAJGER

186. PLANINSKO DRUŠTVO RIMSKE TOPLICE 1 Jurij Potokar 1 Jurij Potokar JURIJ POTOKAR

187. PLANINSKO DRUŠTVO ROVTE 1 Janez Treven Janez Treven JANEZ TREVEN

188. PLANINSKO DRUŠTVO RTV LJUBLJANA 1 MARIJA MIKLIČ 1 da Vesna Marn Vesna Marn

189. Planinsko društvo Ruše 1 LIDIJA VALENČAK 1 Iztok Urlavb Iztok Urlavb

190. PLANINSKO DRUŠTVO SATURNUS 1 Slavko Čevna in zastopnik  Slavko Čevna in zastopnik  Anton Kresnik

191. PLANINSKO DRUŠTVO SEMIČ 1 Dušan Kukman 1 da Dušan Kukman Dušan Kukman

192. PLANINSKO DRUŠTVO SEŽANA 1 Doroteja Kavčič Doroteja Kavčič Matej Trobec

193. Planinsko društvo Skalca Hoče Slivnica 1 Aleš Meglič Aleš Meglič Brigita Bedenik

194. PLANINSKO DRUŠTVO SLAVNIK 1 MARIJA KUHAR 1 Vojko Dobrila VOJKO DOBRILA

195. PLANINSKO DRUŠTVO SLIVNICA PRI CELJU 1 Silvester Užmah 1 Silvester Užmah Silvester Užmah

196. PLANINSKO DRUŠTVO SLOGA ROGATEC 1 Harold Križanec Harold Križanec HAROLD KRIŽANEC

197. PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC 1 Stanko Robin 1 Daniel Goljat Daniel Goljat

198. Planinsko društvo Slovenska Bistrica 1 Breda Jurič Breda Jurič Breda Jurič

199. PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICE 1 Matjaž Rebernak Matjaž Rebernak Matjaž Rebernak

200. PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA 1 MARIJA KUHAR 1 Domen Strle DARINKA DEKLEVA

201. PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK LOŠKA DOLINA 1 Janez Koren Janez Koren JANEZ KOREN

202. PLANINSKO DRUŠTVO SOLČAVA 1 Lovro Vršnik Lovro Vršnik Lovro Vršnik

203. PLANINSKO DRUŠTVO SOVODENJ 1 Lovro Telban 1 Lovro Telban LOVRO TELBAN

204. PLANINSKO DRUŠTVO SPIN 1 Irena Blatnik Irena Blatnik Matjaž Avsec

205. PLANINSKO DRUŠTVO SREDNJA VAS V BOHINJU 1 Jakob Zupanc 1 Jakob Zupanc Jakob Zupanc

206. PLANINSKO DRUŠTVO SVETI VID 1 Boštjan Otoničar Boštjan Otoničar Boštjan Otoničar

207. PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI 1 Vlado Rojnik 1 Silvo Črepinšek Silvester Črepinšek

208. PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJERNEJ 1 Jože Krhin Jože Krhin Jože Krhin

209. PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJOŠT 1 Izidor Tominc Izidor Tominc Izidor Tominc

210. PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJUR PRI CELJU 1 Peter Jevšnik Peter Jevšnik Peter Jevšnik

211. PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTVID PRI STIČNI 1 Maks Jerin Maks Jerin MAKS JERIN

212. PLANINSKO DRUŠTVO ŠKALE ‐ HRASTOVEC 1 Primož Rotovnik Primož Rotovnik Primož Rotovnik

213. PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 1 Janez Pintar 1 Janez Pintar Janez Pintar

214. PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH 1 Ana Založnik Ana Založnik Ana Založnik

215. PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARNA GORA 1 Marjan Kovačič Marjan Kovačič MARJAN KOVAČIČ

216. PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI 1 Zoran Predolnik Zoran Predolnik Zoran Predolnik

217. PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ 1 Bojan Rotovnik 1 da Jure Grudnik Jure Grudnik

218. PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 1 Peter Marko 1 Peter Marko MILENA LENKO

219. Planinsko društvo Tam Maribor 1 JOŽICA MEGLIČ 1 Sandi Gričnik Sandi Gričnik

220. Planinsko društvo Tisa Maribor 1 Albin Marcen Albin Marcen Albin Marcen

221. PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN 1 Milena Brešan 1 da Milena Brešan MILENA BREŠAN

222. PLANINSKO DRUŠTVO TRBOVLJE 1 BOJAN GORJUP 1 Matjaž Kilar Matjaž Kilar

223. PLANINSKO DRUŠTVO TREBNJE 1 Borut Mežnarčič 1 Borut Mežnarčič Borut Mežnarčič

224. PLANINSKO DRUŠTVO TRŽIČ 1 Uroš Ahačič Uroš Ahačič Uroš Ahačič

225. PLANINSKO DRUŠTVO VALENTIN STANIČ KANAL 1 Dušan Plesničar 1 Katja Žagar Katja Žagar

226. Planinsko društvo Večer Maribor 1 Marko Simerl Marko Simerl Miran Žižek

227. PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE 1 Husejn Djuherić 1 Alenka Es Alenka Es

228. PLANINSKO DRUŠTVO VELIKA PLANINA BAJTAR 1 JURČEK NOWAKK 1 Darja Hribar Darja Hribar

229. PLANINSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE 1 Jure Deterding Jure Deterding Jure Deterding

230. PLANINSKO DRUŠTVO VEVČE 1 Ernest Gradišar 1 Ernest Gradišar ERNEST GRADIŠAR

231. PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM KRŠKO 1 Irena Lekše Irena Lekše Jasminka Kovačič

232. PLANINSKO DRUŠTVO VIHARNIK 1 Gregor Rihar Gregor Rihar Gregor Anže Rihar,Julija Prebil Radovanović

233. PLANINSKO DRUŠTVO VINSKA GORA 1 TOMAŽ KRALJ 1 Tomaž Kumer Tomaž Kumer

234. PLANINSKO DRUŠTVO VIPAVA 1 Pavel Makovec Pavel Makovec Pavel Makovec

235. PLANINSKO DRUŠTVO VITANJE 1 Silvester Užmah 1 Franc Kropec Franc Kropec

236. PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK 1 Ivan Muzelj Ivan Muzelj Ivan Muzelj,Benedikt Podergajs

237. PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO 1 Suzana Felicijan Bratož 1 Suzana Felicijan Bratož Suzana Felicijan Bratož

238. PLANINSKO DRUŠTVO VRELEC‐ROGAŠKA 1 Zinka Berk Zinka Berk Zinka Berk

239. PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA 1 Tomaž Stržinar 1 Tomaž Stržinar Tomaž Stržinar

240. Planinsko društvo Vuzenica 1 MAKSIMILJAN SENICA 1 Ivana Filipi Ivana Filipi

241. PLANINSKO DRUŠTVO ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI 1 Alojz Lotrič Alojz Lotrič ALOJZIJ LOTRIČ

242. PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA 1 Srečko Čulk 1 Srečko Čulk Srečko Čulk

243. PLANINSKO DRUŠTVO ZAGORJE OB SAVI 1 Dejan Zupančič 1 Dejan Zupančič Dejan Zupančič

244. PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE 1 Franjo Kunej Franjo Kunej IVAN ERŽEN

245. PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE 1 Matjaž Korošec Matjaž Korošec Matjaž Korošec

246. PLANINSKO DRUŠTVO ŽALEC 1 Vlado Rojnik 1 da Vlado Rojnik Vlado Rojnik

247. PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 1 Jelen Valter Jelen Valter Valter Jelen

248. PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR CELJE 1 Ratej Jožef ‐ Konrad Ratej Jožef ‐ Konrad JOŽEF KONRAD RATEJ

249. PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR LJUBLJANA 1 Ljubiša Bojović Ljubiša Bojović Ljubiša Bojović

250. Planinsko društvo Železničar Maribor 1 Danilo Hrastnik Danilo Hrastnik Danilo Hrastnik

251. Planinsko društvo Žetale 1 Jože Kamenšek Jože Kamenšek Jožef Kamenšek

252. PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI 1 Luka Žakelj Luka Žakelj Luka Žakelj

2 DRUŠTVA
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253. PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA 1 Bojan Završnik Bojan Završnik Bojan Završnik

254. PLANINSKO DRUŠTVO ŽUSEM 1 Simon Mansutti Simon Mansutti Martin Ozis

255. Plezalni klub 6b Ptuj 1 Viktor Bombek Viktor Bombek Viktor Bombek

256. PLEZALNI KLUB BETA 1 Matevž Podbreznik Matevž Podbreznik Matevž Podbreznik

257. PLEZALNI KLUB DIVAČA 1 Grželj Bogdan Grželj Bogdan BOGDAN GERŽELJ

258. PLEZALNI KLUB DOBRE RAZMERE 1 Matjaž Zorko 1 Matjaž Zorko Matjaž Zorko

259. PLEZALNI KLUB EKSTREM 1 Bogdan Markič Bogdan Markič DARKO BRUS

260. Plezalni klub FA 1 Anže Štremfelj Anže Štremfelj Anže Štremfelj

261. PLEZALNI KLUB IDRIJA 1 Blaž Bizjak Blaž Bizjak Danilo Sedej

262. PLEZALNI KLUB KAMNIK 1 Stanko Židan Stanko Židan Stanko Židan

263. PLEZALNI KLUB KLAJMBER 1 Marko Potisk Marko Potisk Marko Potisk

264. PLEZALNI KLUB LAŠKO 1 Matej Čopar,Marko Zdouc Matej Čopar,Marko Zdouc Matej Čopar,Marko Zdouc

265. Plezalni klub Martinček 1 Andraž Plošnik Andraž Plošnik Andraž Plošnik

266. PLEZALNI KLUB NOVO MESTO 1 Tomaž Erpič Tomaž Erpič Tomaž Erpič

267. PLEZALNI KLUB RIBNICA 1 Klavdij Oberstar Klavdij Oberstar KLAVDIJ OBERSTAR

268. PLEZALNI KLUB ''RIFNIK'' ŠENTJUR 1 Viktor Mlinar Viktor Mlinar Viktor Mlinar

269. PLEZALNI KLUB RIMSKE TOPLICE 1 Marjan Hohkraut Marjan Hohkraut Marjan Hohkraut

270. PLEZALNI KLUB ROGAŠKA SLATINA 1 Marko Potisk Marko Potisk Jaka Došler

271. Plezalni klub Scena 1 Wraber Štefan Wraber Štefan Štefan Wraber

272. Plezalni klub Sevnica 1 Edvin Napužlan Edvin Napužlan Edvin Nepužlan

273. PLEZALNI KLUB SLOVENSKE KONJICE 1 Blaž Šelih Blaž Šelih Blaž Feliks Šelih

274. PLEZALNI KLUB ŠKOFJA LOKA 1 Sergej Epih Sergej Epih Sergej Epih

275. PLEZALNI KLUB ŽIROVNICA 1 Denis Ipavec Denis Ipavec Denis Ipavec

276. PLEZALNO DRUŠTVO CEMPIN 1 Jakob Stanonik 1 Jakob Stanonik JAKOB STANONIK

277. PLEZALNO DRUŠTVO GRIF BREZOVICA 1 Matej Grilc Matej Grilc MATEJ GRILC

278. POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO 1 Božo Mlakar 1 Fredi Bančov Anton Markovič

279. POSAVSKI ALPINISTIČNI KLUB 1 Aleksandra Voglar Aleksandra Voglar Aleksandra Voglar

280. SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO CELOVEC 1 Stefan Riegelnik Stefan Riegelnik Stefan Riegelnik

281. Slovensko planinsko društvo Gorica 1 Mitja Morgut Mitja Morgut Mitja Morgut

282. Slovensko planinsko društvo Trst 1 MARIJA KUHAR 1 Marina Pertot Marina Pertot

283. Slovenský horolezecký klub JAMES plus 1 Anton Pacek Anton Pacek Anton Pacek

284. ŠPORTNO DRUŠTVO BALVANIJA 1 Marko Vavpetič Marko Vavpetič Jožica Hribar

285. ŠPORTNO DRUŠTVO BTC 1 Matija Repina Matija Repina Matija Repina

286. ŠPORTNO DRUŠTVO FAKULTETE ZA ŠPORT 1 Blaž Jereb Blaž Jereb Blaž Jereb

287. ŠPORTNO DRUŠTVO PAJKI 1 Karel Pintarič Karel Pintarič Karel Pintarič

288. Športno Planinsko Društvo Vizija 1 Enej Novak 1 Enej Novak Enej Novak

289. ŠPORTNO PLEZALNI KLUB ANDREJA KOKALJA 1 Andrej Kokalj Andrej Kokalj ANDREJ KOKALJ

290. Športno plezalni klub Plus 1 Luka Fonda Luka Fonda Luka Fonda

291. ŠPORTNO PLEZALNO DRUŠTVO KORENJAK 1 Lorin Möscha Lorin Möscha Lorin Möscha

292. ŠPORTNO‐PLANINSKO DRUŠTVO GAMS 1 Drago Pirc Drago Pirc DRAGO PIRC

293. Turno smučarski klub LiMa 1 Robert Pritržnik Robert Pritržnik Robert Pritržnik

294. ZGORNJESAVINJSKI ALPINISTIČNI KLUB RINKA 1 Luka Ajnik Luka Ajnik Jernej Štorgel

SKUPAJ 294 117

Odstotkov 39,80
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V skladu s 33. členom Statuta Planinske zveze Slovenije je Upravni odbor PZS na svoji 17. seji, dne 19. 
9. 2013 sprejel poslovnik in na svoji 2. seji, dne 20.9.2018 je sprejel spremembe in dopolnitve. 

 

P O S L O V N I K  
U P R A V N E G A   O D B O R A   P L A N I N S K E   Z V E Z E   S L O V E N I J E  

 
 

1. člen 
(1) S tem poslovnikom se ureja način dela Upravnega odbora PZS (v nadaljevanju: UO PZS). Razmerja 

UO PZS do Skupščine PZS (v nadaljevanju: skupščina) in njenih organov, Predsedstva PZS (v nada‐
ljevanju: P PZS), komisij, odborov  in meddruštvenih odborov planinskih društev  (v nadaljevanju: 
MDO PD) se urejajo na način, ki ga določa Statut PZS (v nadaljevanju: statut), posamezni pravilniki 
in ta poslovnik. 

 
2. člen 

(1) UO PZS dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah. UO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini. 
 
(2) Delo UO PZS je javno. Javnost dela se lahko omeji le pri obravnavanju posameznega vprašanja in 

drugih podatkov, ki jih je pristojni organ označil s stopnjo tajnosti oziroma če to zahtevajo razlogi 
varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakoni in 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zaupne narave. 

 
 

OBLIKOVANJE UPRAVNEGA ODBORA 
 

3. člen 
(1) UO PZS se oblikuje na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov UO PZS. 
 
(2) UO PZS se dogovori o sodelovanju voljenih članov UO PZS v odborih, delovnih skupinah ali telesih 

ter pri projektih in nalogah s posameznih področij dejavnosti PZS. 
 

4. člen 
(1) Prvo sejo novoizvoljenega UO PZS skliče predsednik PZS najkasneje 30 dni po  izvolitvi članov UO 

PZS. Če predsednik PZS seje ne skliče v navedenem roku, jo skliče vodja volilne komisije. 
 
(2) Na podlagi poročila volilne komisije, UO PZS ugotovi mandate članov UO PZS  izvoljenih na skup‐

ščini. 
 
(3) Na podlagi poročil MDO PD o opravljenih volitvah v MDO PD, UO PZS ugotovi mandat predsedni‐

kov MDO PD  kot  članov UO PZS po  funkciji. Na prvi  seji UO PZS  se  s  sklepom ugotovi  celotno 
sestavo UO PZS. 

 
(4) V primeru odstopa ali prenehanja mandata člana UO PZS, postane skladno s 48. členom statuta 

član UO PZS naslednji kandidat na volitvah, ki je dobil največje število glasov, vendar ne manj od 
ene četrtine prisotnih delegatov. UO PZS sprejme ugotovitveni sklep na podlagi prvotnega poroči‐
la volilne komisije. 

 
 

SEJE UPRAVNEGA ODBORA 
 



 
5. člen 

(1) Seje UO PZS sklicuje predsednik PZS. Predsednik PZS mora sejo UO PZS sklicati tudi na pisno za‐
htevo tretjine članov UO PZS. 

 
6. člen 

(1) Na redni seji UO PZS je praviloma predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobu‐
de. 

 
(2) Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo. V vprašanju mora biti 

navedeno tudi na koga se vprašanje naslavlja. 
 
(3) Član UO PZS ima pravico postaviti vprašanje drugemu članu UO PZS, generalnemu sekretarju PZS, 

komisiji PZS, odboru PZS in organom v sestavi PZS. Na ustno vprašanje mora tisti, na kogar je vpra‐
šanje naslovljeno, odgovoriti na isti seji. Če to zavoljo odsotnosti ali priprave temeljitejšega odgo‐
vora ni mogoče, pa najkasneje na naslednji seji. Če je vprašanje postavljeno pisno, mora tisti, ki mu 
je vprašanje naslovljeno, odgovoriti nanj pisno najkasneje v mesecu dni. 

 
(4) Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev. 
 

7. člen 
(1) Sklic redne seje UO PZS s predlogom dnevnega reda se pošlje članom UO PZS najmanj 14 dni pred 

dnem, določenim za sejo. Redne seje UO PZS so praviloma ob četrtkih popoldan. 
 
(2) Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev teme na dnevni red seje, se pošlje članom UO PZS skupaj s skli‐

cem za sejo. Drugo gradivo, ki ga ni bilo mogoče pripraviti do roka, se pošlje članom UO PZS najka‐
sneje 7 dni pred sejo. 

 
(3) Sklic  seje  in gradivo  za  sejo  se pošlje  tudi predsedniku Nadzornega odbora PZS  (v nadaljevanju: 

NO), načelnikom komisij, vodjem odborov in vabljenim na sejo. 
 
(4) Vse gradivo se sproti objavi na spletnem mestu PZS. 
 

8. člen 
(1) Izredna seja UO PZS se skliče kadar zadeva, o kateri naj bi razpravljal in sklepal UO PZS, terja hitro 

ukrepanje in odločanje ali ko ni pogojev za sklic redne seje. 
 
(2) Sklic  izredne seje s predlogom dnevnega reda  in gradivo se pošlje članom UO PZS najmanj 3 dni 

pred dnem določenim za sejo. 
 
(3) Izredno sejo skliče predsednik PZS po lastni presoji ali po sklepu P PZS. Izredno sejo UO PZS mora 

sklicati predsednik PZS tudi na pisno zahtevo tretjine članov UO PZS ali na zahtevo NO PZS. V pri‐
meru, da predsednik PZS ne upošteva njihove zahteve za sklic izredne seje, jo lahko skliče predla‐
gatelj zahteve in hkrati predloži ustrezno gradivo. Gradivo za izredno sejo se lahko predloži članom 
UO PZS tudi na sami seji. 

 
9. člen 

(1) Dopisna seja UO PZS se  izvede kadar narava zadeve terja zgolj formalno potrditev UO PZS oziro‐
ma, če je nujno takoj sprejeti določeno odločitev oziroma zavzeti stališče in če bi sklicevanje redne 
ali  izredne  seje  trajalo predolgo, oziroma,  če bi nesprejetje določene odločitve  lahko povzročilo 
veliko materialno škodo. 

 
(2) Dopisna  seja  se  izvede  tako,  da  generalni  sekretar  vsakemu  članu  UO  PZS  na  primeren  način 

(osebno, po  telefonu, po  faksu, po elektronski pošti  itd.) obrazloži vsebino problema  in predlog 
odločitve, ta pa se izjasni, ali se s predlogom strinja ali ne. 

 



 
(3) O dopisni seji se vodi poseben zapisnik. Sklep dopisne seje je sprejet, če je zanj glasovalo več kot 

tri četrtine vseh članov UO PZS. 
 

10.  člen 
(1) Seji UO PZS predseduje predsednik PZS ali podpredsednik PZS, ki ga določi predsednik PZS. Če s 

strani predsednika PZS ni določenega podpredsednika PZS ali če je ta odsoten, sejo vodi najstarejši 
prisotni podpredsednik PZS. V primeru, da ni prisoten noben član predsedstva, sejo vodi najstarej‐
ši član UO PZS. 

 
11.  člen 

(1) Člani UO PZS imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej UO PZS in sodelovati pri delu in odloča‐
nju. 

 
(2) Načelniki komisij in vodje odborov PZS so vabljeni na seje in na njih lahko razpravljajo, nimajo pa 

pravice glasovati. 
 

12.  člen 
(1) Seje UO PZS so javne, v kolikor UO PZS ne sklene drugače. 

 
(2) Če UO PZS sklene, da bo zadevo obravnaval brez navzočnosti  javnosti, določi kdo  je  lahko poleg 

članov UO PZS še navzoč na seji. 
 

13.  člen 
(1) Ko predsedujoči  začne  sejo, obvesti UO PZS  kdo  izmed  članov UO PZS  se  je opravičil odsoten. 

Predsedujoči nato ugotovi ali je UO PZS sklepčen. 
 
(2) Po določitvi dnevnega  reda UO PZS odloča o zapisniku prejšnje  seje.  Član UO PZS  lahko da pri‐

pombo k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O uteme‐
ljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje poda mnenje generalni sekre‐
tar PZS, predsednik PZS, lahko pa tudi član UO PZS na katerega se sporni del zapisnika nanaša. UO 
PZS o zahtevanih popravkih in spremembah odloči brez razprave. Nato predsedujoči ugotovi, da je 
sprejet zapisnik h kateremu ni bilo pripomb ali zapisnik, ki je bil po sprejetih pripombah ustrezno 
spremenjen ali dopolnjen. 

 
(3) UO PZS na začetku seje določi dnevni red. UO PZS pri določanju dnevnega reda najprej odloča o 

predlogih za umik posameznih zadev z dnevnega reda, nato o predlogih za njegovo razširitev  in 
potem še o predlogih za združitev obravnav. 

 
(4) Zadeve, za katere predlagatelj predlaga, da se umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red 

naslednje seje, se umaknejo z dnevnega reda brez razprave in glasovanja. To ne velja za zadeve, ki 
so bile tako že enkrat umaknjene z dnevnega reda. O predlogih za umik zadev z dnevnega reda, ki 
jih da P PZS ali najmanj tretjina članov UO PZS odloča UO PZS brez razprave. 

 
(5) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če 

je bilo  članom UO PZS poslano ali  izročeno gradivo, ki  je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni 
red. O predlogih za razširitev dnevnega reda mora dati mnenje P PZS, če ni samo predlagatelj raz‐
širitve. 

 
(6) Pred sprejemom dnevnega reda člani, ki nameravajo razpravljati pod točko razno, prijavijo temo o 

kateri želijo govoriti. Pod točko razno se praviloma podajajo informacije in podobno. 
 
(7) Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. 
 

14.  člen 
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu. Med sejo UO PZS 

lahko spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda. 



 
 
(2) Na začetku obravnave vsake  točke dnevnega  reda,  lahko poda predlagatelj oziroma predstavnik 

predlagatelja dopolnilno obrazložitev. Potem dobijo besedo člani UO PZS po vrstnem redu, kakor 
so se priglasili k  razpravi. Razprave  lahko predsedujoči  časovno omeji, vendar ne na manj kot 5 
minut. 

