
 
Številka: IZHP 349/2017 

Datum: 28. 3. 2017 

 

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije 

 

S K L I C U J E M 

 

16. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, 

 

ki bo v torek, 11. aprila 2017, ob 16:30, 

v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig , Zabrv 12, Ig 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 14. seje UO PZS (Matej Planko) 

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

3. Informacija o možnih novih poslovnih prostorih PZS (Matej Planko) 
4. Izbris neaktivnih društev iz članstva v PZS (Matej Planko) 
5. Izhodišča za razpravo o članarini PZS v letih 2018 – 2020 (Tone Jesenko, Matej Planko) 
6. Skrbniške pogodbe za planinske poti (Bojan Rotovnik) 
7. Ribniška koča na Pohorju (Bojan Rotovnik, predsednik PD Paloma Sladki vrh in predsednik PD 

Ruše) 
8. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov – II. obravnava (Matej Planko in Damjan Omerzu) 
9. Zbor turnih kolesarjev (Jože Rovan, Roman Ponebšek) 
10. Ustanoviteljske pravice Ustanove sklad Okrešelj (Andrej Karničar in Matej Planko) 
11. Priporočene cene prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih kočah (Janko Rabič) 
12. Vpis bivakov v seznam planinskih objektov (Janko Rabič) 
13. Informacija o spomladanski anketi za društva (Bojan Rotovnik) 
14. Informacija o Priporočilih CAA o varovalih pri športnem plezanju (Miro Eržen) 
15. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko) 
16. Razno 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na el. 

naslov info@pzs.si). 

 

Bojan Rotovnik, 

predsednik  

 

 

VABLJENI: 

- podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Ponebšek 

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

Škerbinek in Štefan Keber 

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

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

Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja 



Rajh  (Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD 

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

Dolenjske in Bele Krajine) 

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

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

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

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

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

- predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar 

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

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

Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi). 

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

- Franci Perko (predsednik PD Paloma Sladki Vrh) in Iztok Urlavb (predsednik PD Ruše), Andrej 

Karničar (predsednik uprave Ustanove Sklad Okrešelj) 

 

V VEDNOST: 

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

 

 

Pisna gradiva za sejo: 

• splošno: Obrazložitve za 15. sejo UO PZS. 

• k točki 1: Zapisnik 14. seje UO PZS, z dne 16. 3. 2017, pregled realizacije sklepov. 

• k točki 6: Osnutek skrbniške pogodbe - verzija po javni obravnavi in dodatnih usklajevanjih (bo 

poslano naknadno) 
• k točki 7: Zapisnik sestanka, z dne 1. 2. 2017 
• k točki 8: Predlog Pravilnika o varstvu osebnih podatkov – II. Obravnava (bo poslan naknadno) 
• k točki 9: Zapisnik zbora kolesarjev 
• k točki 10: Dopis GRZS, z dne 17. 2. 2017 

• k točki 11: Predlog za vpis dveh bivakov v seznam planinskih objektov (bo poslano naknadno) 

• k točki 14: Priporočilo CAA glede uporabe varoval pri športnem plezanju  

• k točki 15: Predlog Savinjskega MDO PD za dopolnitev dnevnega rega 14. seje UO PZS 

 

 

Obrazložitve za 15. sejo Upravnega odbora PZS 

Ad. 1 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 14. seje, z dne 16. 3. 2017. 

 

Ad. 2  

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

seje UO PZS.  

Ni predvidenih sklepov. 

 

Ad. 3  

Generalni sekretar bo predstavil trenutno stanje možnih novih lokacij za poslovne prostore PZS. 
Ni predvidenih sklepov 

 



Ad. 4 

V letu 2016 nekatera društva niso prevzela znamkic, kljub večkratnim pozivom in opozorilom. Prav 
tako niso naročila znamkic za leto 2017. S tem so izpolnjeni pogoji iz točke c) prvega odstavka 21. 
člena Statuta PZS, ki predvideva izbrisom društev iz članstva PZS, če društvo šest mesecev po koncu 
poslovnega leta ne odvede PZS dela članarine. 
Prosimo lokalno pristojne MDO PD, da se na seji opredelijo do izbrisa društev.  

 
Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi točke c) prvega odstavka 21. člena Statuta PZS iz članstva 
PZS briše Planinsko društvo Hudournik (MŠ: 4017641000) iz MDO PD Notranjske, Planinsko društvo 
Panorama Dobrova (MŠ: 2051451000) iz MDO PD Ljubljane in ŠPD Gre Gor (MŠ: 4064143000) iz 
MDO PD Gorenjske. 
 

