
Št. sklepa Sklep Realizacija

10/02-06-2016

Upravni odbor PZS na podlagi določbe točke r prvega odstavka 32. člena Statuta PZS,

na predlog PD Ruše, potrjuje zamenjavo dela parcele št. 542/5 k.o. Lobnica, v

velikosti 1068 m2, ki je v 1/10 lasti PZS, z delom parcele št. 496/11 k.o. Lobnica, v

velikosti 534 m2 in pooblašča predsednika PZS za sklenitev pogodbe.

V IZVAJANJU

11/02-06-2016

Upravni odbor PZS na podlagi določbe točke r prvega odstavka 32. člena Statuta PZS,

potrjuje prodajo parcele št. 635 k.o. Savica pod pogojem, da je prodajna cena enaka

ali višja, kot je vrednost parcele po cenitvi GURS in da kupec plača vse stroške

prenosa lastništva zemljišča ter pooblašča generalnega sekretarja PZS za pogajanje

glede cene in predsednika PZS za sklenitev prodajne pogodbe. 

V IZVAJANJU

13/02-06-2016

Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS pooblašča vodstvo PZS, da začne

z zbiranjem konkretnih ponudb za prodajo poslovne zgradbe PZS s pripadajočim

zemljiščem, na Dvorakovi 9 v Ljubljani. Glede na odziv se UO PZS odloči o nadaljnjih

korakih za ureditev poslovnih prostorov PZS. V primeru odločitve UO PZS za prodajo,

skladno s 27. členom Statuta PZS, o dejanski prodaji odloča Skupščina PZS.

DA

8/17-11-2016

Upravni odbor PZS zadolži Odbora za članstvo, da opravi prvo razpravo o primernosti

vsebinskih pogojev za včlanjevanje društev v Planinsko zvezo Slovenije in pripravi 
V IZVAJANJU

1/16-03-2017

Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 14. seje UO PZS, s spremembo, da 

se točki 3. in 4. obravnavata na koncu. 
DA

2/16-03-2017 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 13. seje, z dne 19. 01. 2017. DA

3/16-03-2017

Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov PZS v I. obravnavi in poziva organe PZS, da

do 24.3.2017 posredujejo morebitne pripombe in predloge za II. obravnavo in

sprejem, ki je predviden na naslednji seji UO PZS.

DA

4/16-03-2017

Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje 

Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in informiranju PZS v I. obravnavi in poziva 

organe PZS, da do 24.3.2017 posredujejo morebitne pripombe in predloge za II. 

obravnavo in sprejem, ki je predviden na naslednji seji UO PZS.

DA

5/16-03-2017

Upravni odbor PZS na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena in točke j) 19. člena 

Statuta PZS, daje soglasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku o planinskih 

kočah, bivakih in planinskih učnih središčih, ki ga je sprejel Zbor gospodarjev, 4. 

februarja 2017.

DA

6/16-03-2017

Upravni odbor na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje

soglasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku o organiziranju in delovanju

Komisije za varstvo gorske narave PZS, ki ga je sprejel Zbor odsekov za varstvo gorske

narave, 25. februarja 2017.

DA

7/16-03-2017

Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje

soglasje k izvolitvi Ane Kreft (PD Vrhnika) in Katarine Veber (PD Kamnik) za novi

članici IO KVGN, ki so bile izvoljene na Zboru odsekov za varstvo gorske narave, 25.

februarja 2017.

DA

8/16-03-2017

Upravni odbor PZS daje soglasje k predloženim podrobnim vsebinskim načrtom 

komisij in organov PZS ter na predlog ostalih organov sprejema predložene podrobne 

vsebinske programe dela za leto 2017. Če sta podrobni vsebinski in finančni načrt v 

nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2017.

DA

9/16-03-2017

Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednico delovnega predsedstva skupščine

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

10/16-03-2017

Upravni odbor potrjuje predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika skupščine PZS in

predlaga skupščini PZS, da jih sprejme.
DA

11/16-03-2017

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

s finančnim poročilom PZS za leto 2016 s popravki predstavljenimi na seji UO PZS in 

predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.

DA

13/18-06-2015

Upravni odbor PZS zadolži Komisijo za planinske poti in Komisijo za športno plezanje, 

da sprejmeta merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev 

Fundacije za šport na področju planinskih poti in športno plezalnih objektov, 

najkasneje do 30. 9. 2015. Soglasje k merilom podaja UO PZS.

DA



Št. sklepa Sklep Realizacija

12/16-03-2017

Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2016 in jih posreduje

skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2016 bodo objavljena na spletni

strani PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2016, kjer bodo predstavljeni

bistveni poudarki iz poročil za leto 2016.

DA

13/16-03-2017

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 

vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2016.
DA

14/16-03-2017

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

potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2018 in predlaga skupščini, da ga 

potrdi.

DA

15/16-03-2017

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 

okvirni finančni načrt za leto 2018 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme 

podrobni finančni načrt za leto 2018 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih 

mestih. Skupščina pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2018 

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

DA

16/16-03-2017

Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2018 in

predlaga skupščini, da ga potrdi.
DA

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: 

Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2018 in 

pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:

- Komisije z zbori dejavnosti in MDO PD,  sprejmejo podroben program dela 

posamezne dejavnosti za leto 2018, soglasje k programu mora podati upravni odbor 

PZS, 

- Upravni odbor PZS, na predlog organov PZS, brez zborov dejavnosti, sprejme 

podrobne programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2018.

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2018 morajo organi 

upoštevati finančni načrt za leto 2018.

18/16-03-2017

Upravni odbor PZS potrjuje predpogodbo o prodaji poslovne stavbe PZS, parc. št. 

2333 in 2334 k.o. Ajdovščina in pooblašča predsednika PZS, da po dokončni uskladitvi 

s kupcem, podpiše predpogodbo.

DA

19/16-03-2017

Upravni odbor PZS predlaga skupščini sprejem sklepa: Skupščina PZS na podlagi 

točke g) prvega odstavka 27. člena Statuta PZS potrjuje pogodbo o prodaji poslovnih 

prostorov PZS na parc. št. 2333 in 2334 k.o. Ajdovščina, na Dvorakovi 9 v Ljubljani in 

pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe. 

V IZVAJANJU

20/16-03-2017

Upravni odbor PZS predlaga skupščini sprejem sklepa: Skupščina PZS določa, da se

pridobljena sredstva s prodajo poslovnih prostorov PZS na Dvorakovi 9 v Ljubljani

vodijo na posebnem stroškovnem mestu in se morajo porabiti izključno za nakup

novih prostorov in nakup potrebne opreme za nemoteno poslovanje PZS.

V IZVAJANJU

21/16-03-2017

Upravni odbor PZS predlaga skupščini PZS, da sprejme sklep: Skupščina PZS soglaša s 

neodplačnim prenosom 9/10 lastnine na zavetišču  GRS na Golteh, parc. št. 912/41 

k.o. Radegunda, na Gorsko reševalno službo postaja Celje – društvo in pooblašča 

predsednika PZS za podpis pogodbe.

V IZVAJANJU

22/16-03-2017

UO PZS podpira nadaljnjo razpravo o pridobivanju oz. zagotavljanju novih virov

sredstev za izvajanje programa dela planinske organizacije, zato poziva vse MDO PD,

da opravijo splošno razpravo o tej tematiki in pripravijo predloge, ki jih predsedniki

MDO PD predstavijo na jesenski seji UO PZS. Na podlagi prejetih predlogov in

opravljene razprave UO PZS imenuje delovno skupino in sprejme izhodišča za njeno

delo. Delovna skupina pripravi analizo prejetih predlogov s strani MDO PD vključno z

idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti in

priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske

infrastrukture« ter za drugo razpravo na sejah MDO PD pripravi podrobneje

predstavljene predloge za pridobivanje oz. zagotavljanje novih virov sredstev za

izvajanje planinskih dejavnosti. Delovna skupina rezultate druge razprave po MDO

PD predstavi UO PZS.