 
(3) Razpravljavec sme govoriti  le o zadevi, ki je na dnevnem redu  in ki se trenutno obravnava. Če se 

razpravljavec ne drži dnevnega reda, ga predsedujoči opomni. Če se razpravljavec tudi po drugem 
opominu ne  drži dnevnega  reda, mu predsedujoči  lahko  vzame  besedo.  Zoper odvzem besede 
razpravljavec lahko ugovarja. O ugovoru odloči UO PZS brez razprave. 

 
(4) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo in preide k odločanju o 

predlaganih sklepih  in zaključkih. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge odločitev ali 
stališč, se razprava prekine  in se nadaljuje po predložitvi  teh predlogov na  isti ali pa na prvi na‐
slednji seji. 

 
15.  člen 

(1) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo UO PZS in določi kdaj se bo seja nadaljevala. Predsedu‐
joči prekine delo UO PZS, če se ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja, če je 
potrebno dobiti mnenja komisij in v drugih primerih, ko to sklene UO PZS. Če je delo UO PZS preki‐
njeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti po odmoru, predsedujoči sejo konča. 

 
(2) Če UO PZS o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje ali če UO 

o zadevi ne želi odločati na  isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno  izmed 
naslednjih sej. 

 
 

ODLOČANJE 
 

16.  člen 
(1) Seja UO PZS  je sklepčna oziroma se na njej  lahko veljavno odloča, če  je navzoča več kot polovica 

vseh članov UO PZS. 
 
(2) Za sklepčnost  je odločilna dejanska navzočnost  članov UP PZS v prostoru, kjer se odvija seja UO 

PZS. Navzočnost članov ugotovi generalni sekretar PZS po pregledu liste navzočih. 
 
(3) UO PZS si prizadeva za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z glasovanjem 

z večino navzočih glasov. 
 
(4) Člani UO PZS glasujejo tako, da se opredelijo »ZA« ali »PROTI« sprejemu predlagane odločitve. 
 
(5) O odtujitvi nepremičnin v  lasti PZS, katerih vrednost ne presega 25.000,00 EUR, UO PZS odloča z 

dvotretjinsko večino vseh članov. 
 

17.  člen 
(1) UO PZS praviloma odloča z javnim glasovanjem. 
 
(2) Odločanje  o  imenovanjih  in  razrešitvah  je  praviloma  javno,  lahko  pa  je  tajno,  če  tako  zahteva 

predsedujoči, predlagatelj ali vsaj 5 članov UO PZS. O takšni zahtevi se ne glasuje, ampak predse‐
dujoči sprejme ugotovitev, nato pa se  izvede  tajno glasovanje. Za  izvedbo  tajnega glasovanja se 
imenuje tričlansko komisijo, ki sestavljata dva člana UO PZS in generalni sekretar kot vodja. Komi‐
sija opravi pregled glasovnic in poda poročilo o izidu glasovanja. Glasovnice so priloga arhivskemu 
zapisniku. 

 
(3) Če se odloča z javnim glasovanjem, predsedujoči najprej vpraša, kdo je za in nato kdo je proti pre‐

dlogu. Glasuje se z dvigom rok. 



 
 
(4) Če se odloča s  tajnim glasovanjem se glasuje s posebnimi glasovnicami. Glasovnica vsebuje pre‐

dlog, o katerem se odloča in opredelitev »ZA« ali »PROTI«. Glasuje se tako, da se obkroži besedo 
»ZA« ali besedo »PROTI«. Glasovnica za imenovanje mora vsebovati zaporedne številke, imena in 
priimke kandidatov, če jih je več, po abecednem vrstnem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje 
se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi 
glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasov‐
nici  treba  imenovati. Glasovnica mora vsebovati navodilo  za glasovanje. Ko  član UO PZS  izpolni 
glasovnico, odda glasovnico v za to namenjeno glasovalno skrinjico. 

 
18.  člen 

(1) Če član UO PZS ugovarja poteku ali ugotovitvi  izida glasovanja, se glasovanje  lahko ponovi, če se 
izkaže napaka. O ponovitvi glasovanja odloči UO PZS brez razprave na predlog člana, ki ugovarja 
poteku ali ugotovitvi izida glasovanja oz. na predlog predsedujočega. 

 
19.  člen 

(1) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. 
 

(2) Sprejete sklepe UO PZS izvršuje P PZS, če s sklepom UO PZS ni določeno drugače. 
 
 

POSTOPEK SPREJEMANJA IN OBVEŠČANJA O SKLEPIH 
 

20.  člen 
(1) O priporočilih, stališčih  in sklepih UO PZS odloča UO PZS praviloma na  isti seji. Na seji se opravi 

hkrati splošna razprava, razprava in glasovanje o delih dokumenta ter razprava in glasovanje o do‐
kumentu kot celoti. UO PZS lahko sklene, da bo obravnaval te dokumente v večfaznem postopku. 
Če k dokumentu niso predlagana stališča in predlogi sklepov kot gradivo za sejo, mora predlagatelj 
to  storiti  pred  sklepanjem o dokumentu.  Predsedujoči  zato  lahko prekine odločanje o  tej  točki 
dnevnega reda in jo nadaljuje potem, ko so zahtevana stališča predložena predsedujočemu na seji 
UO PZS. 

 
21.  člen 

(1) Sprejeti dokumenti UO PZS se objavijo na spletnem mestu Obvestil PZS. UO PZS lahko s posebnim 
sklepom določi, da se objavijo dokumenti tudi v vmesnih fazah sprejemanja. 

 
22.  člen 

(1) Za odpravek sklepov UO PZS in obveščanje tistih, ki jih sprejeta stališča in sklepi zadevajo, poskrbi 
generalni sekretar PZS. Rok za pripravo in pošiljanje odpravka je 30 dni od dneva seje, na kateri je 
bil sklep sprejet. 

 
 
 
 

ZAPISNIK SEJE 
 

23.  člen 
(1) O delu na seji UO PZS se piše zapisnik. Zapisnik obsega podatke o udeležbi in delu na seji, zlasti o 

predlogih, o katerih se je razpravljalo (z imeni razpravljavcev), o sklepih, ki so bili na seji sprejeti, 
ter o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapisniku je treba priložiti original ali kopijo gradiva, 
ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji. 
 

(2) Na zahtevo razpravljavca se v zapisnik vnese ločeno mnenje o izglasovanem sklepu. 
 

(3) Na naslednji seji potrjen zapisnik podpišejo predsedujoči, generalni sekretar PZS in zapisnikar.  
 



 
(4) Odločitve UO PZS stopijo v veljavo nastopijo takoj po sprejemu, razen če UO PZS odloči drugače.  

 
  

24.  člen 
(1) Delo na seji UO PZS je zvokovno snemano. Zvočni zapis seje je sestavni del arhivskega zapisnika. 
 
(2) Članom UO PZS  in predlagateljem točk dnevnega reda se na njihovo zahtevo na sedežu PZS  in v 

prisotnosti generalnega sekretarja omogoči poslušanje zvočnih zapisov. 
 
(3) Posnetkov ni dovoljeno pošiljati ali prenašati  izven sedeža PZS, razen če  je s sklepom UO PZS to 

dovoljeno. 
 

25.  člen 
(1) Ravnanje z akti in z gradivom zaupne narave se vsakokrat določi s sklepom UO PZS. 
 

26.  člen 
(1) Izvirniki gradiva, ki ga  je obravnaval UO PZS, se hranijo v arhivu PZS, kjer se hranijo zvočni zapisi 

sej UO PZS. Le‐ti se hranijo najmanj dve leti. 
 

 
OBLIKOVANJE DNEVNEGA REDA 

 
27.  člen 

(1) Posamezna vprašanja na dnevni  red uvršča predsednik PZS  in na  lastno pobudo oz. na predlog 
predlagatelja določi poročevalca k posamezni točki dnevnega reda. 

 
 
(2) Obravnavo tematike na seji UO PZS  lahko predlaga član UO PZS Nadzorni odbor PZS, komisija ali 

odbor PZS. Predsednik mora v 30 dneh seznaniti predlagatelja, na katero sejo UO PZS bo uvrstil 
obravnavo predlagane teme in mu določiti rok za pripravo potrebnega gradiva. 

 
 

DOKUMENTI UPRAVNEGA ODBORA 
 

28.  člen 
(1) UO PZS sprejema pravilnike, predlog letnega vsebinskega in finančnega programa ter letnega vse‐

binskega in finančnega poročila, dopolnjuje letni vsebinski program dela v skladu s 50. členom sta‐
tuta PZS   ter stališča, priporočila  in sklepe v zvezi z zadevami, ki so kakorkoli povezani z delova‐
njem PZS in planinskimi društvi. 

 
29.  člen 

(1) Pravilnike  in stališča ter priporočila o zadevah, ki so kakorkoli povezani z delovanjem PZS  in pla‐
ninskimi društvi  lahko predlaga predsednik PZS, P PZS, komisija UO PZS ali član UO PZS. Osnutek 
finančnega načrta, rebalans finančnega načrta ter osnutek letnega poročila pripravi za razpravo na 
UO PZS strokovna služba PZS, po predhodni obravnavi na P PZS. 

 
30.  člen 

(1) Predlog dokumenta predlagatelj pošlje predsedniku PZS. Predlagatelj  tudi predlaga poročevalca 
na seji UO PZS. Kadar predlagatelj dokumenta ni komisija PZS, predsednik PZS določi komisijo PZS, 
ki bo sodelovala pri obravnavi na seji UO PZS. Če zavoljo narave zadeve, ki ga predlagani doku‐
ment zadeva, ni mogoče določiti komisije UO PZS, lahko prevzame to vlogo P PZS. 

 
(2) Predlog pravilnika mora vsebovati naslov, uvod, besedilo členov  in obrazložitev ter predlog skle‐

pov. 
 



 
 

POSTOPEK SPREJEMANJA PRAVILNIKOV 
 

31.  člen 
(1) UO PZS razpravlja o predlogu pravilnika na dveh obravnavah (prvi in drugi) ter le izjemoma na tre‐

tji obravnavi. Predhodno obravnavo praviloma opravi P PZS. 
 

32.  člen 
(1) V prvi obravnavi pravilnika  se opravi predstavitev pravilnika  in  razprava o  razlogih, ki  zahtevajo 

sprejem pravilnika  ter o načelih  in ciljih, ki naj bi  jih dosegali  s pravilnikom. V prvi obravnavi ni 
mogoče  dajati  dopolnil  k  posameznim  določbam  pravilnika.  V  prvi  obravnavi  matična  komisija 
predstavi svoje mnenje o predlogu pravilnika v obliki predloga stališč in sklepov. 

 
(2) Na koncu prve obravnave UO PZS odloči, da se opravi druga obravnava predloga pravilnika v pre‐

dloženem besedilu in sprejme stališča ter sklepe, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi pre‐
dloga pravilnika za drugo obravnavo. 

 
33.  člen 

(1) V drugi obravnavi razpravlja UO PZS po vrstnem redu posebej o vsakem členu. UO PZS lahko odlo‐
či, da se združi razprava  in glasuje o več členih skupaj, ali da se opravi razprava  in glasovanje po 
poglavjih predlaganega pravilnika.  Član UO PZS  lahko predlaga dopolnilo k posameznemu  členu 
preden UO PZS pristopi k glasovanju o posameznemu členu. O vsakem dopolnilu k predlogu pra‐
vilnika glasujejo člani UO PZS posebej. 

 
(2) Predlagatelj predstavi  razloge  za  sprejem  in vsebino pravilnika, predstavnik P PZS pa poročilo o 

usklajenosti pravilnika z dokumenti in stališči PZS. Na podlagi poročila člani UO PZS glasujejo o po‐
trditvi pravilnika. 

 
34.  člen 

(1) Izjemoma v tretji obravnavi razpravlja UO PZS o pravilniku kot celoti. Obravnava posameznih čle‐
nov predloga pravilnika  je mogoča  le pri tistih členih, h katerim so bili v drugi obravnavi sprejeta 
dopolnila. V tretji obravnavi predloga pravilnika lahko predlagajo dopolnilo trije člani UO PZS, ma‐
tična komisija ali P PZS. 

 
 

OBRAVNAVANJE PRAVILNIKOV KOMISIJ PZS IN MDO PD 
 

35.  člen 
(1) UO PZS odloča o izdaji soglasja k pravilniku po sprejemu na zboru komisije oz. na seji MDO PD. V 

primeru, da UO PZS ne izda soglasja k pravilniku, ta ne začne veljati. UO PZS mora svojo določitev 
komisiji PZS oziroma MDO PD primerno utemeljiti in podati usmeritve za nadaljnji postopek. 

 
(2) Člani UO PZS se s svojimi pripombami lahko vključujejo v javne razprave v postopku sprejemanja in 

spreminjanja pravilnikov komisij PZS in pravilnikov MDO PD. 
 

 
LETNO POROČILO UO PZS 

 
36.  člen 

(1) UO PZS mora pripraviti  letno vsebinsko  in finančno poročilo  in skupščini poročati o delu v prete‐
klem letu na zasedanju skupščine. Letno vsebinsko in finančno poročilo UO PZS mora vsebovati: 
a) poročilo predsednika PZS, ki zajema splošen opis stanja planinstva in pogojev, v katerih deluje 

PZS in planinska društva, 
b)  finančno poročilo, 
c) poročilo UO PZS, ki vsebuje povzetek dela, ki ga je UO PZS opravil na sejah, 
d) poročila komisij in odborov PZS, 



 
e) poročila MDO PD, 
f) poročilo uredništva Planinskega vestnika, 
g) poročilo Slovenskega planinskega muzeja in 
h) poročilo Strokovne službe PZS, ki zajema izpolnjevanje nalog Strokovne službe PZS in general‐

nega sekretarja PZS. 
 

37.  člen 
(1) Generalni sekretar PZS v pozivu vsem predsednikom MDO PD, načelnikom komisij in vodjem orga‐

nov PZS določi rok za pripravo posameznih poročil iz prejšnjega člena. Osnutek poročila obravnava 
UO PZS. P PZS lahko predpiše metodološke smernice za pripravo poročila. 

 
 

VOLITVE 
 

38.  člen 
 
(1) Kandidatne liste za vse funkcije in organe, ki se volijo na skupščini in za predsednika PZS se objavi‐

jo na spletni strani PZS v roku 10 dni od zaključka kandidacijskih postopkov. Vse kandidatne liste se 
objavijo tudi v gradivu za skupščino. 

 
(2) Kandidacijski postopki začnejo teči najprej šest (6) mesecev pred iztekom mandata. Kandidacijski 

postopek za predsednika PZS in podpredsednike PZS se konča najpozneje devetdeset (90) dni pred 
iztekom mandata, za ostale organe pa petinštirideset (45) dni pred iztekom mandata. 

 
(3) Volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS ter voljenih članov UO PZS potekajo na skupščini 

PZS. Volitve predsednikov MDO PD potekajo na seji MDO PD, ki morajo biti sklicane najkasneje te‐
den dni pred skupščino. Volitve so praviloma tajne. Glasovnice pripravi komisija za pripravo voli‐
tev, volitve pa  izvede volilni odbor, ki se ga  imenuje na seji MDO PD. Novoizvoljeni predsedniki 
MDO PD nastopijo mandat z dnem konstituiranja novega UO PZS. 

 
(4) V primeru, da predsedniku MDO preneha funkcija med dvema volilnima skupščinama, se opravijo 

nove volitve, mandat novega predsednika MDO potrdi UO PZS na prvi redni seji, mandat pa traja 
do naslednje volilne skupščine. 

 
 
 
 
 

KONČNE DOLOČBE 

 
39. člen 

(1) Poslovnik začne veljati z objavo na spletnem mestu Obvestil PZS. 
 
 

Predsednik PZS 
Jože Rovan 



 
Ob upoštevanju: 
‐ in spoštovanju pobude, ki jo je dalo Gorsko društvo Triglavski prijatelji leta 1872 v Bohinju za ustanovitev društva z 
namenom "zanimanje za gorske izlete buditi in jih olajšati", 
‐ ustanovitve Slovenskega planinskega društva leta 1893 v Ljubljani, "da bi ohranili slovensko lice slovenskim goram" 
in njegovega nasledstva, 
‐ da je planinstvo del identitete in tradicije slovenske nacije, 
‐ 4., 7., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011) in Statuta Planinske zveze Slovenije 
 
je  skupščina  Planinske  zveze  Slovenije  14.  aprila  2012  v  Ormožu  sprejela  in  skupščine  16.  aprila  2016  v  Črni  na 
Koroškem,21. aprila 2018 v Šoštanju ter 4. septembra 2020 v Vitanju  spremenila in dopolnila 
 

STATUT PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
 

ki je vpisana v register društev pri Upravni enoti Ljubljana pod zaporedno številko 1041. 
 
A. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(opredelitev PZS) 
(1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju: PZS) je prostovoljna zveza društev, ustanovljena v skladu z zakonom, ki 
ureja  društva. Glavna  dejavnost  PZS  je  povezovanje  društev  in  zagotavljanje  pogojev  za  planinstvo  v  Sloveniji  ter 
mednarodnem prostoru. Goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in deluje kot del civilne družbe, v 
javnem interesu in kot nacionalna panožna zveza s področja planinstva. 
(2) PZS ne deluje na strankarskem in verskem področju. 
 
2. člen 
(ime in sedež) 
(1) Ime zveze je Planinska zveza Slovenije, kratica pa PZS. Angleški prevod imena PZS je Alpine Association of Slovenia. 
(2) Sedež PZS je v Ljubljani. 
 
3. člen 
(predmet statuta) 
(1) Ta statut ureja delovanje PZS in razmerja med PZS ter društvi, ki so njeni ustanovitelji in člani. 

 
4. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem statutu, imajo naslednji pomen: 
(2)  planinstvo/gorništvo  (uporabljamo  ju  kot  sopomenki)  je  športna,  gospodarska,  raziskovalna,  naravovarstvena, 
zaščitno‐reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo, 
(3) dejavnosti in področja (v nadaljevanju: dejavnosti) v društvih in PZS so planinarjenje, alpinizem, športno plezanje, 
turno smučanje,  turno kolesarjenje  in drugi gorski športi, pohodništvo, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, 
opremljanje  in  upravljanje  planinskih  poti,  planinskih  koč  (vključno  z  gostinstvom  in  nastanitvami),  plezališč  in 
plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in 
druge dejavnosti v objektih in naravi, 
(4)  planinske  akcije  (v  nadaljevanju:  akcije)  so  planinski  izleti,  planinski  pohodi,  planinske  ture,  planinski  tabori, 
alpinistični, športnoplezalni, turnokolesarski in planinskoorientacijski vzponi in spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji 
in usposabljanja in izobraževanje odraslih, odprave v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, 
predavanja, srečanja in druge akcije, 
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(5)  planinsko  društvo  (v  nadaljevanju:  društvo)  je  prostovoljno  združenje  posameznikov,  ustanovljeno  v  skladu  z 
zakonom,  ki  ureja  društva,  katerega  glavna  dejavnost,  opredeljena  v  njegovem  temeljnem  aktu,  je  planinstvo  ali 
njegov del iz drugega odstavka tega člena, kar je razvidno tudi iz imena društva, in je član PZS. Društvo, ki deluje samo 
na  ožjem  področju  planinstva,  je  društvo,  ki  deluje  samo  na  področju  alpinizma,  športnega  plezanja,  gorskega 
reševanja, turnega smučanja, turnega kolesarjenja ali drugega gorskega športa.  
(6) planinska organizacija so med seboj organizacijsko povezani posamezniki, društva, organi PZS in strokovna služba. 
 
(7) Opredelitev fizičnih oseb v tem statutu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se 
lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 
 
5. člen 
(poslanstvo in vrednota) 
(1) Poslanstvo planinske organizacije je: Planinstvo kot način življenja. 
(2)  Častni kodeks slovenskih planincev  (v nadaljevanju: kodeks)  je vrednota, ki  jo spoštuje  ter uresničuje planinska 
organizacija in je kot priloga sestavni del tega statuta. 
(3) Načela delovanja organov PZS in strokovne službe so zlasti: 
a) celovito planinstvo in njegova promocija, 
b) usmerjenost k društvom, 
c) usposabljanje za varnejše gibanje v gorah, 
d) varovanje gorske narave ter spoštovanje vrednot planinske kulture in tradicije,  
e) strokovnost in sodelovanje, 
f) preglednost delovanja in 
g) vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev. 
 
6. člen 
(pravna osebnost in zastopnik) 
(1) PZS je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava. 
(2) PZS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun. 
(3) PZS lahko sklepa pogodbe s tretjimi osebami v imenu in na račun posameznih društev in drugih organizacij, vendar 
le na podlagi njihovega pisnega pooblastila. 
(4) Zastopnika PZS sta predsednik PZS in generalni sekretar PZS. Zastopata samostojno. Predsednik PZS zastopa brez 
omejitev,  generalni  sekretar  PZS  ima  pooblastilo  za  izvajanje  že  sklenjenih  pogodb  in  zastopanje  pred  upravnimi 
organi v zadevah, ki pomenijo realizacijo sprejetih odločitev. 

 
B. SIMBOLI PZS 
7. člen 
(simboli) 
(1) Simboli PZS so: grb PZS, zastava PZS, prapor PZS in himna PZS. 
(2) Prapor PZS in himna PZS sta svečana simbola PZS. 
 
8. člen 
(grb, znak, zastava, prapor in himna) 
(1) Grb PZS je silhueta Jalovca, ki jo obkroža moder trak v obliki podkve z napisom Planinska zveza Slovenija. Spodaj je 
moder trak povezan z belim trakom, na katerem je letnica 1893, ko je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. 
Na vozlišču je bel trak oblikovan s pentljo, v kateri je kratica SPD.  
(2) Znak PZS  je sestavljen  iz silhuete Jalovca v pravokotni obliki, v kateri  je v spodnjem desnem kotu kratica SPD  in 
letnica 1893. Zraven je napis Planinska zveza Slovenije. Znak ima lahko različne postavitve in dvojezični napis. 
(3) Zastava PZS je modre barve z grbom PZS. 
 
(4) Prapor PZS  je modre barve, obrobljen  je  z  zlatim  trakom. Na  čelni  strani prapora  je  grb PZS. Na hrbtni  strani 
prapora je v središču elipsa, v kateri je upodobljen pogled na Triglav s severa. V vogalih hrbtne strani so upodobljeni 
cvetovi Zoisove zvončice. 
(5) Himna PZS je prva kitica pesmi Oj, Triglav, moj dom pesnika Matije Zemljiča Slavina in skladatelja Jakoba Aljaža. 
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C. CILJI IN NALOGE PZS 
9. člen 
(cilji) 
(1) PZS deluje tako, da: 
a) izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter planinstvo in planinske akcije iz 4. člena tega statuta, 
b) deluje v dobro društev in njihovih članov, obiskovalcev gora in gorske narave ter 
c) je njeno delovanje tudi v javnem interesu. 
 
