
 
 

IZHP 123/2021 
Datum: 7. 1. 2021 

(dopolnjeno 14. 1. 2021) 
 

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije  
 

S K L I C U J E M 
 

13. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, 
 

ki bo v četrtek, 21. januarja 2021, ob 16:30, 
preko Zoom spletne konference. 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 12. seje UO PZS (Damjan Omerzu) 

2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Damjan Omerzu) 

3. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2021 (Jože Rovan, Damjan Omerzu, Urša Mali) 

4. Pravilnik o mentorstvu novim društvom v PZS – I. obravnava (Miro Eržen, Damjan Omerzu) 

5. Usmeritve o pogrebnih svečanostih (Jože Rovan) 

6. Spremembe v katastru planinskih poti (Bogdan Seliger) 

7. Potrditev sestave IO MK PZS (Ana Suhadolnik) 

8. Certifikati Okolju prijazna koča in Certifikati Družini prijazna koča (Valentin Rezar) 

9. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij) 

10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Damjan Omerzu).  
11. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda. 

 
Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na el. 
naslov info@pzs.si). 
 

Jože Rovan, 
predsednik  



 
VABLJENI: 
- podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar, in Roman Ponebšek; 
- voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete, Anton Progar 
in Peter Šilak 
- predsedniki MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Jože Prah (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak 
(MDO PD Koroške), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Dušan 
Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh 
(Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), 
Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine) 
- načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Oto Žan (Komisija za alpinizem), Ana Suhadolnik (Mladinska komisija), Franc Gričar (Vodniška 
komisija), Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave), Bogdan Seliger (Komisija za planinske 
poti), Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Atila 
Armentano (Komisija za turno kolesarstvo) 
- vodje odborov PZS: Tone Jesenko (Odbor za članstvo), Borut Vukovič (Odbor za pravne zadeve) 
- predsednik nadzornega odbora PZS: Franc Ekar 
- strokovna služba PZS: Damjan Omerzu (generalni sekretar PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka 
PZS), Barbara Gradič Oset (predstavnica PZS za odnose z javnostmi), Barbara Kelher (strokovna 
sodelavka) 
- mediji: (e-pošta oz. spletna stran), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika). 
 
V VEDNOST: 
- člani PZS (16. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS. 
 
 
Pisna gradiva za sejo: 
• splošno: Obrazložitve za 13. sejo UO PZS, 
• k točki 1: Zapisnik 12. seje UO PZS, z dne 19. 11. 2020, preglednica realizacije sklepov 12. seje UO 

PZS, 
• k točki 3: Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2021 

• k točki 4: Pravilnik o mentorstvu novim društvom v PZS v I. obravnavi 

• k točki 5: Predlog usmeritev o pogrebnih svečanostih 

• k točki 6: Vloge PD Bohor Senovo, PD Semič, PD Komenda in PD Črnomelj 

 

 

 

  



 
Obrazložitve za 13. sejo Upravnega odbora PZS 

 
Ad. 1. 
Pregledan bo zapisnik zadnje seje UO PZS v preteklem mandatu. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 12. seje upravnega odbora, z dne 19. 11. 2020. 
 
Ad 2. 
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.  
Ni predvidenih sklepov. 

 

Ad 3 

Na skupščini PZS 2020 sta bila sprejeta sklepa: 
Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2021 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme 

podrobni finančni načrt za leto 2021 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina 

PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2021 spremlja in ga na podlagi rebalansa 

uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki. 

 

Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2021 in pooblašča, da na podlagi 

okvirnih programov: 

- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD  sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za 

leto 2021, 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 2021. 

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2021 morajo organi upoštevati 

finančni načrt za leto 2021. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2021.  
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinske načrte komisij  in na 
predlog odborov sprejema podrobni vsebinski program dela za leto 2021. Če sta podrobni vsebinski 
in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2021. 
 

Ad. 4 
Spremembe statuta PZS, ki jih je sprejema Skupščina 2020 v Vitanju predvidevajo sprejem Pravilnika 
o mentorstvu za novo včlanjena društva v PZS, ki ga sprejme UO PZS (tretji odstavek 16. člena). 
Predsedstvo je pripravilo predlog pravilnika za prvo obravnavo. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi tretje odstavka 16. člena Statuta PZS potrjuje 
Pravilnik o mentorstvu novo včlanjenim društvom v Planinsko zvezo Slovenije v I. obravnavi. 
Pripravi se verzija pravilnika za II. obravnavo. 
 

Ad. 5 
Usmeritve o pogrebnih svečanostih predstavljajo okvir postopanja PZS v primeri smrti zaslužnih 
članov. Podoben dokument je PZS v preteklosti že imela. Predlagani dokument je prilagojen, ureja pa 
vprašanja pošiljanja pisnih sožalj, udeležbe na pogrebih, nekrologov in žalnih sej.  
 
Predlog sklepa: Upravni odbor sprejema usmeritve o pogrebnih svečanostih. 
 



 
Ad. 6 
Na predlog KPP obravnavamo spremembe v Katastru planinskih poti in sicer predloge PD Bohor 
Senovo in PD Semič za odprtje novih odsekov planinskih poti ter predloga PD Črnomelj in PD 
Komenda za opustitev poti. 
 
Predlog sklepa: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Bohor Senovo odpre in je skrbnik odseka planinske 
poti na relaciji Šentvid pri Planini–Netopir in se novo planinsko pot vnese v evidenco planinskih 
poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Bohor Senovo upoštevati 
določbe Zakona o planinskih poteh in z njimi povezanih zahtev KPP za ureditev in označitev 
planinskih poti. PZS posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture. 
 