V IZVAJANJU

23/16-03-2017

Idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti in

priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske

infrastrukture«, ki jo je podalo PD Škofja Loka s podporo več planinskih društev, se

ne uvrsti na dnevni red Skupščine PZS.

DA

17/16-03-2017 DA
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UO PZS potrjuje, da se skrbništvo spodaj navedenih odsekov planinskih poti 

na območju Donačke gore dodeli: 

·         odsek Donačka S – Krče Z: skrbnik PD Ptuj, 

·         odsek Donačka gora – Donačka gora V (grebenska pot): skrbnik PD Ptuj, 

·         odsek Rudijev dom – Rudijev dom V: skrbnik PD Sloga Rogatec, 

·         odsek Rudijev dom V– Donačka gora : skrbnik PD Sloga Rogatec, 

·         odsek Rudijev dom V– Pragozd: skrbnik PD Sloga Rogatec. 
V kolikor navedeno društvo v roku 30 dni od izdaje tega sklepa pisno ne potrdi 

sprejem skrbništva nad dodeljenim odsekom oz. odseki, se skrbništvo teh 

odsekov najprej ponudi drugemu društvu, navedenem v tem sklepu. V kolikor 

tudi ta pisno ne potrdi prevzem skrbništva v roku 30 dni od poziva, se takšen 

odsek oz. odseki planinskih poti začasno dodelijo v skrbništvo PZS, ki bo 

iskanje novih skrbnikov izvajala po enotnih merilih za vse odseke, ki so v 

skrbništvu PZS.

24/16-03-2017 V IZVAJANJU





















 
 

15. seja UO PZS, k točki 1 

Z A P I S N I K 
 

14. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 16. marca 2017, ob 
16.30 uri, v prostorih Razvojne agencije Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, Šentjur. 

 
PRISOTNI: 
Predsednik: Bojan Rotovnik (drugi del seje). 
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko (drugi del seje) in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO: Marija Štremfelj, Slavica Tovšak in Brigita Čeh in Jožef Bobovnik. 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Gregor Rupnik (MDO PD 
Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Maruška Lenarčič (MDO PD 
Primorske), Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marinka Koželj 
Stepic (MDO PD Ljubljane), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Rudi E. Skobe (MDO PD Dolenjske in 
Bele krajine), Manja Rajh (Savinjski MDO PD) in Franc Slokan (MDO PD Pomurja). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno 
kolesarstvo), Janko Rabič (Gospodarska komisija) in Marijan Denša (namestnik Komisije za varstvo 
gorske narave). 
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka PZS) in Manca Čujež 
(predstavnica PZS za odnose z javnostmi). 
Mediji: Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika). 
Predsedniki društev: Jože Stanonik (po pooblastilu predsednika PD Škofja Loka), Brane Povše 
(predsednik GRS postaje Celje) in Harold Križanec (predsednik PD Sloga Rogatec). 
Opravičeno odsotni:, Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Miha Habjan (Komisija za alpinizem), 
Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Danilo Škerbinek (voljeni član UO PZS), Milena Brešan (voljena 
članica UO PZS), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Igor Mlakar (načelnik Komisije za pl. 
poti), Andrej Brvar (predsednik Nadzornega odbora), Jasna Pečjak (načelnica Komisija za gorske 
športe), Aleš Pirc (načelnik Komisije za alpinizem), Jože Dajnko (predsednik PD Ptuj) in Štefan Keber 
(voljeni član UO PZS). 
 
Pred začetkom seje sta zbrane pozdravila direktorica Razvojne agencije Kozjansko Andreja Smolej in 
podžupan Občine Šentjur Robert Polnar.  
 
Na začetku seje je bilo prisotnih 16 članov UO PZS z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 69,6 % 
sklepčnost.  
 
Miro Eržen, ki ga je predsednik pooblastil za vodenje seje je na začetku povedal, da je predsednik PZS 
Bojan Rotovnik še na poti iz tujine in bo na sejo UO PZS nekoliko zamudil, zato je predlagal, da se 
spremeni dnevni red v toliko, da se točki 3. in 4., prestavita na konec. Miro Eržen je povedal, da pod 
točko 9. v roku ni prišlo najav, po roku pa je prišla pobuda predsednice MDO PD Savinjske Manje Rajh 
glede ureditve planinskih poti na Donački gori, ki se bo obravnavala pod točko 4. Točka 9. se umika iz 
dnevnega reda. Pod točko 10. (razno) pa sta najavila svoje teme Jurček Nowakk in Rudolf E. Skobe. 
SKLEP 1/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 14. seje UO PZS, s 
spremembo, da se točki 3. in 4. obravnavata na koncu.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 13. seje UO PZS  

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

3. Priprave na skupščino PZS 2017  
a. Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS  
b. Spremembe Poslovnika Skupščine PZS  
c. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2016  
d. Poročilo Nadzornega odbora PZS  
e. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2018  
f. Volitve volilne komisije  
g. Poslovni prostori PZS oz. sedež PZS  
h. Prenos nepremičnega premoženja s PZS na Društvo Postaja GRS Celje  
i. Predlog PD Škofja Loka za obravnavo na skupščini PZS  

4. Skrbništvo planinskih poti na območju Donačke gore  
5. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov – I. obravnava  
6. Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in informiranju – I. obravnava  
7. Zbor gospodarjev, konferenca planinskega gospodarstva in soglasje k spremembam 

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

članom IO KVGN  
9.  Razno  
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 13. seje UO PZS 

Matej Planko je povedal, da se je zapisnik usklajeval po ustaljeni proceduri. V določenem roku za 
pripombe so prišle tri pripombe na zapisnik, ki so bile smiselno upoštevane. V nadaljevanju je podal 
še pregled nerealiziranih sklepov sej upravnega odbora. 
SKLEP 2/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 13. seje, z dne 19. 01. 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS: 
• Izvedli smo 6. konferenco planinskega gospodarstva, ki je bila na Gospodarskem 

razstavišču  v Ljubljani 4. 2. 2017. 
• Izvedli smo zbor gospodarjev, ki so ga zaznamovale predvsem spremembe Pravilnika o 

planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. 
• Podelili smo 6 certifikatov okolju prijazna planinska koča in 9 družinam prijazna planinska 

koča, vsem 9 kočam, ki so prve prejele certifikat OPPK, se je podaljšala veljavnost za 
naslednja štiri leta. 

• Udeležili smo se sejma Natour Alpe-Adria, 1.–4. 2. 2017, na katerem se je predstavilo tudi 
20 planinskih koč. 

• V okviru sejma je potekal tudi alpinistično-plezalni večer, podelitev priznanj 
najuspešnejšim v alpinizmu, športnem in lednem plezanju in turnem smučanju za leto 
2016, nagrado za življenjsko delo v alpinizmu je prijel Andrej Štremfelj. 

• Podprli smo izvedbo že 11. festivala gorniškega filma (FGF), 19. –26. 2. 2016, na katerem 
sta predavala tudi Jernej Kruder in Martina Čufar. 

• V času med obema sejama UO PZS so tekmovalni turni smučarji nastopili na mednarodnih 
tekmah in za pokal Slovenije. Na svetovnem prvenstvu so bili uspešni Karmen Klančnik, 
Nejc Kuhar in Luka Kovačič.  