10. člen 
(varovanje gorske narave) 
(1) Poleg ustavnih in zakonskih določil, Alpske konvencije, spoznanj in načel naravovarstvene stroke in priporočil IUCN 
(Svetovne  zveze  za varstvo narave)  ter  lastnih  strokovnih  izhodišč upošteva PZS pri delovanju na področju varstva 
gorske narave tudi določila Tirolske deklaracije o dobri praksi v gorskih športih. 
 
11. člen 
(javni interes) 
(1)  Z  delovanjem  v  javnem  interesu  na  področju  športa,  varstva  narave,  humanitarnih  dejavnosti,  v  mladinskem 
sektorju, na področju raziskovalne dejavnosti, na področju invalidskega varstva in na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami PZS omogoča in svetuje vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društva, udeležbo na 
akcijah, planinskem usposabljanju ter preventivnih programih varnosti v gorah, souporabo planinskih poti, planinskih 
koč, plezalnih sten ter plezališč, dostop do vsebin, ki so ustvarjene z  javnimi sredstvi,  in sodelovanje pri oblikovanju 
odločitev. 
(2) Delovanje v javnem interesu je prispevek PZS k blaginji prebivalcev Slovenije. 
 
12. člen 
(naloge) 
(1) PZS: 

a) normativno ureja, organizira, povezuje, usmerja in vodi planinstvo v Republiki Sloveniji, 
b) izvaja učinkovito vodenje organov PZS in organizira strokovno službo, 
c) izvaja naloge in storitve, ki so jih nanjo prenesla društva, 
d) izvaja članski servis za uresničevanje pravic in obveznosti društev in posameznikov, 
e) izvaja program, v katerem se vsebine 1.  člena  ter drugega,  tretjega  in  četrtega odstavka 4. člena  tega  statuta 

dopolnjujejo in prepletajo, 
f) spremlja stanje, vrednoti predloge in odloča na podlagi dejstev ter pregledno poroča o svojem delu, 
g) razvija športne zvrsti in izvaja planinske športne panoge, 
h) določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih organizira in vodi, 
i) izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje, 
j) prepoznava  različne  motive  za  ukvarjanje  s  planinstvom  ter  za  njihovo  uresničevanje  oblikuje  partnerstva  in 

mreže, 
k) skrbi za Planinsko, Alpinistično in Športnoplezalno šolo ter zastopanje vsebin s področja varstva gorske narave v 

vseh programih planinskega usposabljanja, 
l) prepoznava  dejavnike  tveganja  v  gorah  in  skrbi  za  preventivne  programe  varnosti  v  gorah,  za  programe 

ozaveščanja  zdravstveno  ogroženih  obiskovalcev  gora  in  izvaja  programe  za  invalide  in  osebe  s  posebnimi 
potrebami  s  čimer  združuje,  pomaga  in  dela  v  korist  in  dvig  kvalitete  življenja  invalidov/OPP,  ter  njihovih 
staršev oz. skrbnikov, 

m) izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake, 
n) vodi in usklajuje dejavnosti urejanja planinskih poti, 
o) informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev, 
p) upravlja s premoženjem PZS, 
r) usposablja za delo v planinski organizaciji ter za varnejše in naravi prijazno obiskovanje gora, 
s) izvaja znanstvenoraziskovalne naloge s področja planinstva, 
t) skrbi za varovanje gorske narave, 
u) skrbi za kulturno, založniško, arhivsko in muzejsko dejavnost. 



 4 

(2) PZS izvaja usposabljanja strokovnih delavcev v športu ter redna izpopolnjevanja za njihovo licenciranje. Postopek 
in obseg usposabljanj se podrobneje opredeli v programih usposabljanja, licenciranje strokovnih delavcev v športu pa 
se podrobneje uredi v pravilniku, ki ga na predlog OUP  sprejme UO PZS.  Licenca  je  za  strokovne delavce v  športu 
obvezna. 
 
13. člen 
(programska vodila) 
(1) PZS cilje in naloge uresničuje tudi s pomočjo programskih vodil, ki so kot priloga sestavni del tega statuta. 
 
14. člen 
(pridobitna dejavnost) 
(1) PZS ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti. 
(2)  PZS  po  Standardni  klasifikaciji  dejavnosti  lahko  izvaja  naslednje  pridobitne  dejavnosti  pod  pogoji,  ki  jih  za 
opravljanje te dejavnosti določa zakon: 
 

Šifra  Naziv dejavnosti 

A02.100  Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 

E 36.000  zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 

E38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki 

E39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 

F43.120  Zemeljska pripravljalna dela 

G46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

G47.610  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 

G47.640  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo 

G47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

G47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

I55.201  Počitniški domovi in letovišča 

I55.204  Planinski domovi in mladinska prenočišča 

I55.300  Dejavnost avtokampov, taborov 

J58.110  Izdajanje knjig 

J58.120  Izdajanje imenikov in adresarjev 

J58.140  Izdajanje revij in druge periodike 

J58.190  Drugo založništvo 

J58.290  Drugo izdajanje programja 

J59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

J59.120  Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj 

J59.130  Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj 

J59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

J63.120  Obratovanje spletnih portalov 

J63.990  Drugo informiranje 

I 68.200  dajanje nepremičnin v najem 

M72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 

M72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

M73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja 

M74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

N77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 

N77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup 

N77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

N79.110  Dejavnost potovalnih agencij 

N79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj 

N79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
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N81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 

N82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

O84.250  Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 

P85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

P85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 

P85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

P85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

Q88.991  Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 

R90.010  Umetniško uprizarjanje 

R90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

R90.030  Umetniško ustvarjanje 

R91.030   Varstvo kulturne dediščine 

R91.040  Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 

R93.110  Obratovanje športnih objektov 

R93.120  Dejavnost športnih klubov 

R93.190  Druge športne dejavnosti 

R93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S94.120  Dejavnost strokovnih združenj 

S94.999  Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

 
D. SODELOVANJE PZS Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
15. člen 
(sodelovanje z drugimi organizacijami) 
(1) PZS pri doseganju ciljev in nalog sodeluje z domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami. PZS se lahko včlani 
vanje, če je njihovo delovanje v skladu z interesi PZS in pravnim redom Republike Slovenije. Sklep o včlanitvi sprejme 
UO PZS. Če sodelovanje zahteva kadrovske in finančne obveznosti PZS, sklep o vključitvi sprejme skupščina PZS. 
(2)  PZS  z  organizacijami  iz  prejšnjega  odstavka  usklajuje  svoj  interes  ter  se  z  njimi  dogovarja  in  sporazumeva  o 
skupnem delovanju in nastopanju. V njihovo delo se lahko vključujejo delegati in strokovnjaki iz vrst PZS. Imenovanje 
delegatov v organe upravljanja drugih organizacij na predlog predsednika opravlja upravni odbor PZS (v nadaljevanju: 
UO  PZS),  v  strokovne organe drugih organizacij pa delegate  PZS  s  soglasjem predsedstva  PZS  imenujejo pristojne 
komisije. Usmeritve za sodelovanje delegatov v organih drugih organizacij sprejema predsedstvo PZS. 
(3)  PZS na  skupščinah organizacij  iz prvega  odstavka  tega  člena  zastopa predsednik  PZS  ali od njega pooblaščena 
oseba. 
(4) Odbor  Gore  in  varnost  je  oblika  rednega  splošnega  in  strokovnega  sodelovanja  med  Gorsko  reševalno  zvezo 
Slovenije in PZS, ki se izvaja na podlagi medsebojnega dogovora. 
 
E. ČLANSTVO V PZS 
16. člen 
(včlanitev društva v PZS) 
(1) Pred vlogo  za  članstvo društvo oz.  iniciativa  za ustanovitev društva  sporoči namero o včlanitvi,  s predstavitvijo 
vsebinskega  in  geografskega  območja  delovanja.  Z  namero  se  seznani  krajevno  pristojni  MDO  PD  oz.  pristojno 
komisijo za društva, ki bodo delovala le na ožjem področju planinstva. Društvo oz. iniciativa za ustanovitev društva se 
predstavi na seji MDO PD oz. pristojne komisije, ki podata mnenje. Do namere in mnenja se opredeli UO PZS. 
(2) Društvo postane član PZS z dnem sklepa UO PZS: 
a) društvo na podlagi sklepa občnega zbora pisno izrazi prošnjo za članstvo, 
b) izpolnjuje zahteve petega odstavka 4. člena tega statuta, 
c) ima pravila, ki niso v nasprotju s Statutom PZS  in drugimi splošnimi akti PZS ter upoštevajo kodeks  in zahteve 

drugega odstavka 27. člena tega statuta, 
d) sprejme obveznost za redno plačevanje dela članarine PZS, 
e) ima vsaj 150 članov društva oz. društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva, vsaj 30 članov. Društva 

gorske  reševalne  službe  lahko  izkažejo,  da  je  vsaj  10  njihovih  članov,  članov  drugih  društev,  ki  so  člani  PZS. 
Seznam članov se priloži vlogi za včlanitev. 
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f) ima vsaj štiri  lastne strokovne kadre na področju planinstva  iz tretjega odstavka 4. člena, ki  jih usposablja PZS. 
Njihove izjave o sodelovanju se predložijo vlogi za včlanitev. 

(3) Nova društva se po včlanitvi vključijo v program uvajanja, ki  traja dve  leti  in poteka pod mentorstvom društva, 
praviloma iz krajevno pristojnega meddruštvenega odbora planinskih društev (v nadaljevanju: MDO PD). Mentorstvo 
za  društva,  ki  delujejo  samo  na  ožjem  področju  planinstva,  določi  pristojna  komisija.  UO  PZS  uredi  področje 
mentorstva s pravilnikom.  
 
 
17. člen 
(pravice in dolžnosti društva) 
(1) Pravice društev so predvsem, da v skladu s tem statutom in kodeksom: 
a) imenujejo delegate za skupščino, 
b) kandidirajo svoje člane v organe PZS, 
c) seznanjajo PZS o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in organizacijsko pomoč, 
d) sodelujejo pri delu organov PZS, 
e) imajo vpogled v dokumentacijo PZS, 
f) ob spoštovanju dolžnosti lahko kandidirajo na razpisih za sredstva PZS, v skladu z razpisnimi pogoji, 
g) sodelujejo z drugimi društvi v PZS in 
h) izvajajo še druge pravice, za katere se v PZS dogovorijo. 
(2) Dolžnosti društev so predvsem, da v skladu s tem statutom in kodeksom: 
a) izvajajo  in  promovirajo  planinstvo  v  svojem  okolju,  predvsem  z  nudenjem  ustreznih  in  zanimivih  programov 

planinskih dejavnosti, usposabljanjanjem obiskovalcev gora in pospeševanjem dela z mladimi ter dela mladih, 
b) v PZS delujejo redno, aktivno in odgovorno ter prispevajo k uresničevanju ciljev PZS, 
c) se njihovi delegati udeležujejo skupščine, 
d) priznavajo pristojnost in odločitve PZS, kakor so določene s tem statutom, 
e) PZS redno odvajajo del članarine, 
f) seznanjajo MDO PD s spremembami svojih pravil pred potrditvijo na zboru članov PD, 
g) o svojem delu redno poročajo PZS ter MDO PD na enotnem obrazcu in 
h) opravljajo še druge dolžnosti, za katere se v PZS dogovorijo. 
 
18. člen 
(včlanitev in delovanje pridruženega društva v PZS) 
(1)  Pridruženi  član  PZS  lahko  postane  društvo  ali  druga  organizacija  iz  prvega  odstavka  15. člena  tega  statuta  na 
podlagi sklepa svojega najvišjega organa, če: 
a) izrazi pisno prošnjo za članstvo in 
b) je njegova dejavnost povezana s planinstvom in akcijami iz 4. člena tega statuta in ni v nasprotju s tem statutom. 
(2) Pridruženi član PZS sodeluje pri delu PZS in sodeluje na skupščini, nima pa glasovalne pravice. Posamezniki, ki so 
člani pridruženega člana PZS, ne uživajo pravic iz pravilnika iz drugega odstavka 23. člena tega statuta. 
(3) Višino letne članarine za pridružene člane določi UO PZS. 
(4) O včlanitvi pridruženega člana odloča UO PZS. 
 
19. člen 
(prenos nalog društev na PZS) 
(1) PZS  je pristojna  in odgovorna za skupno uresničevanje nalog, ki se  izvajajo na območju celotne države, ali nalog, 
katerih uresničevanje je vzajemno povezano za doseganje boljših rezultatov dela in zagotavlja: 
a) oblikovanje sistemskih rešitev kakovostnega planinstva, 
b) sodelovanje pri pripravi zakonov in drugih pravnih aktov, ki zadevajo planinstvo, 
c) zastopanje skupnih interesov društev in PZS pred državnimi organi in v mednarodnih organizacijah, 
d) oblikovanje enotnega informacijskega spletnega sistema, 
e) oblikovanje  kategorij  članstva  posameznikov  in  vodenje  centralnega  imenika  društev  in  posameznikov  po 

pravilniku iz drugega odstavka 23. člena tega statuta ter izvedbo ugodnosti in zavarovanja posameznikov, 
f) analizo in uporabo podatkov o delu društev, 
g) usposabljanje strokovnih delavcev in vzpostavitev planinskih učnih središč, 
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h) izvajanje preventivnih programov varnosti v gorah in skrb za varovanje gorske narave, 
i) promocijo planinstva, kulturne, muzejske in založniške dejavnosti, 

sprejetje standardov za planinske koče, njihovo razvrščanje, določitev popustov za prenočevanja članov, ki so za 
planinske koče obvezni,  in določanje priporočenih najvišjih cen oskrbe, katerih upoštevanje  je pogoj za prejem 
ugodnosti za planinske koče s strani PZS. 

j) pomoč pri informiranju društev o javnih razpisih, ki se navezujejo na planinstvo, 
k) vzpostavitev enotnega registra nepremičnin v lasti društev, 
l) vzpostavitev enotnega vrednotenja prostovoljnega dela v planinski organizaciji, 
m) vzdrževanje planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta, 
n) podeljevanje priznanj in 
o) druge naloge, ki jih prenese skupščina. 
(2) PZS skrbi  za delovanje centralnega  imenika  iz e) vrstice prvega odstavka  tega  člena v skladu s  tem statutom  in 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
20. člen 
(prenos nalog društev na MDO PD) 
(1) MDO PD za skupno uresničevanje nalog, ki se izvajajo na območju posameznega MDO PD, zagotavlja: 
a) spremljanje, usklajevanje in pospeševanje dela društev, 
b) svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS, 
c) koordinacijo izhodišč in dialog pri oblikovanju ciljev in nalog PZS, 
d) koordinacijo  in  izvedbo skupnih akcij, projektov Alpske konvencije, obmejnega sodelovanja  in akcij komisij po 

predhodnem dogovoru, 
e) skupno vzdrževanje planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta, 
f) obravnavanje predlogov za priznanja in 
g) druge naloge, ki jih društva prenesejo na MDO PD. 
 
21. člen 
(prenehanje članstva v PZS) 
(1) Društvo preneha biti član PZS: 
a) ob upoštevanju razlogov v skladu z zakonom, ki ureja društva, 
b) po volji najvišjega organa društva z izstopom, 
c) z  izbrisom,  če društvo  šest mesecev po  koncu poslovnega  leta ne odvede PZS dela  članarine PZS  ali dve  leti 

zapored ne posreduje poročila iz drugega odstavka 17. člena, 
d) z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva. 
(2) O sklepu najvišjega organa društva  , da  je društvo  izstopilo  iz  članstva PZS mora društvo v petnajstih  (15) dneh 
obvestiti UO PZS. S prenehanjem  članstva ne prenehajo  finančne obveznosti bivšega  člana do PZS  in drugih  članov 
PZS. 
 
22. člen 
(izključitev iz PZS) 
(1) Društvo, ki ne izpolnjuje pravic in dolžnosti iz 17. ali 18. člena tega statuta ali ne posluje v skladu s tem statutom, 
kodeksom  in  sklepi  skupščine  ali  sicer  s  svojim  delovanjem  škoduje  ugledu  planinske  organizacije,  lahko  UO  PZS 
izključi iz članstva ali pridruženega članstva PZS. 
(2) Zoper sklep UO PZS lahko društvo ali druga pravna oseba v mesecu dni po prejemu pisnega sklepa o izključitvi iz 
članstva vloži ugovor na skupščino, ta pa o njem dokončno odloči. 
 
F. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA 
23. člen 
(članstvo v društvih) 
(1) Društva svoje članstvo posameznikov urejajo z lastnim temeljnim aktom. Članstvo v društvu v skladu s kodeksom 
ne  sme  zapostavljati nikogar – ne po  starosti,  spolu,  jeziku,  veri, nacionalni, etnični,  socialni pripadnosti ali kakšni 
drugi osebni okoliščini. 
(2)  Kategorije  članstva  morajo  biti  usklajene  s  pravilnikom  o  članstvu  posameznikov,  ki  ga  sprejme  UO  PZS  po 
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predhodni javni obravnavi. 
 
24. člen 
(članarina) 
(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela in iz dela PZS. Znesek 
članarine iz dela PZS določi UO PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS. 
(2) Posameznik lahko za društva, ki imajo pisno dogovor s PZS, vplača celotno članarino PZS. PZS odvede društveni del 
članarine društvu, ki ga izbere posameznik. 
 
G. ORGANI PZS 
25. člen 
(mandatna doba) 
(1) Mandatna doba članov organov PZS je štiri leta. 
 
26. člen 
(skupščina) 
(1) Skupščina je najvišji organ PZS in jo sestavljajo po en delegat iz vsakega društva. Delegati so praviloma predsedniki 
društev. 
(2) Vsak delegat ima za odločanje na skupščini en glas. 
 
27. člen 
(pristojnosti skupščine) 
(1) Skupščina: 
a) sprejema ter spreminja statut, kodeks in programska vodila, če je bilo to predvideno s sklicem skupščine, 
b) sprejema poslovnik o delu skupščine, 
c) sprejema druge splošne akte, če za to ne pooblasti UO PZS, 
d) ustanovi, ukinja in spreminja komisije in odbore PZS, 
e) odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu, 
f) določa pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju PZS iz prvega odstavka 56. člena, 
g) odloča o odtujitvi nepremičnega premoženja PZS, vrednega več kakor 25.000 €, 
h) voli  in  razrešuje  predsednika  PZS,  podpredsednike  PZS  ter  člane  UO  PZS,  predsednika  in  člane  NO,  potrjuje 

programske smernice predsednika PZS, 
i) odloča o predlogih, vlogah, ugovorih in pritožbah društev zoper odločitve organov PZS, 
j) odloča o vključevanju v druge organizacije v skladu s 1. odstavkom 15. člena, 
k) sklepa o prenehanju PZS v skladu z 68. členom statuta in 
l) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in tega statuta. 
(2) Sklepi skupščine so obvezni za društva, organe PZS in strokovno službo. 
 
28. člen 
(predsednik PZS) 
(1) Predsednik PZS: 
a) samostojno zastopa in predstavlja PZS, 
b) izvaja vsebinski in finančni program dela PZS, 
c) odgovarja za delovanje PZS v skladu z zakonom in tem statutom, 
d) predlaga skupščini v izvolitev podpredsednike PZS, 
e) sklicuje skupščine ter skrbi za izvrševanje sklepov skupščine, 
f) sklicuje in vodi seje UO PZS in predsedstva PZS ter skrbi za izvrševanje sklepov UO PZS in predsedstva PZS, 
g) zagotavlja javnost dela PZS, 
h) predlaga UO PZS v imenovanje in razrešitev člane odborov iz 35. člena tega statuta ter predlaga članom odborov 

v izvolitev vodje odborov, 
i) redno poroča UO PZS o svojem delu, 
j) imenuje generalnega sekretarja PZS (v nadaljevanju: GS) ob predhodnem soglasju UO PZS in ga razrešuje, 
k) pooblašča in imenuje za izvajanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti druge sodelavce ter 



 9 

l) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, tega statuta in drugih aktov PZS. 
(2) Predsednik PZS  lahko zaustavi odločitev organov  iz 34., 35. člena tega statuta do prve naslednje seje UO PZS, če 
meni, da so v nasprotju z zakonom ali tistimi internimi akti PZS, ki jih sprejema skupščina ali jih sprejema oz. podaja 
soglasje UO PZS. 
 
29. člen 
(podpredsedniki PZS) 
(1) PZS  ima največ štiri podpredsednike PZS. Podpredsedniki PZS pomagajo predsedniku PZS pri njegovem delu  in v 
dogovoru  z njim opravljajo posamezne  zadeve  z njegovega delovnega področja o  čemer  izda predsednik PZS pisni 
sklep.  
(2) Če  je predsednik PZS odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik PZS, ki ga  je določil predsednik PZS. Če 
predsednik  PZS  ni  določil  podpredsednika  PZS,  ki  naj  ga  nadomešča,  ali  če  predsedniku  PZS  preneha  funkcija,  ga 
nadomešča najstarejši podpredsednik PZS. 
 
30. člen 
(predsedstvo PZS) 
(1)  Predsedstvo  PZS  sestavljajo  predsednik  PZS  in  podpredsedniki  PZS.  Člani  predsedstva  PZS  so  za  svoje  delo 
odgovorni skupščini in UO PZS. 
(2) Pri delu predsedstva PZS  stalno  sodeluje GS PZS,  redno načelniki  komisij, občasno pa  tudi  vodje organov PZS, 
delavci strokovne službe in drugi. 
(3) Predsedstvo PZS: 
a) vodi operativno izvedbo vsebinskega in finančnega programa PZS, sklepov skupščine in sklepov UO PZS, 
b) skrbi za enotno delovanje in poslovanje PZS, 
c) koordinira delo organov PZS, 
d) skrbi za izvedbo programskih smernic predsednika PZS, 
e) pripravlja gradivo za sejo UO PZS, 
f) redno poroča o svojem delu UO PZS, 
g) odloča o izvrševanju finančnega programa za posamezno programsko sestavino do višine 5.000 €, 
h) odloča o izbiri neodvisnega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja društva, 
i) odloča o upravljavcih za nepremičnine, ki so v lasti PZS, 
j) odloča o podelitvi pohval, častnih znakov PZS, jubilejnih listin za društva in o izrednih priznanjih, 
k) določa sistemizacijo delovnih mest strokovne službe, 
l) odloča o drugih aktih, ki niso v pristojnosti skupščine, UO PZS ali komisij, in 
m) odloča o predlogih za imenovanje iz drugega odstavka 15. člena tega statuta na predlog komisij in daje soglasje k 

drugim imenovanjem. 
 
31. člen 
(upravni odbor PZS) 
(1) UO PZS upravlja PZS med dvema skupščinama in izvršuje njene sklepe. 
(2) UO PZS sestavljajo predsednik PZS, podpredsedniki PZS, do 7 članov, izvoljenih na skupščini, ter predsedniki MDO 
PD. 
 