Predlog sklepa: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Semič odpre in je skrbnik odsekov planinske poti na 
relaciji Petric–Gričice–Gače ter na relaciji Srednja vas–Stene Markove glave  in se novi  planinski 
poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko 
društvo Semič upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in z njimi povezanih zahtev KPP za 
ureditev in označitev planinskih poti. PZS posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske javne 
infrastrukture. 
 
Predlog sklepa:UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Pred Planino–Sredgora–Suha luža–Planina 
JZ. (ID12787). 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. 
 
Predlog sklepa: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Pod vrhom Korena 1–Pod vrhom korena 3 
(ID788). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen. Pri 
odstranitvi oznak mora PD Komenda upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila 
KPP. 
 

Ad. 7 
Mladinska komisija PZS je izvedla korespondenčni zbor mladinskih odsekov, ki je potekal od 23. do 
30. decembra 2020. Na zboru je bilo soglasno izvoljena nova sestava vodstva komisije. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS daje 
soglasje k sestavi Izvršnega odbora Mladinske komisije PZS: Ana Suhadolnik (PD Borovnica) – 
načelnica,  Ana Skledar (PD Poljčane), Brin Tomc (PD Onger Trzin), Klara Kavčič (PD Idrija), Matjaž 
Dremelj (PD Vrhnika), Medeja Šerkezi (PD Kamnik), Sara Gregl (PD Brežice), Tanja Žgajnar (PD 
Kobarid), Tim Peternel (PD Dovje-Mojstrana), Tim Ravnik (PD Vrhnika) in Žiga Čede (PD Dramlje). 
 
Ad. 8 
IO GK PZS je obravnaval nove vloge in podaljšanja certifikatov Okolju prijazna planinska koča in 
Družini prijazna planinska koča ter sprejel  sklep: 
IO GK potrjuje prejemnike certifikatov za planinske koče za obdobje 2021-2024. Novi prejemniki 
certifikata Okolju prijazna planinska koča (OPPK):  
•      Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti – PD Vransko 
Podaljšanje veljavnosti certifikata OPPK: 



 
•      Koča na Planini Razor – PD Tolmin 
•      Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje 
•      Kamniška koča na Kamniškem sedlu – PD Kamnik 
•      PUS Bavšica – PZS 
•      Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica 
•      Dom na Menini planini – PD Gornji Grad 
•      Planinski dom na Boču – PD Poljčane 
Podaljšanje veljavnosti certifikata OPPK za leto 2021: 
•       Koča na Blegošu – PD Škofja Loka 
•       Dom na Peci – PD Mežica 
Novi prejemniki certifikata Družinam prijazna planinska koča (DPPK):  
•      Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti – PD Vransko 
Podaljšanje veljavnosti certifikata DPPK: 
•      Dom na Peci – PD Mežica 
•      Dom na Šmohorju – PD Laško 
•      Planinska koča na Uršlji Gori – PD Prevalje 
•      Planinski dom na Kofcah – PD Tržič 
•      Planinski dom na Košenjaku – PD Dravograd 
•      Planinski dom na Uštah – PD Moravče 
•      Planinski dom pod Storžičem – PD Tržič 
•      Planinski dom v Gorah – PD Dol pri Hrastniku 
•      Tumova koča na Slavniku – OPD Koper 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o 
podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča«, podeljuje certifikat »Okolju prijazna 
planinska koča« za obdobje 2021 –2024 naslednjim kočam: 
•      Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti – PD Vransko 
•      Koča na Planini Razor – PD Tolmin 
•      Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje 
•      Kamniška koča na Kamniškem sedlu – PD Kamnik 
•      PUS Bavšica – PZS 
•      Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica 
•      Dom na Menini planini – PD Gornji Grad 
•      Planinski dom na Boču – PD Poljčane 
in za obdobje 2021 naslednjim kočam: 
•      Koča na Blegošu – PD Škofja Loka 
•      Dom na Peci – PD Mežica 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o 
podeljevanju certifikata »Družinam prijazna planinska koča«, podeljuje certifikat »Družinam 
prijazna planinska koča« za obdobje 2021 – 2024 naslednjim kočam: 
•      Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti – PD Vransko 
•      Dom na Peci – PD Mežica 
•      Dom na Šmohorju – PD Laško 
•      Planinska koča na Uršlji Gori – PD Prevalje 
•      Planinski dom na Kofcah – PD Tržič 
•      Planinski dom na Košenjaku – PD Dravograd 
•      Planinski dom na Uštah – PD Moravče 
•      Planinski dom pod Storžičem – PD Tržič 



 
•      Planinski dom v Gorah – PD Dol pri Hrastniku 
•      Tumova koča na Slavniku – OPD Koper 
 
 
Ad. 9 
Načelnike oz. predstavnike komisij PZS, ki želijo na seji podati kratka poročila o delu in izpostaviti 
glavne poudarke iz dela komisij v obdobju od pretekle seje UO PZS pozivamo, da na el. naslov 
info@pzs.si do ponedeljka, 18. 1. 2021, posredujejo najavo poročila. 
Ni predvidenih sklepov. 

 
 
Ad. 10 
Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno 
ponedeljka, 18. 1. 2021, na e-naslov info@pzs.si. V vprašanju mora biti navedeno tudi na koga se 
vprašanje naslavlja. Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev. 
 

V Ljubljani, 7. januarja 2021 
 
Damjan Omerzu, 
generalni sekretar PZS 

Jože Rovan, 
predsednik PZS 

 