• Janja Garnbret in Domen Škofic sta prejela Bloudkovo priznanje.  
• Izdali smo knjigo Trden kakor Skala – Kratka zgodovina Turistovskega kluba Skala. 
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• Trenutno je v PZS včlanjenih 35.567 članov, lani v enakem časovnem obdobju jih je bilo 
33.755 članov.  

• Janez Svoljšak je na svetovnem prvenstvu v tekmovalnem lednem plezanju 5. 2. 2017 v 
Franciji osvojil 4. mesto.  

• Sodelovali smo sestanku odprtega slovenskega foruma Športa za vse na katerem smo se 
dogovorili kako izboljšati pogoje za delovanje Športa za vse.  

• Izveden je bil zbor turnih kolesarjev in varuhov gorske narave. 
• Organizirali smo 28. državno tekmovanje Mladina in gore, 21. 1. 2017 v Idriji, zmagali sta 

ekipi PD Trzin in PD Idrija.  
• Udeležili smo se skupščine Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), 11. 3. 2017 v 

Quebecu v Kanadi, kjer je bil predstavljen tekmovalni sistem za olimpijske igre Tokio 
2020. 

• Uspešno smo pridobili sredstva za projekt: Alpe Adria Experience, program Interreg 
Slovenija-Avstrija,  

• Uspešno smo pridobili sredstva za projekt: Okoljsko in energetsko učinkoviti objekti od 
gora do dolin, Eko sklad 

Miro Eržen je dodal, da smo bili uspešni na razpisu za Slovence v zamejstvu, ter, da bo letos potekalo 
Srečanje treh dežel na sejmu od 7. - 9. 4. 2017 v Celovcu. 
Po koncu 2. točke je bilo prisotnih 17 članov UO PZS z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 73,9  
% sklepčnost.  
 
Ad. 5. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov – I. obravnava 

Matej Planko je podal uvodno obrazložitev in povedal, da so v njem upoštevana sprejeta izhodišča na 
eni izmed preteklih sej UO PZS. Po sprejetju pravilnika bo strokovna služba pripravila vzorčni 
pravilnik, ki bo namenjen društvom članom  PZS in se jim bo posredoval, da ga bodo lahko 
uporabljali. Damjan Omerzu je dodal, da je pravilnik pripravljen iz vzorca pravilnika informacijskega 
pooblaščenca, tako, da je usklajen z delovanjem nevladnih organizacij. Razprave ni bilo. 
SKLEP 3/16-03-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje 
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov PZS v I. obravnavi in poziva organe PZS, da do 24.3.2017 
posredujejo morebitne pripombe in predloge za II. obravnavo in sprejem, ki je predviden na 
naslednji seji UO PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6. Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in informiranju – I. obravnava 

Slavica Tovšak je povzela, da Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in informiranju ureja 
organizacijska vprašanja in umestitev v organizacijo Planinske zveze Slovenije. Pravilnik opredeljuje 
Planinski vestnik, Planinski kažipot, Letopis PZS, spletne strani PZS in Obvestila PZS. Opredeljuje tudi 
sestavo in naloge Odbora za založništvo in informiranje PZS in uredništvo Planinske založbe in 
področja kartografije. OZI je imel pravilnik že v obravnavi in je podal svoje pripombe. Pripombe na 
pravilnik naj bodo v roku posredovane direktno Damjanu Omerzu in bodo smiselno upoštevane.  
RAZPRAVA: Matej Planko je dodal da 2. člen pravilnika pravi, da je promocija trženja  v pristojnosti 
generalnega sekretarja, OZI pa lahko sprejme nekaj, kar je v nasprotju z mnenjem generalnega 
sekretarja. V pravilniku je potrebno bolj natančno razmejiti odgovornosti. Na pravilnik bo podal svoje 
pripombe.  
SKLEP 4/16-03-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje 
Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in informiranju PZS v I. obravnavi in poziva organe PZS, 
da do 24.3.2017 posredujejo morebitne pripombe in predloge za II. obravnavo in sprejem, ki je 
predviden na naslednji seji UO PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7. Zbor gospodarjev, konferenca planinskega gospodarstva in soglasje k spremembam 
Pravilnika o kočah, bivakih in planinskih učnih središčih 
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Janko Rabič je  povedal, da je zbor gospodarjev potekal na 6. konferenci o planinskem gospodarstvu 
4. februarja 2017 v okviru sejma Natour Alpe-Adria v Ljubljani. Udeležba je bila zelo dobra.  Dotaknili 
so se analize vzorčenja iztočnih voda iz malih čistilnih naprav na planinskih kočah, rezervacijskega 
sistema za planinske koče ter dali soglasje Pravilniku o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih 
središčih, kjer so glavne spremembe v podrobnejši opredelitvi kriterijev za pridobitev statusa 
planinskega objekta, izboljšanje usposobljenosti oskrbnikov in osebja v planinskih kočah, obveza za 
nudenje popustov za prenočevanje, obveza nudenja prodaje vsaj enega zemljevida in vodnika, ki 
vključujeta planinske poti in zanimivosti na območju planinske koče, ureditvi informacijskega kotička 
in postavitvi planinsko-turističnega zemljevida območja koče bodisi na zunanji tabli ali na steni v 
notranjosti koče ter sprememba člena o kršitvah s poudarkom na neupoštevanju popustov in 
zavrnitvi zavetja. Podelili so tudi certifikate Okolju prijazna planinska koča ter Družinam prijazna 
planinska koča.  
SKLEP 5/16-03-2017: Upravni odbor PZS na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena in točke j) 
19. člena Statuta PZS, daje soglasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku o planinskih 
kočah, bivakih in planinskih učnih središčih, ki ga je sprejel Zbor gospodarjev, 4. februarja 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 8. Zbor odsekov za varstvo gorske narave in soglasje spremembam Pravilnika KVGN ter novim 
članom IO KVGN 

Marijan Denša je povedal, da je zbor odsekov za varstvo gorske narave potekal 25. februarja 2017. 
Sprejeli so spremenjen in dopolnjen Pravilnik o organiziranju in delovanju Komisije za varstvo gorske 
narave PZS, ki prinaša nekaj novosti, ter izdali soglasje k izvolitvi Ane Kreft (PD Vrhnika) in Katarine 
Veber (PD Kamnik) za novi članici  IO KVGN. Zbor je bil zelo uspešen. Razprave ni bilo. 
SKLEP 6/16-03-2017: Upravni odbor na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje 
soglasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku o organiziranju in delovanju Komisije za 
varstvo gorske narave PZS, ki ga je sprejel Zbor odsekov za varstvo gorske narave, 25. februarja 
2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 7/16-03-2017: Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, 
daje soglasje k izvolitvi Ane Kreft (PD Vrhnika) in Katarine Veber (PD Kamnik) za novi članici  IO 
KVGN, ki so bile izvoljene na Zboru odsekov za varstvo gorske narave, 25. februarja 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 9. Razno 

Jurček Nowakk je povedal, da so na MDO PD Kamniško Bistriškega območja obravnavali 
problematiko dvojnega članstva, saj je veliko družin, kjer so otroci včlanjeni v drugo društvo zaradi 
plezanja in tako ne morejo koristiti družinskega popusta pri članarini. Prav tako ga je zanimalo, zakaj 
v planinskih kočah ne nudijo družinam popusta pri nočevanju. Matej Planko mu je odgovoril, da je 
dvojnega članstva trenutno zelo malo in bi bila nadgradnja informacijskega sistema za beleženje 
dvojnega članstva zelo draga, bodo pa to obravnavali na Odboru za članstvo in premislili o morebitni 
nadgradnji, ter podali informacijo o tem na junijski seji UO PZS. Jožef Bobovnik je dodal, da v tem 
primeru informacijski sistem ne bo beležil pravilnega števila članov, saj je dejanskih dvojnih članov 
manj, ker nekateri to problematiko rešujejo na različne načine. Miro Eržen je pozval Gospodarsko 
komisijo, naj na naslednji seji obravnava tematiko družinskega popusta v kočah. 
 