32. člen 
(pristojnosti upravnega odbora PZS) 
(1) UO PZS: 
a) odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiva za skupščino in imenuje komisijo za pripravo volitev, 
b) izvaja in spremlja uresničevanje sklepov skupščine, 
c) daje  soglasje  k  vodstvom  komisij  ter  imenuje  in  razrešuje  člane  odborov  iz  35.  člena  tega  statuta  in  druge 

organe, 
d) imenuje delegate in strokovnjake iz drugega odstavka 15. člena tega statuta, 
e) odloča o znesku članarine iz prvega odstavka 24. člena tega statuta, 
f) določa vsebino poročila iz drugega odstavka 17. člena tega statuta, 
g) določa pravilnik o članstvu posameznikov iz drugega odstavka 23. člena tega statuta, 
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h) določa območje MDO PD iz 37. člena tega statuta, 
i) določa spremembo poslovnega naslova PZS, 
j) določa pravilnik o priznanjih PZS iz 66. člena tega statuta, 
k) določa pravilnik o raziskovalni dejavnosti iz 65. člena tega statuta, 
l) daje soglasje k predlogu za imenovanje GS, 
m) izvršuje ustanoviteljske pravice v ustanovah in javnih zavodih, 
n) daje soglasje k pravilnikom komisij iz prvega odstavka 34. člena tega statuta in pravilnikom MDO PD, 
o) daje soglasje k sklepom organov PZS, ki so predpisani v drugih internih aktih PZS, 
p) odloča o sprejemu društev v članstvo PZS 
q) odloča o načrtu upravljanja s premoženjem PZS iz četrtega odstavka 55. člena tega statuta, 
r) odloča o odtujitvi nepremičnega premoženja do 25.000,00 EUR, 
s) odloča o podelitvi spominske plakete, svečane listine in nazivu častni član PZS, 
t) odloča o  izbrisu  in  izključitvi društev  iz PZS  in sprejme ugotovitveni sklep o drugih načinih prenehanja članstva 

društev v PZS, 
u) na  predlog  pristojnih  komisij  podaja  soglasje  k  imenovanju  selektorjev  državnih  reprezentanc  v  športnih 

panogah, katerih nosilec je PZS, 
v) odloča o poroštvih društvom po predhodnem soglasju nadzornega odbora PZS (v nadaljevanju: NO PZS), 
w) po  predhodni  javni  obravnavi  odloča  o  merilih  za  razvrščanje  društev  v  prednostne  skupine  in  o  seznamu 

razvrščenih društev ter 
z) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in tega statuta. 
(2) UO PZS sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki 
ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja PZS. 
 
33. člen 
(poslovnik in odgovornost za delo) 
(1) UO PZS sprejme poslovnik o svojem delu. 
(2) UO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini. 
 
34. člen 
(komisije) 
(1) Komisija je oblika notranje organiziranosti PZS, v katero se združujejo odseki društev z določenega področja dela in 
društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva. 
(2) PZS ima: 
a) komisijo za alpinizem (kratica: KA), 
b) komisijo za gorske športe (kratica: KGŠ), 
c) gospodarsko komisijo (kratica: GK), 
d) mladinsko komisijo (kratica: MK), 
e) komisijo za planinske poti (kratica: KPP), 
f) komisijo za športno plezanje (kratica: KŠP), 
g) komisijo za turno kolesarstvo (kratica: KTK), 
h) komisijo za varstvo gorske narave (kratica: KVGN) in 
i) vodniško komisijo (kratica: VK). 
(2) Mandat komisij je najmanj dve leti in največ štiri leta. 
(3)  Komisije  so  strokovni  organi  in  imajo  lastne  zbore dejavnosti, na  katerih  sprejmejo  lasten  pravilnik,  s  katerim 
uredijo organiziranost komisije in odgovornost organov, volijo načelnika in izvršni odbor v skladu z določili pravilnika 
ter  odločajo  o  predlogu  letnega  vsebinskega  in  finančnega  programa.  Komisije  delujejo  samostojno  v  okviru  na 
skupščini  sprejetega  letnega  vsebinskega  in  finančnega  programa.  Komisije  se  med  seboj  čim  bolj  povezujejo  in 
vsebinsko sodelujejo. 
(4)  Načelniki  redno  sodelujejo  v  delu  predsedstva  PZS  in  UO  PZS  in  imajo  pooblastilo  za  izvajanje  na  skupščini 
sprejetega  letnega  vsebinskega  in  finančnega  programa.  Načelniki  so  odgovorni  za  namensko  porabo  finančnih 
sredstev. 
(5)  Izvršni odbori komisij  štejejo od pet  (5) do dvanajst  (12)  članov. Komisije  imajo praviloma do  tri  (3)  strokovne 
odbore z do sedmimi (7) člani, ki jih vodijo vodje odborov. Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v 
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strokovnem  odboru.  Vodje  strokovnih  odborov  so  vabljeni  na  seje  izvršnega  odbora,  vendar  nimajo  glasovalne 
pravice. 
 
35. člen 
(stalni odbori) 
(1) PZS ima odbore: 
a) za usposabljanje in preventivo, 
b) za članstvo, 
c) za pravne zadeve, 
d) za založništvo in informiranje, 
e) planinstvo za invalide/OPP 
(2) Člane odborov na predlog predsednika PZS  imenuje UO PZS. Odbor vodi vodja, ki ga člani  izvolijo  izmed sebe na 
predlog predsednika PZS. Odbori so za svoje delo odgovorni predsedniku PZS in UO PZS. 
(3) Odbor za usposabljanje  in preventivo  je strokovno  telo, ki skrbi za  razvojne, svetovalne  in strokovne naloge na 
področju  usposabljanja  strokovnih  delavcev  v  športu in  drugih  kadrov  na  področju  planinstva  in  preventive  ter 
varnosti v gorah. 
(4) Odbor za članstvo  je strokovno telo, ki skrbi za promocijo  in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje, razvojne, 
svetovalne  in  strokovne  naloge  na  področju  članstva,  prostovoljnega  dela,  usposabljanja  za  organizacijsko  delo  v 
planinski organizaciji in priznanj. 
(5) Odbor za pravne zadeve je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih 
aktov in se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno službo 
PZS. 
(6) Odbor  za  založništvo  in  informiranje  je  strokovno  telo,  ki  skrbi  za  razvojne,  svetovalne  in  strokovne naloge na 
področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove. 
(7)  Odbor  planinstvo  za  invalide/OPP  je  strokovno  telo,  ki  skrbi  za  razvoj,  usposabljanje,  inkluzijo,  promocijo  ter 
svetovalne in strokovne naloge na področju dela z invalidi in osebami s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). 
 
36. člen 
(nadzorni odbor PZS) 
(1) NO PZS ima predsednika in štiri člane. 
(2) NO PZS spremlja  in nadzoruje delo organov PZS  in strokovne službe, predvsem pa celotno vsebinsko  in finančno 
delovanje PZS, ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, tem statutom in drugimi akti. 
(3) Člani NO PZS imajo pravico in dolžnost biti na skupščini in na sejah UO PZS in imeti na voljo vso gradivo. (4) NO PZS 
poroča o svojih ugotovitvah skupščini in o njih redno obvešča predsednika PZS in UO PZS. 
(5) NO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini PZS. 
(6)  Funkcije  predsednika  PZS,  podpredsednikov  PZS,  članov  UO  PZS  in  predsednikov/načelnikov  komisij  ter  vodij 
odborov PZS so nezdružljive s funkcijami v NO PZS. 
 
37. člen 
(meddruštveni odbor planinskih društev) 
(1) PZS ima do dvanajst MDO PD, ki so organ v sestavi PZS. MDO PD je oblika dela in forum za izmenjavo mnenj PZS in 
društev. Organiziranost  in delovanje MDO PD podrobneje ureja pravilnik o delu MDO PD, ki ga sprejme večina PD v 
MDO in mora biti v skladu s Statutom PZS. 
(2) UO PZS v sodelovanju z društvi oblikuje območja MDO PD, ki lahko obsegajo le pokrajinsko sklenjeno ozemlje. 
(3) MDO PD  sestavljajo po en predstavnik vsakega društva  (praviloma predsednik društva)  s  sedežem na območju 
MDO PD  in predsednik MDO PD. Društva, ki  so  člani PZS  in delujejo  samo na ožjem področju planinstva,  se  lahko 
pisno odpovejo  članstvu v MDO PD  in  svoje  interese uveljavljajo samo prek zbora dejavnosti oz. v okviru ustrezne 
komisije. UO PZS se seznani s pisnimi odpovedmi društev. 
(4) MDO PD o svojem delu vsako leto najpozneje do 31. 1. poročajo društvom in PZS. 
(5) MDO PD je za svoje delo odgovoren društvom in UO PZS. 
 
38. člen 
(vodstvo MDO PD) 
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(1) MDO PD vodi predsednik, ki ga praviloma izmed sedanjih ali bivših predsednikov društev, povezanih v MDO PD, na 
podlagi  predhodno  izvedenega  enotnega  kandidacijskega  postopka  za  volitve  članov  UO  PZS  izvolijo  predstavniki 
društev na seji MDO PD. Mandat predsednika MDO PD je usklajen z mandatom članov UO PZS. 
(2)  Predsednik MDO  PD  je  predstavnik  vseh  vključenih  društev  in mora  na UO  PZS  predstaviti  njihova  stališča  in 
interese. 
(3) Predsednik MDO PD zastopa PZS na občnih zborih in prireditvah društev po predhodnem pooblastilu predsednika 
PZS. 
(4) Predsednik MDO PD  ima namestnika, ki ga predstavniki društev  izvolijo na predlog predsednika MDO PD na seji 
MDO PD. Če predsedniku MDO PD preneha mandat, ga do izvolitve novega nadomešča namestnik. 
(5)  Finančna  sredstva  za  izvajanje  letnega  načrta  MDO  PD  zagotavlja  in  vodi  PZS  v  okviru  letnega  finančnega 
programa. 
 
39. člen 
(varuh pravic gora) 
PZS  prenaša  del  svojih  nalog  s  področja  odzivanja  na  nedovoljene  ali  sporne  dejavnosti  ter  posege  v  gorah  na 
organizacijo,  ki  zagotavlja  neodvisne  strokovnjake  s  tega  področja.  PZS  zagotavlja  del  sredstev  za  sofinanciranje 
tovrstnega dela in hkrati zagotavlja strokovno pomoč in podporo. Sodelovanje se izvaja na podlagi pisnega dogovora, 
katerega na predlog predsednika potrjuje UO PZS.   
 

H. POSTOPKI 
40. člen 
(delo organov PZS) 
(1) Člani organov PZS morajo biti  izvoljeni svobodno  in neodvisno na podlagi veljavnih volilnih pravil. Člani organov 
PZS  se  morajo  izločiti  iz  postopkov  odločanja,  pri  katerih  zaradi  konflikta  interesov  ni  zagotovljena  njihova 
nepristranskost in neodvisnost. Kandidat za članstvo v organu PZS mora biti član društva, ki je član PZS. 
(2) Organi PZS,  razen skupščina  in  zbori dejavnosti komisij, so sklepčni,  če  je navzoča več kakor polovica glasov za 
odločanje. Skupščina in zbori dejavnosti komisij so sklepčni, če je prisotnih vsaj tretjina glasov za odločanje. 
(3) Članstvo v organih  iz 34. in 35. člena tega statuta, razen načelniku  in voljenim članom, samodejno ugasne zaradi 
neaktivnosti ob neupravičeni neudeležbi zapored na treh sejah. 
(4) Organi PZS,  razen  skupščina,  si prizadevajo  za odločanje  s  soglasjem. V primeru, da  to ni mogoče,  se odloča  z 
glasovanjem z večino navzočih glasov. 
(5) O sejah organov PZS se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji, razen zapisnika skupščine PZS in lahko 
tudi zborov dejavnosti komisij, ki ga overita overovatelja zapisnika. Učinki odločitev organa PZS nastopijo takoj. 
(6) Organi PZS odgovarjajo na prejete zadeve najpozneje v tridesetih dneh od prejetja zadeve. 
(7) Organi PZS, razen skupščina, lahko sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev . Odločitev 
je na dopisni seji sprejeta, če zanjo glasuje več kakor tri četrtine vseh članov. 
(8) Organi PZS lahko izvajajo seje v obliki avdio ali video konferenc. 
 
40. a člen 
(1) Kadar so razglašene izredne razmere in bi odlašanje z odločanjem imelo za posledico nastanek škode za PZS ter ni 
mogoče  zagotoviti  delovanja  in  odločanja  skupščine  PZS  niti  preko  avdio  ali  video  konference,  se  pristojnosti 
skupščine  PZS  prenesejo  na  UO  PZS.  V  kolikor  niti  UO  PZS  ne  more  delovati,  opravljanje  tekočih  poslov  izvaja 
predsedstvo PZS. 
(2) Ko so izredne razmere preklicane, se odločitve UO PZS sprejete na podlagi prvega odstavka verificirajo na skupščini 
PZS. Predsedstvo o tekočih poslih seznani UO PZS. 
 
41. člen 
(ugotavljanje ustreznosti društvenih pravil) 
(1) Ustreznost temeljnega akta društva, ki se želi včlaniti v PZS s Statutom PZS, preveri krajevno pristojni MDO PD oz. 
pristojna  komisija  za  društva,  ki  delujejo  samo  na  ožjem  področju  planinstva,  in  izda  pisno  soglasje.  V  primeru 
nejasnosti zagotavlja svetovalno in strokovno pomoč MDO PD odbor PZS za pravne zadeve. 
(2) MDO PD  in komisije  spremljajo  tudi usklajenost  spremenjenega  in dopolnjenega  temeljnega akta društva, ki  je 
član PZS, s Statutom PZS, pred potrditvijo na zboru članov PD. 



 13

 
42. člen 
(obveznost poročanja društev) 
(1) Na podlagi poročila, ki je bilo sprejeto na zboru članov, društva enkrat na leto najpozneje do 31. 3. poročajo PZS in 
MDO PD na enotnem obrazcu. 
 
43. člen 
(sklic skupščine) 
(1) Skupščino skliče predsednik PZS vsaj enkrat na  leto. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradivo  in predloge sklepov, 
morajo biti društva obveščena vsaj trideset (30) dni pred sklicem. 
(2) Društva vlagajo pisna dopolnila k objavljenim  sklepom do deset  (10) dni pred  sklicem. Do dopolnil  se opredeli 
predsedstvo PZS in vsaj pet (5) dni pred sklicem se objavi dopolnila in stališča na spletnem mestu PZS. 
(3)  Predsednik  PZS  mora  sklicati  skupščino  tudi,  kadar  to  zahteva  več  kakor  tretjina  društev  ali  NO PZS,  če  je  ta 
zahtevo sprejel soglasno. Če predsednik PZS tega ne stori v roku tridesetih (30) dni od prejema pisne zahteve, jo skliče 
predlagatelj sklica. 
(4) Skupščino vodi predsednik delovnega predsedstva skupščine, ki ga izvoli skupščina. Najprej se glasuje o predlogih 
predsednika PZS, če ni drugače zapisano v poslovniku skupščine. 
(5) Če skupščina ne  izvoli predsednika PZS ali več kakor polovice  članov UO PZS, nadaljujejo delo dotedanji organi. 
Dotedanji predsednik PZS v roku šestih (6) mesecev skliče volilno skupščino. 
 
44. člen 
(sklepčnost skupščine) 
(1)  Skupščina  veljavno  odloča,  če  je  pred  glasovanjem  navzoča  vsaj  tretjina  društev,  ki  so  člani  PZS.  Odločitev  je 
sprejeta, če zanjo glasuje več kakor polovica navzočih glasov. 
(2) O Častnem kodeksu slovenskih planincev, prenehanju delovanja PZS in o nepremičnem premoženju iz f) točke 27. 
člena tega statuta odloča skupščina z dvotretjinsko večino vseh navzočih glasov. 
 
45. člen 
(kandidacijski postopki) 
(1)  Kandidacijski  postopki  za  izvedbo  volitev  v  organe  PZS  začnejo  teči  najprej  šest  (6)  mesecev  pred  iztekom 
mandata. Kandidacijski postopek za predsednika PZS in podpredsednike PZS se konča najpozneje devetdeset (90) dni 
pred iztekom mandata, za ostale organe pa petinštirideset (45) dni pred iztekom mandata. 
(2) Kandidate za organe PZS izmed svojih članov predlagajo društva. 
(3) Kandidat za predsednika PZS ne sme kandidirati za podpredsednika PZS  in obratno. Kandidatura za predsednika 
PZS ali podpredsednika PZS  izključuje kandidaturo  za  člana UO PZS. Vsak kandidat  lahko  znotraj enega organa PZS 
kandidira samo za eno funkcijo. 
(4)  Funkcija  voljenega  ali  imenovanega  funkcionarja  organov  PZS  je  nezdružljiva  z  voljeno  ali  imenovano  funkcijo 
organov političnih strank na državni ravni. 
(5) Pri kandidaturah v organe PZS društva sledijo načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov. 
 
46. člen 
(volilna komisija) 
(1) Volilna komisija vodi kandidacijske postopke in volitve za organe, ki se izvolijo na skupščini PZS. Volilna komisija je 
pri svojem delu samostojna in deluje na podlagi statuta in poslovnika skupščine PZS. 
(2) Volilna komisijo sestavljajo trije člani ter prvi, drugi in tretji namestnik, ki so izvoljeni na skupščini praviloma eno 
leto pred rednimi volitvami. Mandat traja 4 leta. Vodjo volilne komisije izvolijo člani komisije izmed sebe.  
(3)  Članom  volilne  komisije  preneha  mandat,  če  kandidirajo  za  voljene  funkcije  v  pristojnosti  volilne  komisije. 
Nadomestijo jih namestniki po vrstnem redu. 
 
47. člen 
(volitve) 
(1) Volitve organov PZS so praviloma tajne. Skupščina PZS lahko sprejme sklep, da so volitve javne, razen za 
predsednika PZS. 
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48. člen 
(volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS) 
(1) Kandidat za predsednika PZS ob vložitvi kandidature predloži: 
a) predlog programskih smernic in 
b) v roku sedmih (7) dni po koncu kandidacijskega postopka listo kandidatov za podpredsednike PZS. 
(2) Za predsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki: 
a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo, 
b) je  v  zadnjih  petih  (5)  letih  vsaj  dve  (2)  leti  opravljal  naloge  predsednika  društva  ali  ima  vsaj  štiri  (4)  leta 

vodstvenih izkušenj pri delu organov PZS in 
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav. 
(3) Za podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki: 
a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo, 
b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta  izkušenj 

pri delu organov PZS in 
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav. 
 Kandidat za podpredsednika, ki ima dolgoletne (najmanj 5‐letne) vodstvene izkušnje pri delu organov PZS, ima lahko 
nižjo izobrazbo od tiste, ki je določena v prejšnjem odstavku. 
(4) Volitve predsednika in podpredsednikov PZS se opravijo na podlagi enotne liste. Glasuje se o celotni listi. Izvoljena 
je lista, ki dobi večino glasov prisotnih delegatov. 
(5) Predsednik PZS je lahko izvoljen največ dvakrat zapored. 
 
49. člen 
(volitve članov UO PZS) 
(1) Izvoljeni so tisti kandidati UO PZS, ki so dobili največje število glasov, vendar najmanj eno četrtino glasov prisotnih 
delegatov. V kolikor na ta način ni  izvoljeno potrebno število članov UO PZS, se volitve ponovijo s kandidati, ki niso 
prejeli za  izvolitev potrebnega števila glasov. Če  izvoljeni član UO PZS odstopi ali mu preneha funkcija, postane član 
UO PZS naslednji kandidat, ki je dobil največje število glasov, vendar ne manj od ene četrtine prisotnih delegatov. 
 
50. člen 
(volitve članov NO PZS) 
(1) Za predsednika in člane NO PZS so izvoljeni kandidati, ki so prijeli večino glasov prisotnih delegatov. 
 
51. člen 
(dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa PZS) 
(1) Dopolnjevanje  letnega vsebinskega programa PZS  lahko poteka sproti z odločitvijo predsedstva PZS  in soglasjem 
UO PZS na prvi naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva. 
 
52. člen 
(sklic upravnega odbora in odločanje) 
(1) UO PZS skliče predsednik PZS vsaj štirikrat na leto in vsaj štirinajst (14) dni pred dnevom seje. 
(2) Ob sklicu pošlje predsednik PZS gradivo, izjemoma je lahko gradivo na voljo šele sedem (7) dni pred sklicem. 
(3) UO PZS  veljavno odloča,  če  je pred  glasovanjem navzočih  vsaj polovica  članov. Odločitev  je  sprejeta,  če  zanjo 
glasuje več kakor polovica navzočih članov. 
  
I. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE PZS 
53. člen 
(vrste premoženja) 
(1) PZS ima: 
a) neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter 

kulturno‐umetniških delih, znanje iz dejavnosti PZS, 
b) opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva, 
c) naložbene nepremičnine: solastniški deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah, 
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d) dolgoročne finančne naložbe: solastniški deleži v družbah, ustanoviteljski deleži v ustanovah, vrednostni papirji 
in drugi finančni instrumenti. 

 
54. člen 
(viri premoženja) 
(1) PZS pridobiva vire premoženja s/z: 
a) članarino društev in posameznikov, 
b) prostovoljnim delom, 
c) prispevki za vodenje tekmovanj, 
d) dotacijami in donacijami, 
e) prijavami na javne razpise in pozive za črpanje javnih sredstev, 
f) zapuščinami, darili in volili, 
g) pridobitno dejavnostjo PZS iz 14. člena tega statuta in 
h) drugimi viri. 
 
55. člen 
(upravljanje premoženja) 
(1) PZS upravlja s premoženjem po načelu dobrega gospodarja. 
(2) Premoženje PZS je nerazdelno in si ga društva ne morejo razdeliti med seboj. 
(3) Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov premoženja se uporabi izključno za 
uresničevanje ciljev in izvajanje nalog PZS. 
(4)  S  premoženjem  PZS  upravlja  UO  PZS  na  podlagi  načrta  upravljanja  s  posameznimi  vrstami  premoženja  (v 
nadaljevanju: načrt upravljanja). 
(5) V primeru prenehanja delovanja društva,  v  katerem  ima PZS premoženje,  in  v  skladu  s  temeljnim  aktom  tega 
društva njegovo premoženje preide v lastništvo pravnega naslednika oz. drugega društva, ki je član PZS, PZS pa obdrži 
svoje premoženje tudi v tem društvu. 
(6) PZS in društva zagotavljajo, da nepremičnine v njihovi lasti trajno služijo namenu planinstva. V ta namen si PZS na 
nepremičninah, ki so v solastnini PZS  in posameznega društva,  izgovori pravico prepovedi odtujitve na solastniškem 
deležu društva. PZS lahko poda soglasje k prodaji solastninskega deleža društva na nepremičnini, v kolikor se kupnina 
nameni  vzdrževanju  ali  novogradnji  drugih  planinskih  objektov  v  lasti  PZS  ali  društev,  ki  so  člani  PZS  oziroma  se 
razporedi v namenski sklad v okviru PZS, ki je vključen v finančni načrt PZS.  
    
56. člen 
(finančno in materialno poslovanje) 
(1) PZS  izvaja  finančno  in materialno poslovanje v skladu z  računovodskim standardom za društva  in pravilnikom o 
finančnem in materialnem poslovanju PZS, ki ga sprejme skupščina PZS. 
(2) Finančno in materialno poslovanje PZS vodi strokovna služba. 
 
J. REŠEVANJE SPOROV 
57. člen 
(arbitraža) 
(1) Spori med PZS in društvi ter spori v organih PZS in strokovni službi se rešujejo sporazumno. Če sporazumna rešitev 
ni  dosežena,  obe  strani  v  roku  enega  leta  od  sprejetja  dokončne  odločitve,  ki  so  bile  sprejete  v  nasprotju  s  tem 
statutom ali zakonom, določita arbitražo, tako da vsaka imenuje po enega arbitra, skupaj pa izberejo tretjega člana – 
predsednika arbitraže. 
(2) Arbitraža si določi pravila postopka. 
(3) Odločitev arbitraže je dokončna. 
(4) Izpodbijanje odločitve organov PZS pred sodiščem ni dopustna, če pred tem ni bila izkoriščena možnost arbitraže. 
 
K. GENERALNI SEKRETAR IN STROKOVNA SLUŽBA 
58. člen 
(generalni sekretar) 
(1) GS je vodja strokovne službe in je za svoje delo odgovoren predsedniku PZS in UO PZS. 
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(2) Mandatna doba GS je štiri leta oz. do prenehanja mandata predsednika PZS, ki ga je imenoval. Po izteku te dobe je 
lahko GS znova imenovan. 
(3)  Ob  koncu  mandata  oz.  po  izvolitvi  novega  predsednika  PZS  opravlja  GS  svoje  naloge  kot  vršilec  dolžnosti  do 
imenovanja novega GS. 
 
59. člen 
(naloge GS) 
(1) GS: 
a) vodi in organizira strokovno službo, 
b) v okviru svojih pristojnosti odgovarja za zakonito poslovanje PZS, 
c) skrbi za operativno izvajanje nalog po sklepu predsedstva PZS in UO PZS, 
d) pripravlja gradivo in stalno sodeluje na skupščini, sejah UO PZS in predsedstva PZS brez glasovalne pravice. 
 
60. člen 
(strokovna služba) 
(1) Strokovna služba opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela za organe PZS ter skrbi za centralni imenik iz 
e) vrstice prvega odstavka 19. člena tega statuta. 
(2)  UO  PZS  daje  soglasje  k  sistemizaciji  delovnih  mest  v  strokovni  službi  (v  nadaljevanju:  sistemizacija),  delovna 
razmerja delavcev strokovne službe pa se uredijo v skladu s predpisi in splošnimi akti PZS  
(3) Strokovna služba ima vzpostavljeno učno središče. 
(4) Strokovni  sodelavci v učnem  središču morajo  imeti poleg ustrezne  splošne  izobrazbe, ki  jo določa  sistemizacija 
delovnih mest  v  strokovni  službi,  tudi  ustrezno  planinsko  usposobljenost  strokovnega  delavca  2  v  športu,  ki  si  jo 
pridobi najpozneje  v  treh  letih po  zaposlitvi,  ali usposobljenost  strokovnega delavca 1  v  športu  in 10  let delovnih 
izkušenj na področju, ki ga zajema delovno mesto. 
(5) Strokovni delavci v učnem središču so po položaju  člani  izvršnega odbora komisije, za katero  izvajajo strokovna 
dela, vendar brez glasovalne pravice. 
(6) Strokovna služba odgovarja na prejete zadeve iz njenega ožjega področja dejavnosti praviloma v sedmih dneh od 
prejema zadeve. 
(7) PZS zagotavlja in ohranja zdrava in varna delovna mesta in spodbuja zdrav življenjski slog zaposlenih. 
 
L. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE 
61. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo PZS je javno. 
(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov PZS javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju 
vsebin, ki jih je predsedstvo PZS ali UO PZS označilo s stopnjo zaupnosti. 
(3) PZS obvešča  javnosti  v glasilih PZS  in  s  spletnim mestom. Delovanje glasil  je urejeno  s   smernicami planinskih 
medijev in sodelovanja z javnostmi, ki jih na predlog OZI sprejme UO PZS. 
 
62. člen 
(glasila PZS) 
(1) Uradno glasilo PZS so Obvestila PZS. 
(2) Planinski vestnik, ustanovljen leta 1895, je kulturno, strokovno in poljudnoznanstveno glasilo PZS. 
 
M. SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ 
63. člen 
(Slovenski planinski muzej) 
(1) PZS je soustanoviteljica Slovenskega planinskega muzeja (v nadaljevanju: SPM). Upravljavske pravice PZS izvršuje z 
imenovanjem predstavnikov v organe upravljanja SPM. 
(2) SPM hrani predmete, dokumente, fotografije ter drugo muzejsko in arhivsko gradivo, ki je sestavni del nacionalne 
planinske muzejske zbirke. 
(3) PZS finančno podpira delovanje in razvoj SPM na podlagi pogodbe. 
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64. člen 
(prenos nalog PZS na SPM) 
(1) PZS je deloma ali v celoti prenesla na SPM svoje naloge: 
a) načrtno zbiranje, varovanje in predstavitev gradiva ter druge kulturne in duhovne dediščine iz dejavnosti društev 

in PZS, ki ima zgodovinsko vrednost in je pomembno za slovensko planinstvo, 
b) organizacijo razstav, srečanj in dogodkov, ki promovirajo slovensko planinstvo in PZS. 
 
N. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
65. člen 
(raziskovalna dejavnost) 
(1) PZS izvaja raziskovalno dejavnost, ki jo vodi, koordinira in izvaja raziskovalna skupina PZS. 
(2) Raziskovalno dejavnost in delo raziskovalne skupine ureja pravilnik, ki ga sprejme UO PZS. 
 
O. PRIZNANJA 
66. člen 
(priznanja) 
(1) PZS podeljuje društvom, posameznikom  in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju 
planinske dejavnosti, priznanja: 
a) za razvoj množičnega planinstva, 
b) za življenjsko delo in za dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji, 
c) za zasluge pri širjenju planinske ideje in 
d) za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini. 
(2) Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih PZS. 
(3) Posamezne komisije iz 34. člena in MDO PD iz 37. člena tega statuta podeljujejo vsako leto omejeno število samo 
najvišjih priznanj za dolgoletne in izjemne dosežke na področju komisije oz. MDO PD. Evidenca podeljenih priznanj se 
vodi v evidenci PZS. 
 
67. člen 
(častni član) 
(1) Častni član je najvišje priznanje, ki ga lahko PZS podeli: 
a) posamezniku iz društva, ki je že prejel svečano listino PZS, 
b) nekdanjemu predsedniku PZS in 
c) tujemu  državljanu,  predstavniku  tuje  države  ali  tuje  organizacije  za  izjemne  zasluge  pri  razvoju  planinstva, 

uveljavljanju PZS in za izjemna dejanja, vredna posebne časti. 
(2) Sočasno ima lahko PZS največ osem (8) častnih članov. PZS podeli to priznanje praviloma na skupščini PZS. 
 
P. PRENEHANJE DELOVANJA PZS 
68. člen 
(prenehanje delovanja) 
(1)  PZS  preneha  obstajati  po  sklepu  skupščine,  po  samem  zakonu  ali  če  postane  število  članov,  ki  jo  sestavljajo, 
manjše  od  treh  članov.  O  prenehanju  delovanja  PZS  in  razdelitvi  premoženja  morata  glasovati  dve  tretjini  vseh 
delegatov.  Glasovanje  o  prenehanju  delovanja  lahko  poteka  samo  v  primeru,  če  je  bilo  to  predvideno  s  sklicem 
skupščine. 
(2) V sklepu o prenehanju skupščina določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno 
osebo s podobnimi cilji, ki izpolnjuje pogoje za nevladno organizacijo, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po 
vračilu neporabljenih proračunskih sredstev prenese premoženje PZS. 
(3) Ob prenehanju delovanja PZS brez sklepa skupščine pripade njeno premoženje članom PZS po ključu, ki ga določi 
likvidacijska komisija, sestavljena iz predstavnikov članov PZS. 
 

R. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
69. člen 
(veljavnost statuta) 
(1) Ta statut in njegove spremembe ter dopolnila začnejo veljati osem (8) dni po objavi na spletni strani PZS . Statut 
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PZS  se  objavi  v  roku  tridesetih  (30)  dni  po  tistem,  ko  pristojni  organ  ugotovi,  da  je  v  skladu  z  zakonom,  ki  ureja 
društva. 
   
70. člen 
(obvezna razlaga) 
(1) Obvezno razlago posameznih členov Statuta PZS daje skupščina. 
 
71. člen 
(sprememba statuta) 
(1) Pobudo za spremembo ali dopolnitev statuta lahko da 5 % društev ali posamezni organ PZS. 
(2) Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oz. za sprejem novega statuta se začne na podlagi sklepa UO 
PZS, v katerem tudi imenuje delovno skupino za pripravo. 
(3)  Delovna  skupina  pripravi  osnutek  statuta  in  ga  predloži  Upravnemu  odboru.  Če  Upravni  odbor  po  razpravi 
predloženi  osnutek  statuta  sprejme,  ga  da  v  javno  obravnavo.  Po  končani  javni  obravnavi  Upravni  odbor  določi 
predlog sprememb in dopolnitev oz. predlog novega statuta in ga predloži skupščini v obravnavo in sprejem. 
 
72. člen 
(uskladitev s statutom) 
(1) Vse pravne akte organov PZS in strokovne službe je treba uskladiti s tem statutom najpozneje do 31. 12. 2020 
(2) Pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z določbami 55. člena tega statuta, uskladi do 31.12.2022. 
(3) PZS vzpostavi enotni register nepremičnin iz 19. člena tega statuta do 31. 12. 2017. 
(4) Strokovni delavci iz 4. odstavka 60. člena morajo ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca v športu 
pridobiti najpozneje v treh letih od dne ustanovitve učnega središča v sistemizaciji delovnih mest. 
 
 

Matej Planko,                   Jože Rovan, 
generalni sekretar PZS                predsednik PZS 



Št. sklepa Sklep Realizacija

7/08‐06‐2017
Upravni odbor PZS daje soglasje za zamenjavo parcele 914/2 k.o. Radegunda z novo odmerjeno parcelo okoli

Mozirske koče na Golteh, v razmerju 1:1.
V IZVAJANJU

11/24‐01‐2019
UO PZS soglaša, da vodstvo PZS prične s pripravo predloga podrobnejše pravne ureditve upravljanja 

solastniškega deleža PZS  na kočah, s pristojnimi planinskimi društvi.  
V IZVAJANJU

1/17‐3‐2022 Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 19. seje. DA

2/17‐3‐2022 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 18. seje upravnega odbora, z dne 27. 1. 2022. DA

3/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine PZS 2022 predlaga Jožeta 

Praha.
DA

4/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS soglaša s finančnim poročilom PZS 

za leto 2021 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.
DA

5/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2021 in jih posreduje skupščini v potrditev. 

Vsebinska poročila za leto 2021 bodo objavljena na spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 

2021, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2021.

DA

6/17‐3‐2022
Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo 

PZS za leto 2021.
DA

7/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje okvirni finančni 

program dela PZS za leto 2023 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
DA

8/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto

2023 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2023 po posameznih

dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto

2023 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.

DA

9/17‐3‐2022
Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2023 in predlaga skupščini, da ga potrdi. DA

10/17‐3‐2022 Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: DA
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2023 in pooblašča, da na podlagi okvirnih 

programov:

‐ komisije z zbori dejavnosti in MDO PD  sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2023, 

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 2023. 

‐ na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2022‐2026, Upravni odbor PZS na predlog 

predsednika PZS sprejme podrobni program na splošnem področju dela PZS za leto 2023.

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2023 morajo organi upoštevati finančni načrt za 

leto 2023.

11/17‐3‐2022 Upravni odbor PZS sprejema najvišje priporočene cene oskrbe v planinskih kočah. DA

12/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS na predlog Gospodarske komisije, potrjuje izbris Koče na planini Stador in registra planinskih 

objektov PZS.
DA

13/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da 

se opusti odseke planinskih poti odsekov Padna–Vela njiva–Grbska vala; Vela  njiva–Nad Čehuti–Nova vas; Nad 

Čehuti–Posestvo policaja; Krkavče–Mačkujek–Sv. Peter¬–Nad križiščem‐Križišče; Sv. Peter–Raven (ID12765, 

ID259, ID258, ID256, ID257, ID251, ID249, ID248, ID247, ID250, ID254). Odseki se v kataster planinskih poti 

Planinske zveze Slovenije zavedejo kot opuščeni. Pri odstranitvi oznak mora OPD Koper upoštevati določbe 

Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.

DA

14/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da

se opusti odsek planinske poti Brezovica–Škrilj V (ID12789). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze

Slovenije zavede kot opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Črnomelj upoštevati določbe Zakona o planinskih

poteh in navodila KPP.

DA

15/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da

se opusti odsek planinske poti Podblica–Jamnik Z (ID1444). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze

Slovenije zavede kot opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Kranj upoštevati določbe Zakona o planinskih

poteh in navodila KPP.

DA

16/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da 

Planinsko društvo Šempeter v Savinjski dolini odpre in je skrbnik odseka planinske poti Pogorišče–Kale–Apno in 

da PD Žalec odpre in je skrbnik odseka planinske poti Apno–Malo Apno–Ponikva. Nove odseke planinske poti se 

vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi morata Planinsko društvo Šempeter v 

Savinjski dolini in Planinsko društvo Žalec upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. PZS posreduje podatke 

za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture.

DA



Št. sklepa Sklep Realizacija

17/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti 

soglaša, da Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek odpre in je skrbnik odsekov planinske poti 

Grad Kozje–Log, Kozje–Vetrnik S‐Vetrnik Z–Županove ravne–Vetrnik, Županove ravne–Vetrnik S, Stari 

trg–Vilni vrh in se nove odseke  planinske poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze 

Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek upoštevati določbe Zakona 

o planinskih poteh. PZS posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture.

DA

18/17‐3‐2022
Upravni odbor PZS na podatki točke u) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS podaja soglasje k imenovanju 

selektorjev reprezentanc v športnem plezanju:
DA

‐                     Gorazd Hren, selektor članske reprezentance,

‐                     Ajda Remškar, selektorica mladinske reprezentance,

‐                     Gregor Selak, selektor parareprezentance.

19/17‐3‐2022

Upravni odbor potrjuje namero o včlanitvi in se strinja z mnenjem Komisije za športno plezanje za Plezalni klub 

Kinezis, s sedežem v Škofji Loki in Plezalno društvo Prava smer, s sedežem v Novem mestu. Društvi lahko podata 

vlogo za včlanitev v PZS na podlagi drugega odstavka 16. člena Statuta PZS.

DA

20/17‐3‐2022

Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Športno plezalno društvo Vizija, s sedežem v 

Brezovici, matična št. 2699656000, v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let 

se določi Planinsko društvo Rašica.

DA
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Z A P I S N I K 

 
19. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 17. marca 2022,  

ob 16.30 uri, v sejni sobi PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Jože Rovan. 
Podpredsedniki: Martin Šolar in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete, Anton Progar 
in Peter Šilak 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), 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)  
in Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti). 
Predsednik nadzornega odbora PZS: Franc Ekar. 
Strokovna služba PZS: Damjan Omerzu (generalni sekretar PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka v 
računovodstvu PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS) in Manca Ogrin (predstavnica PZS za odnose 
z javnostmi). 
Drugi: Anton Murgelj (predsednik Volilne komisije) 
 
Opravičeno odsotni: Mirko Tovšak (predsednik MDO PD Koroške), Jože Prah (MDO PD Zasavja), Ana 
Suhadolnik (Mladinska komisija), Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe) in Valentin Rezar 
(Gospodarska komisija). 
 
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan ter povedal, da je prisotnih 19 
članov z glasovalno pravico, to je 82,6 %. Pod točko razno sta svojo temo najavila Jurček Nowakk, Igor 
Oprešnik in France Benedik. Jože Rovan, predsednik PZS je predstavil predlagan dnevni red.  
 
SKLEP 1/17-3-2022: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 19. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 18. seje UO PZS  

2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS  

3. Priprave na skupščino PZS 2022  

a)   Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS  

b)   Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2021  

c)    Poročilo Nadzornega odbora PZS 2021  

d)   Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2023  

e)   Volitve PZS  

4. Sprememba priporočenih cen prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah  

5. Izbris koče iz registra planinskih koč  

6. Spremembe v Katastru planinskih poti  

7. Potrditev selektorjev reprezentanc v športnem plezanju  
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8. Namera o včlanitvi novih društev  

9. Informacija o delovanju komisij PZS  

10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora   
11. Razno  

 
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 18. seje UO PZS 

Damjan Omerzu je povedal, da smo na zapisnik prejeli eno manjšo pripombo, katera je bila 
upoštevana. Razprave ni bilo.  
SKLEP 2/17-3-2022: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 18. seje upravnega odbora, z dne 27. 1. 
2022. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

Damjan Omerzu: 
• Luka Potočar prejemnik Bloudkove plakete za leto 2021 
• Dušan Kukovec, prejemnik priznanja PZS za življenjsko delo v alpinizmu 2022 
• Markacija 100 let 
• Festival gorniškega filma (v organizaciji Društva za gorsko kulturo). PZS je sodelovala z 

vsebino, promocijo 
• Založništvo: 

– Z znanjem do zvezd – izdaja in predstavitev knjige 
– Slovensko planinstvo skozi čas – nova izdaja 
– Zemljevid Škofjeloško, Cerkljansko in Idrijsko hribovje, 1:50.000 

• Tekme državnega pokala tekmovalnega turnega smučanja, udeležba na mednarodnih tekmah 
in razpis akcije Šolar na turne smuči 

• Alpinistični in ženski alpinistični tabor 
• Začetek sezone inkluzijskih pohodov 
• V navezi - nova oddaja na 1. programu Radia Slovenija na temo planinstva,  

  (Prva nedelja v mesecu ob 14:30) 
• Zbor KTK, 16. 3. 2022 
• Zbor gospodarjev, 7. 23. 2022 
• Slovenija planinari. Rok za prijavo 1. april 2022 
• Razpis za odkup digitalnih fotografij za Planinski koledar 2023 | SPP in markacija 
• Razpis sofinanciranja gradnje novih plezalnih centrov in sten (MIZŠ),  

       rok 25. 3. 2022 
• Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne 

znamenitosti v turističnih destinacijah (MGRT),  
       rok 20. 4. 2022 
 
Razprave ni bilo. Prisotnih je bilo 20 članov z glasovalno pravico, to je 87 %. 

 
Ad. 3. Priprave na skupščino PZS 2022  

a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS 
SKLEP 3/17-3-2022: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva 
skupščine PZS 2022 predlaga Jožeta Praha. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2021 
Generalni sekretar PZS Damjan Omerzu je povedal, da sta bila pripravljena obsežno vsebinsko in 
finančno poročilo, kateri je bil priloga gradivu.  
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RAZPRAVA: Miro Mlinar je pohvalil poslovanje PZS v preteklem letu, kljub upadu članstva. Zahvalil se 
je tudi tekmovalcem in prejemnikom medalj. Bojan Rotovnik je pohvalil pripravo vsebinskega načrta, 
si pa želi, da se pripravi tudi poročilo o projektih ter delovanju v mednarodni dejavnosti. Jože Rovan 
je dodal, da so za upad članstva poročali tudi iz planinskih zvez sosednjih držav. V Letopis pa smo že 
vključili poročila mednarodne dejavnosti ter večjih projektov kot so Osp, maPZS, PlanGIS, Projektna 
pisarna, SPP in drugi. 
SKLEP 4/17-3-2022: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 
soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2021 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 5/17-3-2022: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2021 in jih 
posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2021 bodo objavljena na spletni strani 
PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2021, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz 
poročil za leto 2021. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
SKLEP 6/17-3-2022: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 
vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2021. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

c) Poročilo Nadzornega odbora PZS 2021  
Franc Ekar je povzel, da se je NO seznanil s finančno materialnim poslovanjem PZS na osnovi 
pridobitve informacij s strani strokovnih delavcev PZS in vpogleda v dokumentacijo za naslednja 
področja: vpliv covid situacije, zaloge in denarna sredstva, Planinski vestnik, razpis MGRT za obnovo 
planinski koč, pregled računovodskih podatkov, potni nalogi, članstvo planinske zveze in pobuda za 
dopolnitev statuta PZS. Vrednost zalog lastnih edicij, dokončanih projektov, nedokončanih edicij in 
trgovskega blaga na dan 31.12.2021 je več, kot je bilo teh v letu 2020. Povečanje zalog je posledica 
dejstva, da so nekatere nove edicije izšle malo pred koncem leta.  NO predlaga vodstvu PZS, da kljub 
težkim časom tiskanih medijev, poskusi najti način za povečanje naklade Planinskega vestnika. 
Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2021 objavilo razpis za obnovo planinskih postojank v višini 5 
mio EUR, na katerega so se planinska društva prijavljala sama, s svojimi postojankami. V prvem roku 
prijav je bilo razdeljenih 3,8 mio EUR za obnovo 21-ih objektov (10 v vzhodni in 11 v zahodni regiji), 
zavrnjenih je bilo pet vlog. Za drugi rok prijav uradnih podatkov še ni. NO predlaga PZS, da nadaljuje z 
aktivnostmi za pridobivanje državnih/evropskih sredstev za razvoj planinske infrastrukture. NO se je 
seznanil s prihodki in odhodki po odsekih in namenih za minulo leto ter plani za leto 2022. NO 
ponovno predlaga, da je potrebno planirane aktivnosti odsekov PZS tudi finančno ovrednotiti.  
NO se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja, ki ugotavlja, da  računovodski izkazi v vseh 
pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančno stanje  PZS na dan 31. 12. 2021 in da je 
računovodsko poročilo izdelano v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Pregled poslovanja 
s strani neodvisnega revizorja je bil zaključen 9. 3. 2022. Ob pregledu Podatkov iz izkaza poslovnega 
izida v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 in Podatkov iz bilance stanja na dan 31. 12. 2021 je 
razvidno, da je PZS poslovno leto 2021 zaključila s presežkom prihodka nad odhodki v višini 55.867,63 
EUR-ov in se za ta znesek poveča društveni sklad Planinske zveze Slovenije, kar je skladno z zahtevami 
3. odstavka 55. člena Statuta PZS, v katerem je zapisano, da se ustvarjen presežek dohodkov porabi 
izključno za uresničevanje ciljev in izvajanja nalog Planinske zveze Slovenije. Društveni sklad PZS na 
dan 31.12.2021 znaša 742.968,28 EUR-ov. Pri gibanju števila članov PZS med leti 2016 in 2021 je 
videti, da je po rasti števila članov do leta 2019 to ponovno začelo upadati, največji upad je zaznan pri 
članih B in pri šolski mladini, kar lahko v veliki meri pripišemo Covid situaciji. Je pa nastala situacija 
zagotovo izziv za vodstvo planinske zveze in vodstva planinskih društev, da s promocijo delovanja PZS 
pridobi nove člane. Člani NO PZS podajamo pobudo, da se v statut PZS ponovno vključi delovanje 
Častnega razsodišča in Disciplinske komisije. NO po seznanitvi s finančno materialnim poslovanjem 
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PZS v letu 2021, pregledu izkazov in mnenja neodvisnega revizorja ugotavlja, da je bilo poslovanje 
primerno in vodeno v skladu z računovodskimi standardi in da je letno poročilo PZS z bilanco stanja in 
izkazom poslovnega izida s pojasnili, pripravljeno skrbno in strokovno. Glede na navedeno NO 
predlaga skupščini PZS, da potrdi finančno poročilo PZS za leto 2021. 
Razprave ni bilo. 
 

d) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2023 
Jože Rovan je povedal, da je bilo gradivo priloga vabilu ter povzel, da so bile pri pripravi okvirnega 
finančnega načrta za leto 2023 upoštevane naslednje predpostavke: Vrednost prihodkov iz članarine 
je za 5 % večja od dosežene v letu 2021, sredstva Fundacije za šport , letnega programa športa in 
Urada za mladino so enaka vrednosti v podrobnem finančnem načrtu za leto 2022 in sredstva iz 
večletnih razpisov so načrtovana glede na podpisane pogodbe. Damjan Omerzu je dodal, da je na v 
primerjavi z lanskim letom na današnji dan vpisanih 8.000 več članov kot preteklo leto, kar je 
vzpodbuden podatek. 
RAZPRAVA: Marija Kuhar je povedala, da je razpis za obnovo planinskih koč zelo negotov, društva ne 
vejo, kje bojo našla sredstva. Predlaga, da se vodstvo PZS na ministrstvu poskuša dogovorit, da se 
razpis vsaj delno realizira. Damjan Omerzu je dodal, da če ima katero društvo težave z razpisom, naj 
se obrne na PZS in bomo poskušali pomagati. 
 