Na sredini 9. točke je bilo prisotnih 19 članov UO z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 82,6  % 
sklepčnost.  
Rudolf E. Skobe je podal vprašanje, kako se bo PZS spoprijela z visokimi cenami usposabljanj, glede 
na to, da manjša društva nimajo sredstev za usposabljanje mladih vodnikov, povečuje se starostna 
struktura članstva, sredstev s strani države pa je iz leta v leto manj in kako se bo odzvala na dejstvo, 
da nov Zakon o športu, ki je v zakonodajnem postopku, ne omenja več licenčnih usposabljanj 
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strokovnih delavcev v športu. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da novi zakon o športu  res ne določa 
več uradno licenciranja, zato se bo vsaka zveza odločala po svoje.« 
 
Rudolf E. Skobe je povedal, da je razočaran nad oddanim podrobnim vsebinskim programom dela za 
leto 2017 MDO PD Zasavja in da je tako skopo zapisan neprimeren za objavo. 
 
SKLEP 8/16-03-2017: Upravni odbor PZS daje soglasje k predloženim podrobnim vsebinskim 
načrtom komisij in organov PZS ter na predlog ostalih organov sprejema predložene podrobne 
vsebinske programe dela za leto 2017. Če sta podrobni vsebinski in finančni načrt v nasprotju, 
veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sledila je 15 minutna pavza.  
 
 
Ad. 3. Priprave na skupščino PZS 2017 

Vodenje seje je prevzel predsednik Bojan Rotovnik 
 

a. Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS  
Predsednik je podal predlog predsedstva za delovno predsednico Skupščine PZS 2017. Razprave ni 
bilo.  
SKLEP 9/16-03-2017: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednico delovnega predsedstva 
skupščine PZS 2017 predlaga voljeno članico UO PZS Mileno Brešan (PD Tolmin). 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b. Spremembe Poslovnika Skupščine PZS 
Damjan Omerzu je pojasnil, da se predlagana dopolnitev Poslovnika o delu skupščine PZS nanaša 
predvsem na opredelitev volilne komisije PZS in njenih pristojnosti. Glavnina dopolnitev je zajeta v 
38. členu poslovnika. Statut PZS, ki je bil dopolnjen na skupščini 2016, predvideva ustanovitev volilne 
komisije PZS, ki je izvoljena na skupščini za mandat 4 let. Menjava mandata se izvede praviloma eno 
leto pred rednimi volitvami PZS. Volilno komisijo sestavljajo trije člani, poleg tega pa skupščina izvoli 
tudi tri nadomestne člane, ki nadomestijo člane volilne komisije po vrstnem redu, v primeru da jim 
predčasno preneha mandat. Volilna komisija izvede tako kandidacijske postopke, kot same volitve na 
skupščini PZS. Poslovnik v predlaganih spremembah predvideva tudi preoblikovanje funkcije varuha 
pravic gora, ki s spremembami statuta ni voljen s strani skupščine, zato se tudi brišejo določbe iz 
poslovnika, ki urejajo ta organ. Razprave ni bilo.  
SKLEP 10/16-03-2017: Upravni odbor potrjuje predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika 
skupščine PZS in predlaga skupščini PZS, da jih sprejme. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

c. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2016 
Bojan Rotovnik je povedal, da so bila vsebinska objavljena v gradivu. 
RAZPRAVA: Rudolf E. Skobe je povedal, da je po Statutu PZS rok za oddajo poročil 31. januar, zato naj 
strokovna služba do roka zagotovi potrebne podatke za poročilo. Matej Planko mu je odgovoril, da je 
tudi PZS vezana za pridobljene podatke s strani društev, se bo pa v bodoče potrudilo, da se bodo 
podatki posredovali do roka oz. čim prej. 
Matej Planko je povzel finančno poročilo, ki je bilo pregledano s strani revizorske hiše. Pozitivno 
izdano mnenje revizorja potrjuje, da so izkazi odraz dejanskega stanja. Vrednost zalog so se znižale, 
Komisija za športno plezanje je v celoti pokrila primanjkljaj, Vodniška komisija pa ga je zmanjšala, 
tako da je trend pozitiven. Urša Mali je dodala, da je leto 2016 prineslo spremembe tudi pri pripravi 
letnih poročil društev. V skladu z njimi je bilo pripravljeno poročilo PZS, ki je bilo priloga gradivu.  
Spremembe kot dodane preglednice so pri gibanju opredmetenih osnovnih sredstev, gibanju 



 
 

14. seja UO PZS 16. 03. 2017  Stran 6 od 10 

 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev, kratkoročnih terjatev po zapadlosti ter gibanju dolgoročnih 
rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev. Poleg tega je upoštevana predpisana podrobnejša 
razčlenitev nekaterih postavk sredstev in obveznosti, ki izhaja iz enotnih shem bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida. Letno računovodsko poročilo društva po novem poleg bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida s pojasnili obsega še prilogo k izkazu poslovnega izida s pojasnili. Revizijska hiša je 
pri pregledu finančnega poročila podala nekatere manjše pripombe na vsebine (naziv poročila je 
sedaj računovodsko; pri terjatvah je popravljeno: FŠ 102.616,00 €, Urad za mladino 7.459,25 €; 
popravljen je naziv banke; pri rezervacijah in pasivnih časovnih razmejitvah je skupno zmanjšanje 
popravljeno na 19.799,44 €; popravljeni so nekateri koeficienti v preglednici poročila po vrstah 
prihodkov in odhodkov, pri opisnem delu so ponekod popravljeni odstotki spremembe), ki so bile vse 
popravljene oz. odpravljene. Razprave na finančno poročilo ni bilo. 
SKLEP 11/16-03-2017: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 
soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2016 s popravki predstavljenimi na seji UO PZS in 
predlaga skupščini PZS, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 12/16-03-2017: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2016 in jih 
posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2016 bodo objavljena na spletni strani 
PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2016, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz 
poročil za leto 2016. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 13/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS 
potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2016. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

d. Poročilo Nadzornega odbora PZS 
Matej Planko je povedal, da je Nadzorni odbor PZS pregledal delovanje PZS in izdal pozitivno mnenje. 
Terjatve so obvladovane, pospešuje se prodaja zalog, poraba sredstev po komisijah je obvladovana.  
 

e. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2018  
Matej Planko je dodal, da se je za izhodišče uporabil finančni načrt za leto 2017. Znani so že rezultati 
prijav na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacije za šport.  
V razpravi so sodelovali Mirko Tovšak, France Benedik, Jurček Nowakk in Marinka Koželj Stepic. 
Slednja je vprašala, ali je možno da se projekt Slovenija planinari razporedi skozi vse leto, da bi bilj 
aktivno sodelovali vsi MDO PD. Matej Planko ji je odgovoril, da bomo preverili tudi to možnost. 
SKLEP 14/16-03-2017: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena 
Statuta PZS potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2018 in predlaga skupščini, da ga 
potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 15/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS 
potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2018 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni 
finančni načrt za leto 2018 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina 
pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2018 spremlja in ga na podlagi rebalansa 
uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 16/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2018 
in predlaga skupščini, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SKLEP 17/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino:  
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2018 in pooblašča, da na 
podlagi okvirnih programov: 

- Komisije z zbori dejavnosti in MDO PD,  sprejmejo podroben program dela posamezne 
dejavnosti za leto 2018, soglasje k programu mora podati upravni odbor PZS,  
- Upravni odbor PZS, na predlog organov PZS, brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne 
programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2018. 

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2018 morajo organi upoštevati 
finančni načrt za leto 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

f. Volitve volilne komisije 
Damjan Omerzu je povedal, da je prišlo zadostno število kandidatov. Volilna komisija bo imela 
mandat 4 leta, letos se bo prvič volilo volilno komisijo, ki bo sestavljala 3 voljene člane in 3 
nadomestne člane. Razprave ni bilo. 
 

g. Poslovni prostori PZS oz. sedež PZS 
Matej Planko je v uvodu predstavil stanje poslovnih prostorov PZS in različne možnosti za ureditev 
problematike poslovnih prostorov.  Povedal je, da so za poslovne prostore PZS našli kupca, ki je zelo 
zainteresirani za nakup. Znesek prodaje je za javnost trenutno poslovna skrivnost. Po podpisu 
predpogodbe pa bo vrednost objavljena v gradivu za skupščino, in bo postalo javno. Gradivo za 
skupščino se bo še dopolnilo s podatki o gibanju povprečnih cen nepremičnin v zadnjem obdobju,  
več informacij o predhodni razpravi na seji UO PZS in možnostih nakupa nadomestnih prostorov. V 
razpravi so sodelovali Rudolf E. Skobe, Manja Rajh, Jurček Nowakk in Jože Rovan, ki so vsi enakega 
mnenja, da so sedanji prostori neprimerni, v slabem stanju, prenova bi bila nesmiselna in podpirajo 
prodajo. Razpravi se je pridružil tudi sodelujoči na seji Jože Stanonik (član PD Škofja Loka), kateremu 
je povedal, da mu je žal, da PZS že pred več kot 10 leti ni uspelo izpeljati prodaje stavbe in selitve na 
drugo lokacijo. Objekt je zelo dotrajan, zato bi bila prenova nesmiselna. Glede na spomeniško varstvo 
ga ni možno obnavljati v okvirih, potrebnih za PZS, primanjkuje parkirnih prostorov, zato zelo podpira 
selitev na drugo lokacijo. Po njegovem mnenju bi bila tudi smiselna odprodaja preostalih 
nepremičnin PZS in s prodajo le teh investirati v nove prostore PZS. Poudaril je tudi, da bi bila 
neprodana hiša PZS zamujena priložnost, saj je ponujena cena zelo dobra.  
SKLEP 18/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predpogodbo o prodaji poslovne stavbe PZS, 
parc. št. 2333 in 2334 k.o. Ajdovščina in pooblašča predsednika PZS, da po dokončni uskladitvi s 
kupcem, podpiše predpogodbo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 19/16-03-2017: Upravni odbor PZS predlaga skupščini sprejem sklepa: Skupščina PZS na 
podlagi točke g) prvega odstavka 27. člena Statuta PZS potrjuje pogodbo o prodaji poslovnih 
prostorov PZS na parc. št. 2333 in 2334 k.o. Ajdovščina, na Dvorakovi 9 v Ljubljani in pooblašča 
predsednika PZS za podpis pogodbe.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 20/16-03-2017: Upravni odbor PZS predlaga skupščini sprejem sklepa: Skupščina PZS določa, 
da se pridobljena sredstva s prodajo poslovnih prostorov PZS na Dvorakovi 9 v Ljubljani vodijo na 
posebnem stroškovnem mestu in se morajo porabiti izključno za nakup novih prostorov in nakup 
potrebne opreme za nemoteno poslovanje PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Bojan Rotovnik je pozval predsednike MDO PD, da naj na svojih sejah celostno predstavijo 
problematiko prostorov PZS. 
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h. Prenos nepremičnega premoženja s PZS na Društvo Postaja GRS Celje 
Matej Planko je povedal, da je PZS dobila prošnjo za prenos lastništva.  Predsednik GRS Celje Brane 
Povše je predstavil zgodovino koče. Leta 1980 je takratna postaja GRS Celje pri planinskem društvu 
Celje pričela z gradnjo zavetišča na Golteh. Na tem mestu je prej stala smučarska koča. Zavetišče je 
bilo zgrajeno s sredstvi GRS postaje Celje, donatorjev in ogromno prostovoljnega dela članov postaje 
GRS Celje. V letih delovanja so se menjali načelniki in miselnost članov, zato se je leta 1994 postaja 
odcepila od društva. Ustanovljeno je bilo društvo z nazivom; Gorska reševalna služba Celje - 
društvo za pomoč ljudem. Društvo je bilo kmalu sprejeto v članstvo Planinske zveze Slovenije. 
Damjan Omerzu je dodal, da ima GRS Celje željo, da se zavetišče GRS na Golteh s pripadajočim 
funkcionalnim zemljiščem prenese na GRS postajo Celje - društvo v razmerju 90% last GRS Celje in  
10% last PZS. V pogodbi se bodo solastniška razmerja še dodatno uredila, kot ima PZS to urejeno za 
solastništvo planinskih koč. Predsednik PZS je povedal, da se preverja možnost za ustrezno ureditev 
lastništva dostopne ceste do objekta. Gospodarska komisija PZS je obravnavala to tematiko in se s 
predlaganim predlogom strinja. MDO PD Savinjske nima pripomb. 
SKLEP 21/16-03-2017: Upravni odbor PZS predlaga skupščini PZS, da sprejme sklep: Skupščina PZS 
soglaša s neodplačnim prenosom 9/10 lastnine na zavetišču  GRS na Golteh, parc. št. 912/41 k.o. 
Radegunda, na Gorsko reševalno službo postaja Celje – društvo in pooblašča predsednika PZS za 
podpis pogodbe. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

i. Predlog PD Škofja Loka za obravnavo na skupščini PZS 
Jože Stanonik, član PD Škofja Loka je predstavil idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega 
prostora, nove tehnične možnosti in priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo 
vzdrževanju planinske infrastrukture«. Predlog ideje je bila priloga gradivu. Matej Planko je odgovoril, 
da je izkupiček tovrstnih akcij slab, kar se je izkazalo pri akciji Droben prispevek- markanten vtis. 
Ostaja osnovno vprašanje kako motivirati obiskovalce gora za akcijo, da bodo poslali SMS ali opravili 
telefonski klic. V kolikor bi se sredstva zbirala s telefonskim klicem na številko 090 in ne s pošiljanjem 
SMS sporočila, bi to pomenilo dodatne stroške za PZS, saj bi za poslušanje posnetkov potrebovali 
dodatne ljudi. Kar se tiče raziskav povezanih z mobilnim signalu, se je po trenutnih poizvedbah pri 
operaterjih izkazalo za neuresničljivo, ker nimajo zakonske podlage za zbiranje in obdelovanje 
tovrstnih podatkov. Bojan Rotovnik je dodal, da predsedstvo PZS podpira aktivnosti za zagotavljanje 
novih virov sredstev za izvajanje programa dela planinske organizacije, vendar je za takšne aktivnosti 
potrebna širša podpora, predvsem s strani društev. Predsedstvo podpira nadaljnjo razpravo o tej 
tematiki predvsem na MDO PD, ne podpira pa uvrstitev te tematike na skupščino PZS, saj tematika 
zahteva širšo in poglobljeno razpravo, ki pa na skupščini ne bo mogoča. V razpravi sta sodelovala Igor 
Oprešnik in Jurček Nowakk. Slednji je povedal, da smo kot NVO upravičeni do brezplačnega 
oglaševanja v medijih, predsednik MDO PD Podravja pa je povedal, da so na seji sprejeli negativno 
stališče do predloga, da se ta tematik uvrsti na skupščino.  
SKLEP 22/16-03-2017: UO PZS podpira nadaljnjo razpravo o pridobivanju oz. zagotavljanju novih 
virov sredstev za izvajanje programa dela planinske organizacije, zato poziva vse MDO PD, da 
opravijo splošno razpravo o tej tematiki in pripravijo predloge, ki jih predsedniki MDO PD 
predstavijo na jesenski seji UO PZS. Na podlagi prejetih predlogov in opravljene razprave UO PZS 
imenuje delovno skupino in sprejme izhodišča za njeno delo. Delovna skupina pripravi analizo 
prejetih predlogov s strani MDO PD vključno z idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega 