SKLEP 7/17-3-2022: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta 
PZS potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2023 in predlaga skupščini, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 8/17-3-2022: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 
okvirni finančni načrt za leto 2023 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni 
načrt za leto 2023 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča 
upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2023 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z 
dejanskimi prihodki in odhodki. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 9/17-3-2022: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2023 in 
predlaga skupščini, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 10/17-3-2022: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: 
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2023 in pooblašča, da na 
podlagi okvirnih programov: 

- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD  sprejmejo podroben program dela posamezne 
dejavnosti za leto 2023, 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 2023.  
- na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2022-2026, Upravni odbor PZS 
na predlog predsednika PZS sprejme podrobni program na splošnem področju dela PZS za 
leto 2023. 

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2023 morajo organi upoštevati 
finančni načrt za leto 2023. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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e)   Volitve PZS  

Anton Murgelj je povedal, da so člani na 4 rednih in 2 korespondenčnih sejah zaključili kandidacijski 
postopek za volitve o organe PZS v mandatnem obdobju 2022-2026. Vse kandidature so bile veljavne 
in so prispele pravočasno. Za funkcijo predsednika MDO PD je bilo potrebno podaljšati rok. V 
primeru, da en kandidat kandidira za 2 različni funkciji se le te med sabo ne izključujeta in imata 
skupno 1 glas. 
RAZPRAVA: Jože Rovan se je komisiji zahvalil za opravljeno delo. Jurček Nowakk je vprašal, zakaj MDO 
PD pred sejo ni bil seznanjen s kandidacijsko listo. Anton Murgelj mu je odgovoril, da se je situacija 
zgodila zaradi podaljšanega roka za predsednike MDO PD, ter da je rešitev, da se kandidacijski 
postopek razpiše prej. Jurček Nowakk se je odpovedal kandidaturi za voljenega člana UO PZS. Martin 
Šolar je pozval Jurčka Nowakka, da se odstop od kandidature poda tudi pisno in ne samo ustno sredi 
razprave. 
 
 
Ad. 4.  Sprememba priporočenih cen prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah 

Jože Rovan je povedal, da je bilo gradivo priloga vabilu. Dvig cen je posledica višanja vseh surovin in 
storitev. Za to so se odločili, da koče nebi bile pahnjene v negotovo situacijo. 
RAZPRAVA: Petra Šilaka je zanimalo kaj pravzaprav pomeni priporočena najvišja cena – ali jih društvo 
lahko preseže ali ne. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da je v Statutu PZS napisano, da če se cene ne 
upoštevajo, društvo ne more koristiti ugodnosti, ki jih ponuja PZS. Dodal je, da se PZS premalo 
angažira, da bi bile postelje v kočah bolj zasedene, z višanjem cen pa se temu silju le oddaljujemo. 
Zasedenost postelj okoli Triglava je sicer zelo dobro, ostale lokacije pa nimajo toliko nočitev. Ker 
spanje postaja predrago, bo potrebno dvigniti nivo sob. 
 
SKLEP 11/17-3-2022: Upravni odbor PZS sprejema najvišje priporočene cene oskrbe v planinskih 
kočah. 
Sklep je bil sprejet (19 ZA, 1 PROTI – Rotovnik) 
 
Ad. 5. Izbris koče iz registra planinskih koč 

Damjan Omerzu je povedal, da je bil gradivo priloga vabilu. Dušan Plesničar je dodal, da ta koča 
nikoli ni bila zares planinska koča in podpira predlog za izbris. Razprave ni bilo. 
 
SKLEP 12/17-3-2022: Upravni odbor PZS na predlog Gospodarske komisije, potrjuje izbris Koče na 
planini Stador in registra planinskih objektov PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6. Spremembe v Katastru planinskih poti 

Jože Rovan in Bogdan Seliger sta povedala, da je Komisija za planinske poti obravnavala vloge.  Gre 
za opustitev 3 odsekov ter za 2 nove poti. 
 
SKLEP 13/17-3-2022: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika 
Komisije za planinske poti soglaša, da se opusti odseke planinskih poti odsekov Padna–Vela njiva–
Grbska vala; Vela  njiva–Nad Čehuti–Nova vas; Nad Čehuti–Posestvo policaja; Krkavče–Mačkujek–
Sv. Peter¬–Nad križiščem-Križišče; Sv. Peter–Raven (ID12765, ID259, ID258, ID256, ID257, ID251, 
ID249, ID248, ID247, ID250, ID254). Odseki se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije 
zavedejo kot opuščeni. Pri odstranitvi oznak mora OPD Koper upoštevati določbe Zakona o 
planinskih poteh in navodila KPP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 



 
 

19. seja UO PZS    17. 3. 2022  Stran 6 od 8 
 

SKLEP 14/17-3-2022: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika 
Komisije za planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Brezovica–Škrilj V (ID12789). 
Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen. Pri odstranitvi 
oznak mora PD Črnomelj upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 15/17-3-2022: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika 
Komisije za planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Podblica–Jamnik Z (ID1444). 
Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen. Pri odstranitvi 
oznak mora PD Kranj upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 16/17-3-2022: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika 
Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Šempeter v Savinjski dolini odpre in je 
skrbnik odseka planinske poti Pogorišče–Kale–Apno in da PD Žalec odpre in je skrbnik odseka 
planinske poti Apno–Malo Apno–Ponikva. Nove odseke planinske poti se vnese v evidenco 
planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi morata Planinsko društvo Šempeter v 
Savinjski dolini in Planinsko društvo Žalec upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. PZS 
posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 17/17-3-2022: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika 
Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek odpre in je 
skrbnik odsekov planinske poti Grad Kozje–Log, Kozje–Vetrnik S-Vetrnik Z–Županove ravne–
Vetrnik, Županove ravne–Vetrnik S, Stari trg–Vilni vrh in se nove odseke  planinske poti vnese v 
evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Atomske 
toplice Podčetrtek upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. PZS posreduje podatke za vpis v 
Kataster gospodarske javne infrastrukture. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7. Potrditev selektorjev reprezentanc v športnem plezanju 

Aleš Pirc je povedal, da komisija za športno plezanje v  letu 2022 se začenja novi cikel dela z 
reprezentancami v športnem plezanju in opravila izbor selektorjev članske, mladinske in 
parareprezentance v športnem plezanju. Prejeli so 1 kandidaturo za selektorja članov, 2 za mladinsko 
ter 1 za parareprezentanco. 
RAZPRAVA: Jože Rovan je povedal, da dobro napreduje projekt Nacionalnega plezalnega centra v 
Ljubljani. Jurčka Nowakka je zanimalo, ali bo parareprezentanca imela svoje ga trenerja. Aleš Pirc mu 
je odgovoril, da bo potrebno o tem razmisliti, saj je sedaj ena oseba z dvema funkcijama. 
 
SKLEP 18/17-3-2022: Upravni odbor PZS na podatki točke u) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 
podaja soglasje k imenovanju selektorjev reprezentanc v športnem plezanju: 

- Gorazd Hren, selektor članske reprezentance, 
- Ajda Remškar, selektorica mladinske reprezentance, 
- Gregor Selak, selektor parareprezentance. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 8.  Namera o včlanitvi novih društev 

Damjan Omerzu je predstavil, da sta namero o včlanitvi podala Plezalni klub Kinezis, s sedežem v 
Škofji Loki in Plezalno društvo Prava smer, s sedežem v Novem mestu. Športno plezalno društvo Vizija 
podaja vlogo za članstvo, na podlagi potrjene namere o včlanitvi s strani Upravnega odbora na 18. 
seji UO PZS. Mentorsko društvo bo PD Rašica. Plezalni klub Kinezis je za mentorsko društvo navedel 
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PD Škofja loka, ki pa o tem ni seznanjeno, zato je predlog za mentorstvo zavrnilo. Aleš Pirc je povedal, 
da Plezalni klub Kinezis deluje okoli 10 let.  
RAZPRAVA: France Benedik je povedal, da je na seji MDO D Gorenjske PD Škofja Loka zahtevalo, da se 
njihovo ime izloči iz vseh dokumentov za včlanitev Plezalnega kluba Kinezis. Rudolf Ervin Skobe je 
povedal, da so predstavnika Plezalnega kluba Prava smer povabili na sejo MDO PD Dolenjske in Bele 
krajine, katere pa se ni udeležil. Aleš Pirc je dodal, da bi bilo potrebno preverjat, ali imajo klubi po 
včlanitvi še toliko število članov kot ob vstopu v PZS. Marija Kuhar je dodala, da se s sprejemom ozko 
delujočih klubov v PZS povečuje število glasov na skupščini, katere pa se ne udeležujejo. 
 
SKLEP 19/17-3-2022: Upravni odbor potrjuje namero o včlanitvi in se strinja z mnenjem Komisije za 
športno plezanje za Plezalni klub Kinezis, s sedežem v Škofji Loki in Plezalno društvo Prava smer, s 
sedežem v Novem mestu. Društvi lahko podata vlogo za včlanitev v PZS na podlagi drugega 
odstavka 16. člena Statuta PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 20/17-3-2022: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Športno 
plezalno društvo Vizija, s sedežem v Brezovici, matična št. 2699656000, v članstvo Planinske zveze 
Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi Planinsko društvo Rašica. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 9. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS 

Ni bilo najav. 
 
Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Bojan Rotovnik je podal pobudo OKS športnim organizacijam glede pomoči beguncem iz Ukrajine. Na 
seji OKS so sprejeli sklep, da vse organizacije sprejmejo športnike za svoje panoge in jim omogočijo 
brezplačne treninge in tekmovanje na tekmah. Pri Komisiji za športno plezanje imamo že sedaj 
dovoljeno, da tekmujejo tudi tujci. Damjan Omerzu je dodal, da se bojo na seji Predsedstva PZS 
pogovorili o tem. Razprave ni bilo. 

 
Ad. 11. Razno 

Jurček Nowakk je vprašal, kdaj bodo tudi MDO PD dobili spletno stran ter predlagal, da je znak MDO 
PD-jev poenoten. Damjan Omerzu je povedal, da so predlogi za poenoten znak MDO PD-jev 
pripravljen, in da če bo interes se lahko poenotijo. Bojan Rotovnik je dodal, da se pripravlja nova 
spletna stran PZS v katere se lahko vmesti tudi stran MDO PD-jev, je pa najtežje tu napolniti vsebino. 
Igor Oprešnik je mnenja, da to lahko stori novo vodstvo. Igor Oprešnik je v imenu MDO PD Podravja 
povedal, da bi morala funkcija predsednika  PZS postati profesionalna. Predlagajo tudi, da se dajo 
razpisi za usposabljanja v Navezo, da bodo prijavljeni hitreje dobili informacije o sprejeti prijavi. 
France Benedik je povedal, da se zadnje čase pojavljajo bivakiranja v gorskem predelu, kar za sabo 
potegne onesnaževanje narave, vse pa se objavlja na družbenih omrežjih. Prav tako divjanje z 
motornimi sanmi in štirikolesniki, predsedniki PD pa si zaradi svoje lastne varnosti ne upajo prijaviti 
policiji. Jože Rovan mu je odgovoril, da je tu policija precej nemočna, saj kolesniki niso registrirani in 
je storilce težko prepoznati. 
 
 
Seja je bila končana ob 19. 07 uri. 

 
Zapisala: 
Saša Sitar, 
poslovna sekretarka PZS 
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Damjan Omerzu,          Jože Rovan, 
generalni sekretar PZS                   predsednik PZS 



 
 

1. seja UO PZS, k točki 6 
 

Predlogi za imenovanja v mandatnem obdobju 2022 – 2026 ter izdaja soglasja  
 
 
Skladno z 28. členom Statuta PZS, generalnega sekretarja PZS imenuje predsednik PZS, ob 
predhodnem soglasju UO PZS. Za generalnega sekretarja PZS se predlaga Damjan Omerzu.  
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS ter na podlagi 32. člena Statuta PZS, 
izdaja soglasje k imenovanju Damjana Omerzuja za generalnega sekretarja PZS.  
 

Imenovanje člane odborov PZS po 35. členu Statuta PZS izvede UO PZS, na predlog predsednika PZS. 

Imenovani člani nato izmed sebe na predlog predsednika PZS izvolijo vodjo. 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS 

imenuje Odbor za usposabljanje in preventivo PZS v sestavi: Uroš Kuzman (PD Velenje), Matej 

Planko (PD Slivnica pri Celju), Franc Sandi Kelnerič (PD Onger Trzin), Katja Katarina Mlakar (PD 

Kamnik), Marjan Pučnik (PD Ruše), Jurij Videc (PD Laško), Tadej Debevec (PD Rašica). Upravni 

odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, 

ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Mateja Planka. 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS 

imenuje Odbor za članstvo PZS v sestavi: Tone Jesenko (PD Brežice), Aldo Zubin (OPD Koper), Bojan 

Brezovar (PD Polet Šentrupert), Irena Pečavar Čarman (PD Škofja Loka), Damjana Čadež (PD 

Cerkno) in Matej Kortnik (PD Šoštanj). Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na 

podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal 

Toneta Jesenka. 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS 

imenuje Odbor za založništvo in informiranje PZS v sestavi: Žarko Rovšček (PD Tolmin), Irena Mušič 

Habjan (PD Kamnik), Andrej Mašera (PD Kamnik), Anka Rudolf (PD Idrija), Dušan Petrovič (PD 

Domžale), Miran Hladnik. Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. in 35. 

člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Ireno Mušič 

Habjan. 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS 

imenuje Odbor Planinstvo za invalide v sestavi: Jurček Nowakk (PD Moravče), Maja Bobnar (PD 

Moravče), Marjeta Čič (PD Moravče), Tjaša Filipčič (PD Moravče), Igor Oprešnik (KPD Hej,  gremo 

naprej) in  Lidija Slatner (PD Moravče). Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na 

podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal 

Jurčka Nowakka. 



 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS 

imenuje Odbor za pravne zadeve PZS v sestavi: Borut Vukovič (PD Pohodnik Novo mesto), 

______________________________.  Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na 

podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal 

Boruta Vukoviča. 

Dodatni kandidati bodo usklajeni naknadno. 

 

Skladno z določili Statuta PZS dajem Upravnemu odboru PZS tudi naslednje predloge za imenovanja v 
mandatnem obdobju 2022 – 2026:  
 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 65. člena Statuta PZS, 9. člena Pravilnika o 

raziskovalni dejavnosti in o delu raziskovalne skupine PZS in na predlog predsednika PZS imenuje 

Raziskovalna skupino PZS v sestavi: Peter Mikša (PK Rogaška Slatina), Nejc Pozvek (Posavski AK), 

Irena Mrak (PD Križe), Matija Zorn (PD LJ Matica), Tadej Debevec (PD Rašica), Herman Berčič  (PD 

Domžale). Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. člena Statuta PZS in 

9. člena pravilnika članom skupine, ko bodo imenovani, za vodjo skupine predlagal Petra Mikšo. 

Upravni odbor PZS na podlagi četrtega odstavka 15. člena Statuta PZS in 3. člena Dogovora o 

sodelovaje med PZS in GRZS, imenuje predstavnike v Odboru Gore in varnost: Martin Šolar (PD 

Bohinjska Bistrica), ________________ 

Dodatna 2 kandidata bodo usklajeni naknadno. 

 
Predlog  sklepa:  Upravni  odbor  PZS  se  seznanja  s  predstavniki  PZS  v  mednarodnih  in  sorodnih 
organizacijah: 
 
Predstavniki PZS v domačih organizacijah: 

 Predstavnik PZS v svetu TNP: Miro Eržen, od 2019 do 2023 – na predlog predsednika imenuje 
UO PZS 

 Član IO Olimpijskega komiteja Slovenije do decembra 2022: Bojan Rotovnik – kandidaturo 
potrjuje predsedstvo 

 Predstavnika MK PZS v Mladinskem svetu Slovenije: Tim Peternel in Žiga Čede – imenuje MK s 
soglasjem predsedstva 

 Predstavnik v Komisiji za evropske pešpoti: Uroš Vidovič, do preklica – na predlog predsednika 
imenuje UO PZS 

 Ustanova Avgusta Delavca: Andrej Brvar, do preklica, član nadzornega odbora 

 Predstavnik v Katedri za gorništvo FŠ UL: Uroš Kuzman, do 2022 

 Ustanova Sklad Okrešelj: Martin Šolar, do 2026, član uprave 
 
 
 
 



 
Predstavniki PZS v UIAA: 

 Gorniška komisija (Mountaineering): Matjaž Šerkezi 2012 ‐ 2024 (polnopravni član ‐ 3. mandat) 
– imenuje OUP s soglasjem predsedstva 

 Komisija za ledno plezanje (Ice Climbing): Žiga Šter 2019‐2023 (polnopravni član – 1. mandat) – 
imenuje KGŠ s soglasjem predsedstva 

 Mladinska komisija (Youth Commission): Barbara Bajcer 2016 ‐ 2024 (polnopravna članica ‐ 2. 
mandat) – imenuje MK s soglasjem predsedstva 

 Pravna komisija (Legal Experts Working Group ‐ LEWG): Damjan Omerzu 2016 ‐ 2024 
(polnopravni član ‐ 2. mandat, pred tem en mandat dopisni član) – imenuje OUP ali Odbor za 
pravne zadeve s soglasjem predsedstva 

 Komisija za varstvo narave (Mountain Protection): Irena Mrak 2016‐2024 (dopisna članica ‐ 2. 
mandat) – imenuje KVGN s soglasjem predsedstva 

 Zdravniška komisija (Medical Commission): Tomaž Goslar 2016 ‐ 2024 (dopisni član ‐ 2. mandat) 
– imenuje OUP s soglasjem predsedstva 

 
Predstavnik PZS v EUMA: 

 predsedstvo: Bojan Rotovnik (podpredsednik), 2021 – 2025 
 
Predstavnik PZS v BMU: 

 Predsednik BMU: Martin Šolar, 2019 ‐ 2023 
 
Predstavniki PZS v CAA: 

 Komisija za koče in poti: Miro Eržen (predsednik), do preklica – imenuje GK s soglasjem 
predsedstva 

 Komisija za planinske športe, usposabljanje in varnost: Miha Habjan, do preklica – imenuje 
OUP s soglasjem predsedstva 

 Komisija za varstvo narave in urejanje alpskega prostora: Irena Mrak, do preklica – imenuje OUP 
s soglasjem predsedstva 

 
Programski svet PUS Bavšica: 

 Uroš Kuzman (PD Ajdovščina), do 2024 – imenoval UO PZS 
 

Koordinator sodelovanja PZS s SPM:  

 Martin Šolar, do 2026 
 
Praporščak PZS:  

 Stanko Gašparič 
 
Na skupščinah OKS‐ZŠZ ter tujih in mednarodnih organizacij, skladno s 15. členom Statuta PZS 
funkcijo predstavnika PZS opravlja predsednik PZS ali z njegove strani pooblaščena oseba. 
 

 

Jože Rovan, 

predsednik PZS 



 
Datum: 24. 3. 2022 

 
Zadeva: Vloga PD Šoštanj 

 

Komisija za planinske poti  je obravnavala vlogo PD Šoštanj, ki  je v projektu za povezavo obstoječih 

planinskih poti s skupnim izhodiščem v središču mesta priglasil v registracijo nove odseke planinskih 

poti. Predloženi so bila potrebna soglasja, zato je IO KPP sprejel  

Sklep 1/15‐3‐2022:  IO KPP potrjuje odprtje novih odsekov planinske poti. Odseke novih planinskih 

poti  se  predloži  v  postopek  pridobivanja  soglasja  Upravnega  odbora  PZS.  Nove  planinske  poti  se 

zavede v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD Šoštanj. Planinsko društvo mora poti označiti, kot to 

določa Zakon o planinskih poteh. 

 

 

Po pravilniku KPP UO PZS k odpiranju nove poti poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo, da na svoji 

seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za vris navedenih odsekov planinske poti. 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za  planinske  poti  soglaša,  da  Planinsko  društvo  Šoštanj  odpre  in  je  skrbnik  odsekov  

planinskih  poti  Šoštanj–Kajuhova  cesta  Z,  Šoštanj  S–Kajuhova  cesta  Z–Kajuhov  Park–

Rokometno  igrišče.  Nove  odseke  planinske  poti  se  vnese  v  evidenco  planinskih  poti 

Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Šoštanj upoštevati določbe 

Zakona o planinskih poteh. PZS posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske  javne 

infrastrukture. 
 

 
Pripravila: 
Strokovna sodelavka            Načelnik  Komisije  za  planinske  poti, 
Katarina Kotnik                Uroš Zagoričnik 
 



 
 

     
 

Grafični prikaz novih odsekov planinskih poti PD Šoštanj (svetlo modra sled): 

 



 
 

Planinski dom Kumer – gradivo za vpis v register planinskih objektov PZS 
 
 
Marko Kumer, lastnik kmetije Kumer v dolini Koprivna na Koroškem, je izrazi interes, da se njihova 
kmetija vpiše v register planinskih koč kot Planinski dom Kumer. Kmetija že daljši čas deluje kot 
Planinski dom Kumer, na kateri so gostje predvsem planinci in ostali, ki pridejo v ta konec Koroške z 
željo po planinarjenju in aktivnemu preživljanju v mirnem gorskem okolju.  
 
Na podlagi usmeritev glede postopka za vpis v register je lastnik pripravil in pridobil vse potrebne 
dokumente, ki so priloga gradiva za vpis v register.  
 
Na podlagi prejetih dokumentov in ogleda kmetije je ugotovljeno, da Planinski dom Kumer izpolnjuje 
kriterije za pridobitev statusa planinskega objekta, kot so določeni v Pravilniku o planinskih kočah, 
bivakih in planinskih učnih središčih. Glede na dostopnost bi bil objekt opredeljen kot planinska koča 
III. kategorije.  
 
 
Gradivo za vpis koče v register: 

• Osnovni opis objekta 

• Zabeležka ogleda objekta s fotografijami 

• Soglasje MDO Koroške 

• Pismo podpore Občine Črna na Koroškem 

• Poslovni načrt 

• Uporabno dovoljenje 
 
 
 



   
 

   
 

PLANINSKI DOM KUMER 

 

KONTAKTNI PODATKI: 

Telefon: 02 82 38 310 – Planinski dom 

GSM: 041 289 085 – Predsednik 

           040 237 021 – Rezervacije 

Oskrbnik: Kumer Marko 

 

LOKACIJA: Koprivna 28, Črna na Koroškem 

NASTANITEV:  

            LEŽIŠČA:  1x soba za 3 osebe 

                             1x soba z tušem za 1 osebo 

                             3x 2-posteljne sobe z svojimi tuš-i in wc-ji 

                             2x sobe z zakonsko posteljo 

                            1x Apartma Ana za 4 osebe ( kuhinja, kopalnica ,kamin, balkon, terasa) 

                            Jedilnica za 17 oseb ( do 40 oseb) 

                            Manjši konferenčni prostor za 40 oseb 

 

DOSTOP:  

  Z AVTOBUSOM  Avtobusna postaja Črna na Koroškem, po dolini Koprivne, mimo OŠ. 

Parkiranje pri odcepu za mejni prehod LUŽE. 

 Z AVTOMOBILOM   Iz Črne na Koroškem po dolini Koprivne, mimo OŠ Koprivna, do odcepa 

Kumer –Sv. Ana (14 km). 15 minut vožnje-parkiranje pri Planinski dom Kumer. 

 IZ SOLČAVE po panoramski cesti na Spodnje Sleme –smer Koprivna. Na glavni državni cesti 

čez most zavijemo levo za Kumer-Zg. Koprivna. 

 IZ DOLINE TOPLE po panoramski cesti. 

 PEŠ   

        Od TK Rogar na panoramski cesti Solčava- Sv.Duh- na vrh Olševe- zadnji travniki- smer Kumer-             

Peca( 6ur). 

       Od Doma na Peci – na vrh Pece- smer Olševa- Kumer ( 3ure). 

       Iz Železne Kaple v Avstriji- v dolino Lepene- parking Alpengasthof Riepel ( Čemer)- nato peš                   

smer Luže- Kumer- Sv. Ana (1,15 h ). 

 

DELOVNI ČAS PLANINSKI DOM KUMER:  



   
 

   
 

Od 1.1 do predzadnjega tedna v mesecu decembru. 

 

 

 

Hiša v kateri je planinski dom,je bila zgrajena leta 1535. Priimek Kumer pa sega v leto 1200. 

Med drugo svetovno vojno je v hiši že bilo zatočišče za pohodnike: viri iz knjige Angel pozabe 

pisateljice Maje Oderlap iz Lepene pri Železni Kaplji. 

V letu 1995 je lastnik kmetije Kumer Jože z svojo družino ustanovil Planinski klub Peca Olševa. Odprl 

je tudi dve planinski poti od Kumra na Peco ter Olševo in s tem posledično tudi prostore za delovanje 

kluba- zgradil je nov objekt za sobe. 

Po letu 2004 je Planinski klub prevzel  sin Marko Kumer.  Z  sodelovanjem MDO Koroške, ki ga je 

takrat vodil Drago Horjak se je planinski klub Peca Olševa odločil odpirati nove poti- to je Slovenska 

turno kolesarska pot. Z sodelovanjem takratnega vodjo turnokolesarskega  odseka pri PZS g. Jožetom 

Rovanom se je na koroškem dvakrat odvil kolesarski tabor. Predsednik Marko Kumer in Jože Rovan 

sta začela zarisovati kolesarsko pot med Peco in Olševo. Pot je zahtevala veliko usklajevanja ter 

pogajanj z lastniki zemljišč, ki sprva niso bili naklonjeni kolesarjem. Skrbništvo za kolesarsko pot je 

prevzel PK PECA OLŠEVA.  

Mimo Planinskega doma Kumer vodijo še: Koroška planinska pot, Hojnikova pot, Jakobova pot, 

Karavanška pot, K24, Geopark Karavanke, SKTP, Romarska pot Vseh vir. 

 

RAZGLEDI: Od doma se oko spočije z pogledom na Raduho, Olševo ,Peco, Bistriško špico, Šoparjev 

vrh, dolino Zg. Koprivne, Jelenov vrh, Bukovsko sedlo, Golobov vrh. 

 

PREHODI DO DRUGIH PLANINSKIH KOČ,ZAVETIŠČ IN BIVAKOV 

♦ Dom na Peci  (1665m) - družinam prijazna pot- 4ure 

♦ Koča na Grohatu (1460m)- lahka pot- 6ur 

♦ Koča na Loki pod Raduho (1534m) - zahtevna pot 7,30h 

♦ Alpska koča Riepl( Čemer) v Avstriji , mimo planine Luže(1230m)- družinam prijazna pot- 

1ura 

 

VZPON NA VRHOVE 

 PECA VRH (2126m)- 3h- družinam prijazna pot 

 OLŠEVA (1929m)- 4h- lahka pot 

 RADUHA (2062m)- 6h- zahtevna pot 

 TOPICA V AVSTRIJI (1649m)- 2,30 h- družinam prijazna pot 

 ČOFATIJEV VRH (1606m)- 1,45 h- družinam prijazna pot 



 
 

Planinski dom Kumer – poročilo z ogleda objekta 
Koprivna, 2. 3. 2022 
 
Na podlagi vloge lastnika objekta za vpis v register planinskih objektov in že poslane osnovne 
dokumentacije ter soglasjem MDO Koroške, je bil s strani načelnika GK, Valentina Rezarja in 
strokovnega sodelavca GK, Dušana Prašnikarja, dne 2. 3. 2022 izveden ogled objekta in pogovor z 
lastnikom. 
 
Kmetija Kumer je posebna kmetija. Pokojni lastnik kmetije, Jože Kumer, je v letu 1995 ustanovil 
Planinski klub Peca Olševa, ki je tudi član PZS. Od ustanovitve naprej je klub aktivno deloval za 
izboljšanje planinske infrastrukture v tem delu Koroške. Klub je skrbnik in vzorno vzdržuje planinske 
poti med Olševo in Peco. Marko Kumer je tudi aktiven v odboru za planinske poti MDO Koroška. 
Kmetija je točka na večih veznih poteh, med drugim na STKP, za potek katere je na tem delu Koroške 
veliko prispeval prav lastnik kmetije. Po ustanovitvi kluba je bil zgrajen tudi leseni objekt z namenom 
prenočevanja planincev. Tako kmetija že dve desetletji in pol ponuja gostoljubje predvsem 
planincem. Z vpisom v register planinskih koč pa bi si želeli zgolj še formalno potrditi to njihovo 
dejansko ponudbo in usmeritev. 
 
Kmetija ima potencial kot turistična kmetija, vendar zaradi družinske povezanosti s planinsko 
dejavnostjo in tradicijo sebe ne vidijo kot turistična kmetija, pač pa kot planinska kmetija oz. planinski 
dom Kumer. Ne želijo si množičnosti in višjega nivoja storitev, temveč so usmerjeni v preprosto 
planinsko ponudbo in spoštovanje in uživanje naravnih danosti in miru. 
 
Kmetija ima na voljo 14 ležišč, ki so porazdeljena v manjših sobah ter dodano apartma s štirimi ležišči 
v nekdanjem čebelnjaku. Nekatere sobe, predvsem v primarnem objektu za planince, bi bile 
potrebne prenove, kar ima lastnik tudi namen izvesti še v letu 2022. Objekt ima zaenkrat troprekatno 
greznico, v načrtu pa je mala čistilna naprava. Objekti se ogrevajo centralo s pečjo na sekance.  
Kmetija ponuja tudi prehrano in pijačo, ki temelji na domačih proizvodih. Jedilnica ponuja 17 
sedežev, za večje skupine do 40 oseb.  
Kmetija skoraj vsako leto gosti tabore planinskih skupin, ki bodisi spijo v sobah, ki so na voljo, bodisi 
šotorijo v okolici kmetije in uporabljajo osnovno infrastrukturo kmetije. Kmetija ponuja brezplačno 
polnjenje baterij za električna kolesa.  
 
Lastnik ob obisk ni poznal usmerjenosti PZS glede cen in popustov v planinskih kočah. A povsem 
sprejema pogoje, ki jih določa PZS, predvsem članske popuste za prenočevanje.  
 
Ne glede na to, da objekt na zunaj ne deluje kot klasična planinska koča, pa ima lastnik s svojo 
družino izjemno spoštovanje do planinske organizacije in dejavnosti. Kar se odraža tudi na ponudbi 
kmetije, ki je primarno usmerjena v planinca in na turista.  
 
 
Zapisal Dušan Prašnikar 
 
 
 



Planinski dom Kumer 
 
Fotografije z ogleda, 2. 3. 2022 
 
 

 
 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 

Center 101 

2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

Telefon: 02 870 48 10 

Fax:       02 870 48 21 

e-mail:   obcina@crna.si 

 

Črna na Koroškem: 17.12.2021 

________________ 

Marko KUMER 

Koprivna 28 

2393 Črna na Koroškem 

  

Zadeva: PISMO PODPORE ZA VPIS V REGISTER PLANINSKIH DOMOV 

 

Občina Črna na Koroškem podpira prizadevanje kmetije Kumer – Marka Kumra, da se 

njihova turistična kmetija vpiše v register planinskih domov pri Planinski zvezi Slovenije. 

Kmetija Kumer ima urejene prostore za turistične namene, ki so primerni tudi za planinski 

dom, pridobljeno imajo uporabno dovoljenje in od leta 1995 registriran svoj Planinski 

klub Peca Olševa. Kmetija Kumer se nahaja tik ob meji s sosednjo Avstrijo in predstavlja 

izhodišče za dostop na Peco, Raduho in Olševo. Planinske koče v okolici pozimi 

večinoma niso redno odprte, na kmetiji Kumer pa so obiskovalcem in planincem, ki jih 

je iz leta v leto več,  na voljo 24 ur na dan.  Vsa družina si prizadeva čim bolj zadovoljiti 

svoje obiskovalce, katerim ponujajo domačo hrano in pijačo pa tudi prenočišča in so tudi 

usposobljeni za pomoč planincem in delo z njimi. 

Občina Črna na Koroškem, ki je usmerjena v razvoj turizma, spodbuja aktivnosti v naravi 

in promovira možnosti za pohodništvo, planinarjenje in alpinizem v naši okolici, v celoti 

podpira prizadevanja kmetije Kumer za vpis v register planinskih domov, saj bi 

pridobitev nove planinskega doma na našem območju pomenila tudi pomemben 

prispevek k nadaljnjemu razvoju turizma in promociji občine. 

 

 

 

                  

 

               mag. Romana Lesjak, 

             županja 

           Občine Črna na Koroškem 

 

 















 
 
 

ZAPISNIK 
ZBORA MARKACISTOV, 

 
ki je bil dne, 18. 3. 2022, s pričetkom ob 1715, v prostorih Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, 
Ljubljana, katerega se je udeležilo 108 markacistov, z glasovi za odločanje, seznam prisotnih je v 
prilogi zapisnika. K zboru markacistov je bil povabljen predsednik Planinske zveze Slovenije, g. Jože 
Rovan, ki se je zbora tudi udeležil.   
 
V uvodu zbora je Katarina Kotnik, strokovna sodelavka PZS za področje Komisije za planinske poti, 
nanizala podatke o Knafelčevi markaciji, katere stoletnico uveljavitve obeležujemo letos. Revija 
Outsider je v številki z dne 28. 7. 2016 predstavila Knafelčevo markacijo s pomenljivim nazivom 
»Knafelčeva oblikovalska ikona«. Alojzij Knafelc, kartograf in planinec, je še danes aktualno planinsko 
oznako osnoval po temeljiti preučitvi različnih možnosti in barvnih kombinacij. Julija 1922 je v 
Planinskem vestniku objavil Navodila za markiranje potov, ki so zelo aktualna še danes. Markacija je 
bila uradno prvič zaščitena z uredbo Kraljevske banske uprave Dravske banovine leta 1933. Zaščitil jo 
je tudi Zakon o planinskih poteh (ZPlanP), 2016 pa je bila zaščitena kot blagovna znamka. 
 
Ob 1730 je načelnik Komisije za planinske poti, Bogdan Seliger, pričel zbor markacistov. Po uvodnem 
pozdravu je predlagal naslednje organe zbora: 
- delovno predsedstvo: Boštjan Gortnar, iz PD Medvode, predsednik delovnega predsedstva, člana 
delovnega predsedstva Lilijana Uršič iz OPD Koper, ter Marko Artič iz PD Boč Kostrivnica; 
- verifikacijska komisija: Zdravko Bodlaj, PD Kamnik, predsednik ter člana Marko Kranjc, PD Velenje 
in Ivan Šalamon, PD Atomske Toplice Podčetrtek;  
- zapisnikarica: Štefanija Šebalj Mikše iz PD Cerknica;   
- overitelja zapisnika: Branko Lombar, PD Avtomontaža in Marko Rupnik, PD Javornik Črni vrh;  
- volilna komisija: Doroteja Jazbec PD Lisca Sevnica ter člana Alojz Pirnat, PD Domžale in Boštjan 
Šifrar, PD Sovodenj. 
 
Prisotni markacisti so soglasno potrdili predlagane organe zbora.  
 
Ob 1732 je pričela verifikacijska komisija ugotavljati prisotnost delegatov in s tem povezano sklepčnost 
občnega zbora. Predsednik delovnega predsedstva je, do poročanja verifikacijske komisije o 
sklepčnosti, predlagal načelniku Komisije za planinske poti, Bogdanu Seligerju, da poda poročilo o 
delu komisije v letu 2021 ter za celotno 4 letno obdobje.  
 
Bogdan Seliger je v uvodu pojasnil, da so poročilo o delu komisije za leto 2021 prisotni prejeli skupaj z 
vabilom in ostalim gradivom za zbor markacistov. V preteklem letu so se urejale planinske poti, 
pregledovalnik PlanGIS za markaciste je nastajal, izobraževanje se je izvajalo. Skupna dolžina 
planinskih poti je 10.097 km, od tega 84 km zahtevnih poti in 52 km zelo zahtevnih poti. Za 
vzdrževanje planinskih poti skrbi 195 planinskih društev oziroma skrbnikov. Komisija je obravnavala 
predvsem vloge za nove poti, za prestavitve poti in za spremembo kategorije poti. Za markaciste A so 
bili izvedeni tečaj na Verdu, ki je v letu 2020 odpadel zaradi korone in planirana za leto 2021 na Gori 
Oljki in v Šlajmerjevem domu v Vratih. Za markaciste B sta bila tečaja na Čavnu in na Ermanovcu, 
izvedenih je bilo tudi več obnovitvenih usposabljanj. Od 1150 markacistov jih je bilo v letu 2021 
registriranih 884, od tega jih je 272 markacistov A; instruktorjev je 16, pripravnika sta 2. Po 
posameznih planinskih društvih odpade zelo različno povprečno število kilometrov planinskih poti na 
enega markacista, zato bi veljalo poskrbeti, da bi se čim več markacistov udeležilo usposabljanja. 
Aktualna zadeva so sredstva, ki so bila iz razpisa FŠO odobrena in porabljena za akcije popravil 
zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti (Prisojnik, Triglavska Škrbina, Triglav, Razor, Rjavina, 
Mrzla gora, Matkov škaf, Tominškova pot). Izvršni odbor Komisije za planinske poti se je lani sestal v 
oktobru, zaradi korone pa so večinoma potekale dopisno ali kot videokonferenca. Zahvalil se je vsem, 
ki so sodelovali pri urejanju in obnavljanju planinskih poti.  
Ob povzetku 4 letnega dela Komisije za planinske poti je Bogdan Seliger je pojasnil, da so bila 
poročila za vsakoletno delo vsa že podana, izpostavil je le nekaj pomembnih dejstev. Komisija je 
pričela z delom s prenovljenim učnim programom in Pravilnikom Komisije za planinske poti. Nad 
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planinskimi potmi mora biti zagotovljen nadzor, prav tako nad katastrom. Planinske poti so dejansko 
osnova za obisk od najvišjih gora do nižin. Predsedstvo PZS je sklenilo, da bo vsak član zadolžen za 
eno področje, oziroma delo ene izmed komisij. Pri delu naše komisije je le-to vodilo vzporedno politiko. 
Zasnovan je bil sistem PlanGIS, ki je nadomestil Geopedijo, in naj bi omogočil tudi vnose podatkov v 
zvezi aktivnostmi na planinskih poteh. Dejstvo pa je, da članom Komisije za planinske poti ni bilo 
omogočeno sodelovanje pri tej zasnovi. Pomen planinskih poti se je poskušal drobiti in jih zakriti z 
drugimi povezavami, ki pa nimajo v ozadju zakona o planinskih poteh. Prednost PlanGIS je tudi 
uporaba sloja Lidar, ki zazna poti tudi v gozdu, če seveda tam potekajo. Po Zakonu o planinskih poteh 
so planinske poti tudi v registru javne infrastrukture kot svoja plast. Stanje v javnem registru je v 
dokajšnji meri nesledljivo s tem, kar imamo v PlanGIS. Komisija za planinske poti je obravnavala že 
zdavnaj rešene probleme na račun vmesne predelave paketa planinskih poti za namen javnega 
registra; pa so stvari enostavne in zato ni treba posrednikov. Vozliščni sistem mreže planinskih poti 
ima to posledico, da je jasna predstava planinskih poti, s točno določenimi skrbniki in možnostjo 
razpršitve obiska naravnega okolja in blaženje posledic množičnega obiska. Predsedstvo PZS je imelo 
drugačno predstavo o vodenju Komisije za planinske poti, pri tem so bili še nekateri drugi interesi, kar 
je privedlo do kritičnih odnosov. Po nalogu slednjega je bila pripravljena Strategija, ki bo obravnavana 
na današnjem zboru. Trije člani izvršnega odbora Komisije za planinske poti so spremljali stanje 
planinskih poti, tudi na podlagi informacij s terena. Vse to z namenom ublažitve kritičnih mest, pa 
morda neizvajanja skrbniških nalog. Za primer je navesti tak primer enega od skrbnikov na zahtevni 
planinski poti, da se je po več kot 14 letih zbrala ekipa in na ustrezen način sanirala stanje. Dogaja pa 
se tudi, da so za nekatere, ne seveda člane izvršnega odbora Komisije za planinske poti, pomembne 
le poti enega društva, ostali skrbniki pa kakor vedo in znajo. Tečaj usposabljanja markacistov A se je 
ustalil, za markaciste B pa je bilo več težav, predvsem menda zaradi nedodelane vsebine pisnega 
gradiva. Predhodnih usklajevanj med inštruktorji ni bilo, da bi postala enotna osnova. Podobno je pri 
izpopolnjevanjih, toda kljub temu se poskuša najti nove inštruktorje. Zahvala gre vsem, ki so lobirali na 
občinskih ravneh, da je bila sprejeta novela Zakona o planinskih poteh. S tem je seveda bila naložena 
večja odgovornost skrbnikom planinskih poti, kar bo moralo biti razvidno v skrbniški pogodbi. Nekaj 
planinskih poti se je zaradi različnih vzrokov nabralo v skrbništvu Planinske zveze Slovenije. Seznam 
je dostopen in razpis za prevzem novim skrbnikom še vedno velja. Nekaj problemov z lastniki zemljišč 
se je v preteklem mandatnem obdobju beležilo. Čutiti je pomanjkljiv nadzor državnih organov, pa tudi 
škoda zaradi objestnosti nekaterih obiskovalcev. Vodilo markacistov je, da so planinske poti ustrezno 
urejene, da niso vzrok takim problemom.   
 
Ob 1750 je Verifikacijska komisija podala poročilo na osnovi 31. člena Pravilnika Komisije za planinske 
poti Planinske zveze Slovenije. Komisija je ob 1740 ugotovila, da je od možnih 149 glasov za 
odločanje, tukaj prisotnih 108 glasov oziroma 77%. Zbor markacistov bo sklepčen, če bo prisotnih več 
kot tretjina prisotnih oziroma vsaj 36 delegatov. 
 
Predsednik delovnega predsedstva se je zahvalil za poročilo in predlagal dnevni red, ki je bil 
posredovan z vabilom. Dodal je, da je  ob začetku občnega zbora Maksimiljan Kotnik posredoval 
pobudo markacistov MDO PD Koroške za spremembo 18. člena Pravilnika Komisije za planinske poti 
Planinske zveze Slovenije. Izbira in potrjevanje načelnika Odseka za planinske poti v planinskem 
društvu mora biti dopuščeno izključno društvu, ne da se ta pravica omejuje s predpisom.  
  
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal, da se navedena pobuda uvrsti v obravnavo in 
odločanje pred točko Razno. Zbor markacistov je z javnim glasovanjem soglasno potrdil, brez glasu 
proti, predlagani dnevni red z navedeno dopolnitvijo:  

1. Poročila o delu KPP v letu 2021 ter načelnika za 4 letno obdobje  
2. Razprave po poročilih in sklepanja 
3. Razrešnica organom KPP 
4. Volitve načelnika in članov IO KPP 
5. Plan dejavnosti KPP: podrobno za leto 2022 in okvirni za leto 2023 
6. Razprava o programih in sklepanja 
7. Pozdravi vabljenih 
8. Strategija urejanja planinskih poti in predvideni postopki glede na zahteve države v zvezi z 

ZPlanP, skrbniške pogodbe 
9. Knafelčeva priznanja 
10. Pobuda za spremembo 18. člena Pravilnika Komisije za planinske poti Planinske zveze 

Slovenije 
11. Razno  
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Ad1 

 
Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je dnevni red sprejet, načelnik Komisije za 
planinske poti pa je poročili pred tem tudi že podal. 
 

Ad2 
 
Predsednik delovnega predsedstva je prisotne pozval k razpravi na podana poročila, vendar se ni 
nihče priglasil k razpravi, zato je pozval k javnemu glasovanju za sledeči sklep: 
 

- Zbor markacistov se strinja s podanimi poročili in jih potrjuje. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet, nihče ni glasoval proti.  
 

Ad3 
 
Zbor markacistov v letošnjem letu izvoli novo vodstvo Komisije za planinske poti, zato mora 
predhodno razrešiti sedanje vodstvo. Predsednik delovnega predsedstva je predlagal sledeči sklep: 
 

- Zbor markacistov razrešuje organe Komisije za planinske poti. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet, nihče ni glasoval proti.  
 

Ad4 
 
Predsednik delovnega predsedstva je prebral kandidatni listi: 
za načelnika Komisije za planinske poti v mandatnem obdobju 2022 do 2026 – kandidat Uroš 
Zagoričnik, PD Velenje, 
ter za člane Izvršnega odbora Komisije za planinske poti v mandatnem obdobju 2022 do 2026 – 
kandidati: 

1. Dejan Černilogar, PD Ajdovščina, 
2. Igor Mlakar, PD Bovec, 
3. Matej Planko, PD Slivnica pri Celju, 
4. Edvard Tomšič, PD Polet Šentrupert, 
5. Jurij Videc, PD Laško, 
6. Uroš Vidovič, PD Ptuj.  