prostora, nove tehnične možnosti in priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo 

vzdrževanju planinske infrastrukture« ter za drugo razpravo na sejah MDO PD pripravi podrobneje 
predstavljene predloge za pridobivanje oz. zagotavljanje novih virov sredstev za izvajanje 
planinskih dejavnosti. Delovna skupina rezultate druge razprave po MDO PD predstavi UO PZS. 
 
SKLEP 23/16-03-2017: Idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične 
možnosti in priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske 
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infrastrukture«, ki jo je podalo PD Škofja Loka s podporo več planinskih društev, se ne uvrsti na 
dnevni red Skupščine PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4. Skrbništvo planinskih poti na območju Donačke gore 

Predsednik PZS je povedal, da je problematiko skrbništva nekaterih planinskih poti na območju 
Donačke gore najprej obravnavala KPP, ki pa je po nekaj mesecih prosila predsednika PZS za pomoč 
pri iskanju kompromisa med PD Sloga Rogatec in PD Ptuj, ki se glede tega ne moreta sporazumeti. 
Zato je predsednik PZS 1.12.2016 na Rudijevem domu sklical sestanek vodstev obeh društev ter 
predstavnikov KPP, kjer so dosegli skoraj soglasno podporo kompromisnemu predlogu glede 
skrbništva nekaterih odsekov planinskih poti na Donački gori, ki ga je podal predsednik PZS. Sprejeli 
so stališče, da je kompromisna rešitev sprejeta, če jo naknadno potrdita tudi upravna odbora obeh 
društev. Kljub temu, da se je večina predstavnikov PD Ptuja na sestanku strinjala s kompromisno 
rešitvijo, pa upravni odbor PD Ptuj ni podal soglasja, za razliko od PD Sloga Rogatec, ki je podalo 
soglasje in zato kompromisna rešitev ni stopila v veljavo. Predsedstvo PZS je nato obe društvi 
pozvalo, da v tej zadevi sprejmeta arbitražo, kot jo za spore določa Statut PZS. Do tega predloga se je 
negativno opredelilo PD Sloga Rogatec, medtem ko PD Ptuj ni poslal odgovora. Ker so bile s tem 
izčrpane vse pravne možnosti, ki jih za reševanje sporov poznamo v planinski organizaciji, se je 
predsedstvo odločilo, da UO PZS predlaga, da problematiko obravnava in sprejme ustrezno odločitev. 
Kajti UO PZS je tisti, ki v končni fazi potrjuje nove planinske poti ter skupne sezname skrbnikov 
planinskih poti.  
Svoje stališče je povedal tudi Harold Križanec (predsednik PD Sloga Rogatec) ter Manja Rajh, 
predsednica MDO PD Savinjske. Oba se ne strinjata s tem, da je PD Ptuj vpisan kot skrbnik planinskih 
poti na območju Donačke gore. Manja Rajh je mnenja, da je nekdo nepooblaščeno v katastru 
spremenil skrbnika planinskih poti, kar bi bilo potrebno preveriti. Igor Oprešnik je povedal, da naj bi 
od leta 2000 PD Sloga Rogatec le enkrat sodelovala v akciji, večino dela na poteh je opravil PD Ptuj.  
V razpravi je sodeloval Miro Mlinar. Bojan Rotovnik je obrazložil, da je bila prva verzija katastra 
planinskih poti na predlog KPP potrjena junija 2015 na seji UO PZS. Do takrat so se več let zbirali in 
ažurirali podatki v tej veliki podatkovni zbirki na različne načine in ker je takrat to bila delovna verzija, 
se tudi ni zagotavljalo sledenje spremembam. Ravno zato so bili takrat vsi člani UO PZS, še posebej pa 
predsedniki MDO PD, dodatno pozvani, da prvi predlog katastra planinskih poti podrobno pregledajo 
in sporočijo morebitne napake ali neskladnosti. Od junija 2015, ko je bila prva verzija katastra 
planinskih poti potrjena tako s strani KPP kot tudi soglasno s strani UO PZS, se beležijo vsi posegi v 
katastre. V tej začetni verziji katastra pa so bili določeni odseki planinskih poti na območju Donačke 
gore zavedeni pod skrbništvu PD Ptuj, na kar pa se je januarja 2016 pritožilo PD Sloga Rogatec. Pri tej 
problematiki je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da do uvedbe katastra planinskih poti v PZS nismo 
poznali pojma skrbnik odseka planinske poti, ampak samo skrbnik planinske poti. In bistvo spora med 
navedenima društvoma je ravno skrbništvo odsekov planinskih poti, skrbništvo planinskih poti ni 
sporno.  
Glede na vsa podana dejstva je predsednik predlagal sprejem sklepa: 
SKLEP: 24/16-03-2017: UO PZS potrjuje, da se skrbništvo spodaj navedenih odsekov planinskih poti 
na območju Donačke gore dodeli:  

• odsek Donačka S – Krče Z: skrbnik PD Ptuj,  

• odsek Donačka gora – Donačka gora V (grebenska pot): skrbnik PD Ptuj,  

• odsek Rudijev dom – Rudijev dom V: skrbnik PD Sloga Rogatec,  

• odsek Rudijev dom V– Donačka gora : skrbnik PD Sloga Rogatec,  

• odsek Rudijev dom V– Pragozd: skrbnik PD Sloga Rogatec.  
V kolikor navedeno društvo v roku 30 dni od izdaje tega sklepa pisno ne potrdi sprejem skrbništva 
nad dodeljenim odsekom oz. odseki, se skrbništvo teh odsekov najprej ponudi drugemu društvu, 
navedenem v tem sklepu. V kolikor tudi ta pisno ne potrdi prevzem skrbništva v roku 30 dni od 
poziva, se takšen odsek oz. odseki planinskih poti začasno dodelijo v skrbništvo PZS, ki bo iskanje 
novih skrbnikov izvajala po enotnih merilih za vse odseke, ki so v skrbništvu PZS. 
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Sklep je bil sprejet (17 ZA, 2 PROTI – Rudolf E. Skobe, Manja Rajh) 

 
Predsednik PZS je za konec povedal, da bo naslednja seja UO PZS 11. 4. 2017 v Ljubljani. Seja je bila 
zaključena ob 20.43. 

 
 
Zapisala: 
Saša Sitar, 
poslovna sekretarka PZS 
 
 
 
Matej Planko,          Bojan Rotovnik, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 
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ZABELEŽKA SESTANKA O PRENOSU LASTNIŠTVA RIBNIŠKE KOČE 

 
Sestanek je bil v prostorih Občine Ribnice na Pohorju. 
 
Prisotni:  
Občina Ribnica na Pohorju: župan Srečko Geč 
PZS: Janko Rabič, Bojan Rotovnik in Matej Planko 
PD Paloma Sladki vrh: Franc Perko, Jože Korotaj in Franc Ferk 
PD Ruše: Mitja Plohl, Zoran Kos 
PD Radlje ob Dravi: Mirko Petrič 
MDO Podravja: Igor Oprešnik 
MDO Koroške: Mirko Tovšak 
 
V uvodu je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil pobudo PD Paloma Sladki vrh za prenos lastništva ali 
odprodajo Ribniške koče ne Pohorju in razmišljanje PZS o ureditvi nastale situacije. 
 
Župan občine Ribnica na Pohorju je predstavil vizijo razvoja Ribniškega Pohorja in vse zaplete z upravljanje 
turističnih kapacitete na tem območju. Trenutno je večina premoženja teh pravnih subjektov na DUTB-ju. 
Prihodnost kraja vidijo v razvoju turizma, morajo pa prej vzpostaviti določene pogoje. Trenutno pa nimajo 
sredstev, da bi občina odkupila Ribniško kočo. 
 
Franc Perko je razložil vzroke za podano pobudo za prenos lastništva ali odprodajo Ribniške koče. 
V obnovo koče so vložili 460.000 €, na koči so opravili več kot 8.000 prostovoljnih ur, natančneje je 
predstavil vse investicije, ki so jih naredili. Kočo so lani dali v najem družini Mrzel, ki imajo željo kočo tudi 
odkupiti. Koča je potrebna novih vlaganj (čistilna naprava, fasada, obnova stopnišča …).   
Trenutno imajo dolga še 14.000 € + obresti + vlaganja novega najemnika.  Prevzemnik koče se mora 
zavezati, da koče ne bo prodal naprej. 
 
Zoran Kos je povedal, da ima PD Ruše interes za prevzem objekta. Potrebujejo pa več natančnih informacij. 
Želijo sestanek s PD Palomo Sladki vrh na katerem bi se pogovorili kakšen je dolg in kakšni so ostali pogoji. 
Prav tako bi želeli sestanek s sedanjim najemnikom.  
 
Mirko Petrič je povedal, da je javni interes lokalnih planincev, da ostaja zemljišča v lasti PZS ali občina, ki bi 
morala urediti ustrezna parkirišča v bližini Ribniške koče. Glavnina obiskovalcev je iz Mariborskega konca.  
 
Predsednika MDO pozoveta še ostala društva, da preverita ali ima še kdo interes za prevzem koče. povratne 
informacije zbereta do 15. 2. 2017. Ta društva se napoti na PD Paloma Sladki vrh in tam bodo dobili 
natančne informacije.  
 
Mirko Tovšak je povedal, da planinska društva iz Mislinjske doline nimajo interesa za prevzem objekta, ker 
nimajo dovoza iz Mislinjske doline. 
Igor Oprešnik je povedal, da je pobudo že predstavil na MDO Podravja. Med ostalimi društvi v MDO ni 
interesa. Mora pa objekt ostati planinska koča.    
 
PD Ruše sporoči svojo odločitev do konca marca.   
 
 



 
Ljubljana,  1. 2. 2017      Zapisala: Matej Planko 
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Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za turno kolesarstvo, 
 
ki je bil v  četrtek 9. marca 2017, ob 17. uri v prostorih Mengeške koče na Gobavici. Pričetek zbora ob 
17.25 uri. 
 

Uvodne besede načelnika Komisije za turno kolesarstvo PZS Joža Rovana. 
 
Pozdrav podpredsednika Planinske zveze Slovenije Romana Podnebška. Pohvalil je delo najmlajše 
komisije znotraj PZS. Usposabljanja potekajo kvalitetno, vsako leto pridobimo nove turnokolesarske 
vodnike. Izpostavil je Zakon o planinskih poteh, kjer so predvidene skrbniške pogodbe, ki urejajo 
planinske poti. Dokler se ta segment ne uredi, ni možno registrirati poti za dvonamensko rabo. 
Izpostavi tudi STKP, kjer je bilo narejenega ogromno dela in prostovoljnih ur.  
 
Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske 

komisije. 

 

Načelnik KTK, Jože Rovan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: 
Igor Rozman – predsednik zbora 
Atila Armentano in Robert Hočevar – člana zbora 
 
Sklep 1.1.: 

Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi: 
Predsednik zbora – Igor Rozman. 
Člana zbora – Atila Armentano in Robert Hočevar. 
 
Predsednik zbora Igor Rozman je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Marjan Pučnik – verifikacijska komisija. 
 

Sklep 1.2.: 

Zbor je soglasno potrdil delovna telesa v predlagani sestavi. 
 
Prisotni načelniki oz. namestniki odsekov/klubov:  glej prilogo! 
 

Ostali prisotni: 

Roman Ponebšek – podpredsednik PZS 
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi. 
 
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 25 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 17.  
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Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel z delom.  
 

Ad 2/ Sprejem predlaganega dnevnega reda 
Predsednik zbora je prebral predlagani dnevni red. 
 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske 
komisije,  

2. sprejem predlaganega dnevnega reda, 
3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov, 
4. poročilo o delu v letu 2016, 
5. plan dela za 2017, 
6. turnokolesarski učni center v Domu pod Storžičem in Graničarska pot na Zelenici (Andrej 

Remškar), 
7. vtisi s Slovenske turnokolesarske poti (Pia Peršič in Andrej Martinčič), 
8. razno. 

 
Sklep 2.1.: 

Zbor načelnikov je predlagani dnevni red soglasno sprejel. 
 
Ad3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov 

Kratek povzetek je predstavil Jože Rovan, načelnik KTK PZS. Nanj ni bilo pripomb. 
 
Sklep 3.1.1:  

Zapisnik zadnjega zbora načelnikov je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 4/ Poročilo načelnika KTK PZS 

Poročilo je bilo poslano vsem načelnikom odsekov. 
Poročilo je priloga zapisnika. 
 
Povzel ga je Jože Rovan in izpostavil: 

• Turno kolesarstvo je kot dejavnost povezana z vodenjem in doživljanjem narave in ni 
povezano s tekmovalnim kolesarstvom – »turni kolesar je planinec na kolesu«. 

• Dva ključna vidika: usmerjanje dejavnosti turnih kolesarjev s poudarkom na varovanju narave 
in usposabljanje turnih kolesarjev in turno kolesarskih vodnikov. 

• Poročila za registracijo so spodbudna. 

• 18.6.2016 se je uradno odprla Slovenska turnokolesarska pot: 
o urejen je spletni vodnik, 
o zemljevidi in višinogrami, 
o izjemen obisk spletne strani – najbolj obiskana etapa je Ljubljana – Govejk, 
o pripravljena je bila celostna podoba, 
o STKP je vrisana že v določene planinske karte – Mangart in Jalovec, Krn, 
o izdan je bil dnevnik STKP z namenom vtisov žigov, 
o STKP se je pričela tudi markirati, trenutno je označene 30% STKP, 
o povezava s številnimi turističnimi ponudniki, možnosti sofinanciranja, 
o precej zanimanja iz tujine – prednjačijo Italijani. 

 
Poteka debata zakaj določeni deli Slovenije niso vključeni v STKP. Jože pojasni, da je bila STKP 
načrtovana za široke množice in ne sme biti pretežka. Ni pa zaključena v smislu dodatnih etap. 
 