 
V Izvršni odbor se izvoli 5 kandidatov, volitve so tajne in po ugotovitvi predsednika delovnega 
predsedstva so bile glasovnice delegatom že posredovane, zato je pozval k oddaji izpolnjenih 
glasovnic v glasovalno skrinjico. 
Ob 1759 je Volilna komisija prevzela glasovalno skrinjico z oddanimi glasovi in odšla iz prostora, da 
ugotovi glasovalne rezultate. Predsednik delovnega predsedstva je, po posvetu, predlagal, da se med 
čakanjem na volilne rezultate, obravnava navedene točke začasno prekine in preide k obravnavi 8. 
točke dnevnega reda.  
 

Ad8 
 
Obrazložitev Strategije vzdrževanja markiranih planinskih poti Planinske zveze Slovenije je podal Uroš 
Vidovič. Omenjena strategija je bila posredovana že preteklo leto, ko zbora markacistov ni bilo možno 
sklicati v taki obliki kot danes, zaradi preprečevanja epidemije covid-19. V uvodu strategije je najprej 
podan zgodovinski oris planinskih poti, dalje pa tudi analiza stanja poti. Ugotovljeno je bilo, da 
območje gorskih občin pri nas množično obiskujejo tujci, predvsem v letih pred epidemijo. V strategiji 
je prikazan še SWOT analiza obstoječega modela vzdrževanja planinskih poti, ne v kakšen 
ekonomskem smislu, razvidne pa so naše prednosti, kot tudi naše slabosti. Bistvo strategije je poiskati 
modele vzdrževanja poti v prihodnje, kot tudi najpomembnejše – razdelilnik sredstev za njihovo 
vzdrževanje.  
V lanskem letu na predstavljeno strategijo ni bilo odziva, prav tako ne letos, zato predlaga, da zbor 
opravi razpravo, doda predloge in posreduje komisiji v novem sestavu.  



4 

 

Nadalje je Damjan Omerzu, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije, predstavil lani sprejete 
spremembe Zakona o planinskih poteh, ki prinašajo spremembe tudi za skrbniško pogodbo. 
Sprememba je posegla v področje financiranja. Prva se nanaša na sklenitev pogodbe med 
Ministrstvom za turizem in Planinsko zvezo Slovenije. Druga sprememba je posegla posredno tudi na 
področje izobraževanja, ki je sedaj v domeni Planinske zveze Slovenije. Kategorizacija planinskih poti 
je sedaj izključno v pristojnosti Komisije za planinske poti. Ob sprejemu novele zakona se je 
predvidevalo zagotoviti sredstva letos, vendar se je to sedaj premaknilo za 2 leti, vezano na novi 
proračun. Ministrstvo si je obdržalo nekatere zadeve, za katere meni, da so prioritetne, to je poti v 
gorskih centrih. Morda bo določilo tudi potrebno število delovnih akcij. Skratka, dolgoletna 
prizadevanja po sistemskem financiranju so se izkazala, vendar prostovoljstvo ostaja, vodilo pri 
financiranju pa zagotovo ažurnost izvajanja del na planinskih poteh.  
Kako enakovredno razdeliti sredstva po društvih, natančno še ni določeno. Bo to znesek glede na 
kilometer poti, po osnovnih vrstah aktivnosti – pregled, čiščenje, markiranje. Za večje akcije bodo 
razpisi, skratka spremljati bo treba sistem, ker si v planinski zvezi ne želimo trenj. Skrbniška pogodba 
je predvidena že doslej in je podlaga financiranju. Ko bo znano usklajevanje z ministrstvom, bo 
pripravljen predlog skrbniške pogodbe. V nadaljnjih korakih bomo seznanjeni, kaj bodo prinesle 
parlamentarne volitve, ali bomo ponovno morali utemeljevati izhodišča za osnovo 400.000,00 €. V 
izhodišču je življenjsko izvajanje skrbniške pogodbe, da ne bi markacistom dodatno prispevali več 
težav, ker so že nekako 10 let v pripravi. Letos obeležujemo 100 letnico markacije, v levem kotu zgoraj 
je tudi njen protokolarni logotip. Upali smo, da bomo sistemski vir uredili po stotih letih, pa se je 
zamaknilo za eno leto naprej, še vedno ostajajo sredstva Fundacije za šport in 1% znesek iz naslova 
dohodnine. Opozarjamo še na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično 
infrastrukturo. V razpisu so planinske poti omenjene kot zanimivosti. Po točkovanju je težko priti do 
uspešnega projekta, ki naj bi trajal 3 leta. Sofinanciranje je 60% od neto sredstev, financirati je treba 
40% plus DDV, za samostojno prijavo urejanja planinskih poti je malo možnosti iz tega naslova. 
Naslednji teden bo znano, ali bo lahko kot upravičenec pri razpisu sodelovala Planinska zveze 
Slovenije, ter potem pozvala društva, da priglasijo svoje akcije. Preveriti velja pri Občinah in turističnih 
destinacijah, ali sodelujejo pri tem razpisu in kaj prijavljajo za ta sredstva, ker pri projektu Outdoor 
turizma bi lahko vključili tudi planinske poti. Priložnost je izkoristiti, ker je rok za prijavo čez dober 
mesec dni. 
 
Sledila je razprava k strategiji. Prvi se je priglasil Matej Planko, ki se je v uvodu zahvalil delovni 
skupini, ki je pripravila strategijo. V delu, kjer je obravnavano financiranje, je strategija še bolj šibka. 
Manjka, kako je zasnovano povezovanje s turizmom, predstavljene grafikone ni razumel že kot možne 
modele financiranja. Vložiti bo treba še nekaj energije, glede na obstoječe standarde poti. Pogreša 
tudi vrednotenje različnih modelov, ter kako se odzivati na večje sanacije. Poiskal je sklep 
predsedstva, kjer je določeno, na katera vprašanja naj bi ta strategija odgovorila, pa ostaja še nekaj 
vprašanj odprtih. Malo bo treba še dodelati, da bo ta dokument dober pripomoček v bodočnosti. 
Uroš Vidovič je pojasnil, da sta bila na začetku priprave dokumenta notranji in zunanji vidik. Zakon o 
planinskih poteh je bil sprejet že leta 2007, zdaj pa se zgodila, kot mali čudež, sprememba zakona, ki 
določa financiranje. Problem, na katerega se je delovna skupina osredotočila, je kar naenkrat izginil. 
Zdaj se je pojavil pa drugi vidik, kako sredstva razdeliti, h kateremu bo treba pristopiti previdno, da 
dobimo skupno vsebino, pri kateri naj bi sodelovali vsi markacisti in ne le peščica ljudi. 
Uroš Zagoričnik je podprl mnenje Mateja Planka in predlagal, da se dopusti nadaljnja obravnava 
strategije komisiji v novi sestavi in se v tem smislu sprejme sklep. 
Jože Rovan je pojasnil da pri obravnavanju različnih modelov financiranja niso imeli predstave, 
kolikšen znesek bo odobren, zato so bile stvari zapisane bolj ohlapno. Dejstvo je, da prevladuje 
prostovoljski model za osnovna dela vzdrževanja, naslednji model pa bi financiral opremo, poleg pa bi 
skušali rešiti še problem tehnične ekipe. Zaposleni člani tehnične ekipe morajo žrtvovati del svojega 
rednega dopusta, da se lahko udeležijo akcije. Iz teh sredstev bi poskušali povrniti delodajalcu stroške 
za izredni dopust, katerega naj bi odobril markacistu tehnične ekipe za udeležbo na akcijah. En model 
je tudi, da se del tehnične ekipe profesionalizira, kot je to denimo v Italiji.  
Vsled razprave je predsednik delovnega predsedstva predlagal, da nadaljnjo obravnavo Strategije 
urejanja planinskih poti vodi komisija za planinske poti v novi sestavi in je predlagal naslednji sklep:   
 

- Izvršni odbor Komisije za planinske poti še enkrat pregleda strategijo vzdrževanja 
planinskih poti in jo obravnava ter sprejme na svoji seji. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet, nihče ni glasoval proti.  
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Ad4 
 
Ob 1837 je predsednica volilne komisije podala sledeče poročilo: 
Za načelnika Komisije za planinske poti je bilo razdeljenih 97 glasovnic, za kandidata Uroša 
Zagoričnika je glasovalo 85 delegatov, proti sta bila dva glasova, neveljavnih je bilo 10 glasovnic. 
Kandidat  Uroš Zagoričnik iz PD Velenje, je izvoljen za načelnika Komisije za planinske poti s 85 
glasovi oziroma 87,63% vseh oddanih glasov. 
 
Za člane Izvršnega odbora Komisije za planinske poti je bilo razdeljenih 97 glasovnic, 8 glasovnic je 
bilo oddanih neveljavnih, veljavnih je bilo 89 glasovnic. Izmed predlaganih kandidatov je največ glasov 
prejel Matej Planko, najmanj glasov je prejel Edvard Tomšič, tako da so bili v Izvršni odbor Komisije za 
planinske poti izvoljeni: 

1. Dejan Černilogar, PD Ajdovščina, 
2. Igor Mlakar, PD Bovec, 
3. Matej Planko, PD Slivnica pri Celju, 
4. Jurij Videc, PD Laško, 
5. Uroš Vidovič, PD Ptuj.  

 
Predsednik delovnega predsedstva je čestital izvoljenemu načelniku Urošu Zagoričniku in mu zaželel 
uspešno delo. 
 

Ad5 in Ad6 
 
Uroš Zagoričnik je povedal, da je bil plan dela za tekoče leto posredovan markacistom skupaj z 
vabilom, da je vse lepo napisano, da gre za kontinuirano delo, vse je odvisno od financ. Predlagal je, 
da se dopusti Komisiji za planinske poti, da še enkrat pregleda zadevo, preden se potrdi, da se prej 
oceni, koliko je finančno usklajeno.   
Jože Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije, je predlagal, da se plan za leto 2022 potrdi, da je 
vsebinsko v redu pripravljen, ne glede na to, da še ni sredstev od države, za delo tehnične komisije in 
za usposabljanje se bo sredstva zagotovilo v Planinski zvezi Slovenije. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal sledeči sklep: 
 

- Zbor markacistov potrjuje predlagani plan dela markacistov za leto 2022 in se ga bo 
izvajalo v okviru finančnih zmožnosti. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet, nihče ni glasoval proti.  
 
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal sledeči sklep v zvezi s predlaganim okvirnim planom 
za leto 2023, ki bo prihodnje leto podrobno obravnavan na zboru markacistov: 
 

- Zbor markacistov potrjuje predlagani okvirni plan dela markacistov za leto 2023.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet, nihče ni glasoval proti.  
 

Ad7 
 
Jože Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije, je bil povabljen k nagovoru markacistov. Sprva je 
vse lepo pozdravil, da je veselje videti dvorano z živimi ljudmi, posebno še, da se je nas markacistov 
veliko zbralo, ker nam očitno ni vseeno za naše delo. Skupaj smo doslej naredili veliko dobrega za 
vse, ki radi obiskujejo naravo. Planinske poti so največji športni objekt v Sloveniji, planinska dejavnost 
reže kruh tudi drugim dejavnostim. Znano je, da je naše delo cenjeno in poznano med planinci, zadnja 
leta smo se prebili tudi v medije. Vendar za prostovoljstvo potrebujemo tudi sredstva, predvsem za 
material in orodja, pa tudi naravne ujme nam ne prizanašajo. Lastni finančni viri iz članarine niso 
zadostni, dodatna sredstva iščemo pri sponzorjih. Zakon o planinskih poteh nam je naložil veliko 
obveznosti, brez izpolnitev finančnih obveznosti za izvajanje. Lanska novela zakona nam prinaša 
sofinanciranje tudi iz državnega proračuna, čeprav šele v letu 2023. Zasluga za ta premik gre najprej 
našemu delu na poteh, drugo prepričevanju predstavnikov oblasti, zahvaliti pa se je treba še poslanki 
Mateji Udovč, ki je tudi vodnica PZS. Z njeno pomočjo nam je uspelo v državnem zboru uveljaviti 
omenjeno novelo zakona. Obeti so dobri, zagotoviti bo potrebno vestno izvajanje in poročanje o stanju 
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na poteh, zagotovo nas bo financer nadziral. Zadnje čase smo namenili na predsedstvu veliko časa 
prav komisiji za planinske poti, kajti zavedamo se, da je za to mrežo poti premalo markacistov. 
Povprečna starost markacistov je 60 let, kar ni vzpodbudno. Z uveljavitvijo novega programa 
usposabljanja so se stvari bistveno izboljšale. Pri tem gre pohvala Janku Šemetu, sestavljavcu 
programa. Dejstvo pa je, da imamo inštruktorjev premalo in je treba nekaj spremeniti. Naše zahtevne 
poti urejuje tehnična ekipa in na njeno delo smo lahko zelo ponosni. Drugod v Alpah to delajo 
profesionalci. Pri nas je bilo tudi nekaj dvomov, ali smo to delo še sposobni opravljati kot prostovoljci, 
posebej še, ker se je tudi pri tehnični ekipi povečala povprečna starost. V zadnjih dveh letih smo 
pridobili nekaj mlajših članov, s tem moramo nadaljevati in povečati to ekipo. Precej potov namreč 
kliče po resnih popravilih. Odkrito je treba povedati, da v zadnjem mandatnem obdobju z delom 
Izvršnega odbora Komisije za planinske poti in njenega načelnika nismo bili zadovoljni. Pričakovali 
smo boljši stik z markacijskimi odseki in predsedniki društev. Priča smo bili popolni pasivnosti pri 
iskanju dodatnih finančnih virov. Komisije morajo biti samoiniciativne pri iskanju sredstev, kot denimo 
pri drugih komisijah. Velik del zaslug pri pridobivanju sredstev gre naši strokovni službi. Upati je, da bo 
nova ekipa delovala složno in da bo stvari premaknila na bolje. Torej povečati je potrebno število 
usposobljenih markacistov, imamo precejšnje število poškodovanih zahtevnih poti, pa tudi lahke poti 
so ponekod v slabem stanju. V najslabšem stanju so ravno tiste poti, kjer je skrbnik Planinska zveza 
Slovenije. Spodobi se, da jih uredimo, kajti drugo leto obhajamo 70 letnico ustanovitve Slovenske 
planinske poti. Od njene ustanovitve smo prodali 200.000 dnevnikov, 10.600 ljudi jo je prehodilo. V 
nadaljevanju leta je zaželel uspešno markacijsko sezono, veliko zadovoljstva pri delu in varen korak. 
 

Ad9 
 
Komisija za planinske poti je sklenila, s podelitvijo Priznanja Alojza Knafelca, oddolžiti se dvema 
zaslužnima markacistoma, ki sta se v preteklem mandatnem obdobju izdatno izkazala s svojim delom 
za markaciste, je povedal Bogdan Seliger.  
Za občutno pomoč pri prenovi učnega programa za markaciste se Priznanje Alojza Knafelca podeljuje 
Janku Šemetu, ki pa na zboru markacistov ni bil prisoten, zato mu bo priznanje izročeno naknadno.  
Za izredno skrbnost in urejenost skladišča materiala za akcije vzdrževanja na planinskih poteh se 
Priznanje Alojza Knafelca podeljuje Branku Lombarju. Bogdan Seliger mu čestita in izroči priznanje. 
Čestitki ob podelitvi priznanj se je pridružilo tudi delovno predsedstvo zbora. 
 
Člani Izvršnega odbora Komisije za planinske poti in strokovna sodelavka komisije so se Bogdanu 
Seligerju zahvalili za dosedanje delo in mu zaželeli uspešno delo na planinskih poteh tudi v bodoče. 
 
Katarina Kotnik, strokovna sodelavka komisije, je povabila novoizvoljene člane Izvršnega odbora 
Komisije za planinske poti k predstavitvi pred govorniškim odrom.  
 

Ad10 
 
Maksimiljan Kotnik je predstavil pobudo markacistov MDO PD Koroške, za spremembo 18. člena 
Pravilnika Komisije za planinske poti Planinske zveze Slovenije, iz leta 2017. Doslej so že podali 
pobudo za spremembo, pa se ni pristopilo k obravnavi in ustrezni rešitvi, zato so bili prisiljeni ponovno 
predlagati. Omenjena določba pravilnika je problematična za mnoga društva, predlagajo pa, da se 
novi Izvršni odbor Komisije za planinske poti zadolži, da pripravi spremembo spornega določila in 
ustrezno rešitev posreduje v odločanje. Z dosedanjim določilom, da je načelnik odseka za planinske 
poti v planinskem društvu le markacist z registracijo B, posegamo v organizacijo društva. Naloga 
načelnika v društvu je, da povezuje in sodeluje z zunanjimi deležniki, da ima organizacijske 
sposobnosti. Iz danes predstavljene strategije je razbral, da imamo v državi 98,7% lahkih poti, za 
markaciste A odpade v finančnem smislu 56,5% sredstev, pa ne sme biti načelnik. Prostovoljci smo, 
težko je privabiti ljudi, da na tej podlagi delajo v društvu, in če bomo tako zaostrovali, bo še težje. 
Posledično to pomeni, da društvo niti ne more ustanoviti odseka za planinske poti in prevzeti 
vzdrževanja poti, če ima le markaciste A in ne tudi B. Navedeno je pomembno tudi v primeru, če 
katero društvo odpove vzdrževanje poti. Odločitev v društvu, kdo bo vodil markaciste, je treba 
prepustiti društvu. V letu 2019 je bil njihov taisti predlog zavrnjen, da markacist A ne dobi znanj za 
vodenje odseka, markacist B pa ima le 2 uri predavanj za ta namen. Poleg tega je bilo tedaj zavrnjeno 
še, da je treba pri določanju načelnika paziti na to, da ima avtoriteto, da s tem ne izpodbijamo 
kredibilnosti markacistov. Avtoriteta pride s strokovnim znanjem in izkušnjami. Predlog je, da mora 
kandidat za markacista biti polnoleten, da ima nekaj delovnih izkušenj, morda 4 leta. Da ne bomo pri 
tem dvolični, danes je bil izvoljen za najvišjega predstavnika markacistov kandidat s triletno prakso. 
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Zato občnemu zboru predlagamo sklep, da zadolži Izvršni odbor Komisije za planinske poti, da v roku 
enega leta pripravi predlog spremembe določbe 18. člena Pravilnika Komisije za planinske poti 
Planinske zveze Slovenije in ga posreduje v obravnavo in sprejemanje. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je povedal, da predlaga skoraj istoveten sklep, ki se glasi: 
 
-  Zbor markacistov pooblašča Izvršni odbor Komisije za planinske poti, da pripravi predlog 
spremembe Pravilnika Komisije za planinske poti in ga predloži v obravnavo strokovnim 
organom  ter ga predloži v sprejem na naslednjem zboru markacistov. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet, nihče ni glasoval proti.  
 
Predsednik delovnega predsedstva je povzel, da ima Komisija za planinske poti tako še eno nalogo, 
da pregleda omenjeni pravilnik in pripravi morebitne rešitve, da ne bi po nepotrebnem preveč 
razpravljali. 
 

Ad11 
 
K tej točki dnevnega reda se je prvi priglasil k besedi Bojan Rotovnik. Dosedanjemu vodstvu se je 
zahvalil za opravljeno delo, novemu pa je zaželel uspešno delo. Na današnjem zboru se oglaša v 
svojstvu dveh funkcij. Prva je morda manj poznana, da sodeluje v vodstvu Evropske planinske zveze. 
Vodstvo se ukvarja z zakonodajo na tem področju v Evropski uniji, drugo področje dela pa je planinska 
infrastruktura, predvsem planinske koče, poti, plezališča. Vodstvo te zveze je pobudnik enega večjega 
projekta, pri katerem se je združilo 6 partnerjev in želijo pripraviti analizo in strategijo planinske 
infrastrukture. Ko bo projekt zaključen, bo predstavljen v javnosti. V Evropi poteka 160.000 km vseh 
planinskih poti, ostale označene pešpoti pokriva popotniška zveza. Vseh poti, vključno s planinskimi 
potmi, je skupaj v Evropi za 1,5 milj. km. Planinsko zvezo Slovenije, za področje planinskih poti, v tem 
delu zastopa Bogdan Seliger in skupaj sodelujeta. Marsikaj bo primerno za uporabo iz te strategije tudi 
za naše razmere. Po drugi strani pa je v tem iztekajočem mandatu vodja odbora za založništvo in 
informiranje pri Planinski zvezi Slovenije, h kateremu sodita tudi pregledovalnika poti PlanGIS in 
maPZS. Verjetno slednjega, kot obiskovalci gora že poznamo, če pa še ne, pa priporoča njegovo 
uporabo. V pregledovalniku PlanGIS je dodan modul za markaciste in predlaga k čim večji uporabi 
tega pregledovalnika. O vstopanju v pregledovalnik smo bili obveščeni preteklo leto, v modul je možno 
vnašati poročila o delu na planinskih poteh, le-te naj bi nadomestila dosedanjo obliko poročil. Skrbniki, 
ki so sporočilo spregledali lahko za uporabniško ime in geslo zaprosijo ponovno po e-pošti na naslov 
poti@pzs.si.  
 
Naslednji se je priglasil k besedi Danijel Hengelman iz MDO PD Podravje. Čestital je novemu 
izvršnemu odboru in zaželel uspešno delo. Menil pa je, da je usposabljanje predvsem za starejše 
markaciste, to je nad 60 let, preveč zakomplicirano glede birokracije, denimo delo z računalnikom in 
teme vremenoslovje, navigacijo in orientacijo, pri čemer markacisti najbolje poznajo svoje področje. 
Markaciste OPP Podravja moti tudi prehod markacista iz  kategorije A na B kategorijo. Zakaj morajo 
biti pripravniki dve leti in imeti toliko akcij, saj v tem ne vidijo velike razlike.  
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal, da se pobuda pošlje v obravnavo Odboru za 
usposabljanje in naj o tem razpravlja ter zavzame stališče.  
 
Gabrijel Podobnik iz PD Cerkno, je podal pripombo v zvezi s podpisovanjem letnih poročil za delo na 
planinskih poteh. Pri markacistih to poročilo podpišeta predsednik in markacist. V primerjavi pri 
vodniškem odseku pa letno poročilo podpiše le načelnik vodniškega odseka. Če je v statutu navedena 
odgovornost za markaciste pri načelniku, naj se torej poenoti z vodniki. Prav tako naj se letna poročila 
za društvo pošlje združeno z letnimi poročili markacistov in ne  dvojno. 
 
Bogdan Seliger je pripomnil, da je sedaj s pregledovalnikom PlanGIS in modulom za markaciste 
združeno enotno poročanje in dvojno poročanje ni več potrebno. Gesla za dostop do modula so 
društva prejela v preteklem letu.  
Ker nekateri tega niso razumeli je Katarina Kotnik razložila, da je v omenjenem modulu vključeno 
poročanje o delu na planinskih poteh za vsako aktivnost sproti in je poročanje v papirni obliki 
odpravljeno. Tudi ni potrebno poročati posebej za registracijo markacistov, saj se ob vpisu aktivnosti 
zabeleži kateri markacisti so bili udeleženi in je avtomatsko zavedeno v poročilo. 



 














































