Sklep 4.1.: 
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Poročilo  o  delu KTK PZS v letu 2016 je bilo soglasno sprejeto. 
Ad 5/  Program dela za leto 2017 

Plan dela, ki je priloga zapisnika je predstavil in obrazložil Jože Rovan.  
 
Izpostavil je: 

• usposabljanje za TKV 1, 

• licenčno izpopolnjevanje TKV, 

• inštruktorje turnokolesarskih vodnikov, 

• turnokolesarski tabor, 

• urejanje STKP, 

• sodelovanje s Fakulteto za šport, 

• pripravo učnih gradiv, 

• promocija turnega kolesarstva, 

• predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu, 

• sodelovanje z drugimi organizacijami, 

• sodelovanje pri pripravi zakonodajnih aktov, ki so povezani s turnim kolesarstvom. 
 
V letu 2017 nas čaka prva izvedba usposabljanja inštruktorjev turnega kolesarstva, priprava učbenika 
za turnokolesarsko šolo in poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport. 
 
Na vprašanje ali se razmišlja glede aplikacije STKP za pametne telefone je Jože Rovan podal odgovor, 
da v eni izmed naslednjih faz sigurno in da se tudi že pripravlja material za to. Priprava tiskanega 
vodnika pa mora počakati na to, da se trasa STKP stabilizira.  
 
Sklep 5.1.: 

Program  dela KTK PZS za leto 2017 je bilo soglasno potrjen. 
 
Ad 6/  Turnokolesarski učni center v Domu pod Storžičem in Graničarska pot na Zelenici (Andrej 

Remškar) 

Predstavitev nove turnokolesarske poti in učnega centra na tržiškem in utrip turnega kolesarstva v 
Občini Tržič. 

• 26 poti, 670 km, 

• narejen je bil zemljevid, 

• izvedena je bila študijska tura, 

• nasveti oskrbnikom planinskih koč kakšne so potrebe turnih kolesarjev. 
 
Legalizacija Graničarske poti na Zelenico: 

• Ogled s predstavniki Zavoda RS za varstvo narave. 

• Priprava kvalitetne idejne zasnove, upoštevati vse naravne dejavnike. 

• Vloga za izdajo soglasja Zavoda za varstvo narave. 

• Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, ureditev služnosti.  

• Ureditev poti, določitev vzdrževalca. 
 
Učni center: 

• Poskrbljeno za varno shranjevanje koles. 

• Učilnica. 

• Poligon. 

• Izobraževanja, druženja, predavanja in skupne ture. 
 
Ad 7/  Vtisi s Slovenske turnokolesarske poti (Pia Peršič in Andrej Martinčič) 
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Predstavitev vtisov z STKP, ki sta jo v letu 2016 v celoti prevozila Pia in Andrej. Urediti: nujno je 
potrebno pot v celoti markirati, številne koče so odprte le ob koncih tedna, prehrana je pogosto 
omejena na joto in ričet (čeprav gre za koče z možnostjo oskrbe z vozili), ni ponudbe energetskih 
napitkov, energetskih ploščic. Pot je čudovita.  
 
Ad 8/  Razno 

Predstavitev turnokolesarske šole v Kranju. 
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 20.10 uri. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
 

 
Jože Rovan, načelnik KTK PZS 

 
 
 
Priloge: 

- Poročilo o delu za leto 2016. 
- Program dela 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Dvorzakova 9 

1000 Ljubljana 

 

 

Številka: GRZS/181 

Datum: 17.2.2017 

 

 

 

 

 

 

ZADEVA:  Naslednik ustanovitelja sklada Okrešelj 

 

Sklad Okrešelj že vse od ustanovitve izplačuje štipendije za šolanje otrokom ponesrečenih v 

helikopterski nesreči na Okrešlju, ker pa je teh otrok vedno manj, oziroma so se že izšolali in so našli 

zaposlitve, GRZS poskuša razširiti upravičence sklada Okrešelj. Pri tem smo naleteli na težave, katere 

moramo predhodno  odpraviti. 

 

Kot ustanovitelj sklada Okrešelj je bila v ustanovnem aktu zapisana GRS pri PZS. Ker smo se leta 

2006 odcepili od PZS in ustanovili samostojno Gorsko reševalno zvezo Slovenije je smiselno, da se 

kot naslednik ustanovitelja zabeleži GRZS. V zvezi tega vas pozivamo, da se uskladimo in  

podpišemo pogodbo o ustanoviteljski pristojnosti GRZS. 

 

 

Planinski pozdrav, 

 

        Gorska reševalna zveza Slovenije 

         Igor Potočnik 

         predsednik 
 



 

 

Varovala pri športnem plezanju 
Priporočilo Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA) 

 

 

OEAV pri športnem plezanju v plezališčih in športnih dvoranah svetuje uporabo 

»polavtomatskih« varoval 

 

Izraz »polavtomatske varovalne naprave« ali krajše »polavtomati« zajema vse varovalne 

naprave z možnostjo blokade oz. dodatno podporo za blokado. Varovalne naprave brez 

dodatne podpore blokade (tube, HMS) imenujemo dinamične varovalne ploščice.  

 

Katero izbrati?  

Vsaka naprava ima pri rokovanju z njo svoje značilnosti. Da se bi izognili poškodbam in 

padcem ali kateri drugi napaki moramo za delo z napravami biti ustrezno usposobljeni in 

imeti zadostno količino prakse. 

 

Pri tem je bistvenega pomena: 

• Dosledno upoštevanje navodil in načel rokovanja z vrvjo / blokiranja: varujoča roka 

ves čas drži vrv (tukaj je mišljeno, da med podajanjem vrvi, le te ne spustimo – vrv 

med varovalom in roko), 

• rutina pri podajanju, pojemanju, blokadi vrvi in rezervi vrvi med varovalom in 

plezalcem, 

• upoštevanje razlike v teži varujočega in plezalca, 

• pravilni postavitvi glede na steno med varovanjem, 

• upoštevati ohlapnost vrvi / še posebej pomembno na začetku, ko je plezalec bliže 

tlom, 

• izkušnje pri zaustavljanju različnih padcev / iz različnih položajev, 

• pozornost / stalna. 

 

Velja: Najšibkejši člen pri varovanju je varujoči. Po analizi je najpogostejši vzrok vseh nesreč 

pri varovanju človeški faktor in ne varovalo. 

 

Priporočila so bila sprejeta na skupščini CAA, ki je bila 17. septembra 2012 v Innsbrucku. 
 
Prevod: Matjaž Šerkezi 

 
 



 
___________________________________________________________________________ 
 

Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA 
 

Osem vodilnih planinskih organizacij v državah na območju Alp, med katerimi je tudi PZS, 
tesneje sodeluje že od leta 1995. Iz sprva neformalne oblike sodelovanja je leta 2004 nastalo 
formalno Združenje planinskih organizacij alpskega loka (Club Arc Alpin - CAA).  
 
CAA, ki preko svojih članic združuje preko 2 mio planincev, promovira planinstvo ter skrbi za 
izmenjevanje informacij in primerov dobre prakse med članicami. Na področju Alp koordinira 
in predstavlja skupne interese osmih planinskih organizacij na področju planinstva, varstva 
gorske narave ter urejanje alpskega prostora s poudarkom na sodelovanjem v organih Alpske 
konvencije. Dejavnost združenja se v pretežni meri izvaja v:  

• komisiji za koče in poti,  

• komisiji za planinske športe, usposabljanje in varnost ter 

• komisiji za varstvo narave in urejanje alpskega prostora.  
 
Članice Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA: 
 

 
 

 

 

  
 

 
 