Ad. 5 

V letu 2017 se izteka pogodba z Zavarovalnico AS za zavarovanje članstva, zato pripravljamo razpis za 
izbor zavarovalnice za zavarovanje članstva in določena druga zavarovanja za novo obdobje v trajanju 
dveh ali treh let. Glede obsega zavarovanja izhajamo iz obstoječega zavarovanje, ki se je izkazal kot 
ustrezen. V okviru razpisa se bo pridobilo ponudbe tudi z upoštevanjem manjših popravkov in 
korekcij zavarovalnih vsot ter dodatne možnosti zavarovanj, ki jih bodo člani lahko sklepali 
individualno. Pri tem je primarni namen vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in vsebinsko ustreznega 
zavarovanja za člane pri opravljanju dejavnosti, ki se izvaja v okviru PZS. 
 
V zadnjih treh letih so v okviru različnih sestankov bile podane nekatere ideje glede sprememb v 
sistemu planinske članarine, za katere pa smo podali obrazložitev, da znotraj triletnega 
zavarovalnega obdobja praviloma ne sprejemamo bistvenih sprememb, da pa takšne predloge 
obravnavamo v času priprav na novo triletno obdobje. Zato bo v naslednjem sklopu gradiv za 15. sejo 
UO PZS poslana tudi izhodišča za razpravo o morebitnih spremembah pri planinski članarini. Na 
aprilski seji UO PZS bi opravili prvo razpravo in ob tem oblikovali izhodišča za javno razpravo, ki bo 
predvidoma trajala do 22.5.2017, nato pa bi na podlagi javne razprave za 16. sejo UO PZS pripravili 
predloge sprememb ustreznih pravnih aktov za I. obravnavo, morebitne spremembe pa bi sprejemali 
na septembrski seji UO PZS.   
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za javno razpravo o morebitnih spremembah 
v sistemu planinske članarine za novo triletno obdobje. Javna razprava poteka do 22.5.2017, 
poročilo iz javne razprave pa se skupaj z morebitnimi osnutki sprememb za I. obravnavo predstavi 
na naslednji seji UO PZS. 
 

Ad. 6 
Na podlagi prejetih pripomb in predlogov v okviru prve javne obravnave in izvedenih posvetov s 
planinskimi društvi po različnih krajih po Sloveniji, je bil pripravljen nov osnutek skrbniške pogodbe za 
planinske poti. V februarju je potekala druga javna obravnava skrbniške pogodbe, kjer smo prejeli 
zelo malo pripomb in vse smiselne pripombe smo tudi upoštevali. Potrjen predlog bo s potrditvijo na 
seji UO PZS pripravljen za začetek podpisovanja pogodb z društvi – skrbniki planinskih poti, seveda, 
ko bodo za to izpolnjeni tudi ostali zakonski pogoji. S tem bo izpolnjena pomembna naloga iz Zakona 
o planinskih poti, ki jo ta nalaga PZS. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje vsebino skrbniških pogodb za planinske poti za podpis s 
skrbniki planinskih poti. 
 
Ad. 7 
Konec novembra 2016 se je vodstvo PZS sestalo z vodstvom PD Paloma Sladki Vrh na temo Ribniške 
koče na Pohorju. Na sestanku so nas seznanili, da zaradi več razlogov dolgoročno ne zmorejo več 
zagotavljati izvajanje nalog lastnika te planinske koče. Zato so se v društvu odločili, da začnejo 
postopek prenosa lastništva planinske koče na drugo zainteresirano planinsko društvo, če pa to ne bo 



možno, pa bodo sprožili postopek prodaje planinske koče.  PZS je 10% lastnik tega objekta in 
pripadajočega zemljišča. Skladno s sklepom skupščine PZS iz leta 2012 je solastniški delež namenjen 
tudi aktivnemu sodelovanju PZS v procesu morebitne spremembe namembnosti ali lastništva 
planinske koče. Zato smo se v predsedstvu PZS odločili, da s soglasjem PD Paloma Sladki vrh, 
povabimo zainteresirana planinska društva, ki delujejo na širšem območju Pohorja, na sestanek, ki je 
potekal 1. 2. 2017 v Ribnici na Pohorju (zapisnik sestanka je priloga vabilu). 
 
Vzporedno se nadaljuje tudi zaplet okoli prenosa lastništva Ribniške koče in okoliških zemljišč na 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. To tematiko je UO PZS že obravnaval na svoji 8. seji in sprejel 
sklep: 
SKLEP 12/21-01-2016:  Upravni odbor PZS na predlog PD Paloma Sladki Vrh in v skladu s sklepi 
Skupščine PZS leta 2012 v Ormožu, nasprotuje podpisu pogodbe o neodplačnem prenosu zemljišč na 
Ribniškem Pohorju, ki so v lasti PD Paloma Sladki Vrh 9/10 ter PZS 1/10 na Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS. Glede na možnosti se poskuša zagotoviti ohranitev zemljišč in objektov za namen 
izvajanja planinske dejavnosti. 
 
Sklad oz. Republika Slovenija je sedaj vložila tožbo za prenos zemljišč. 
Ni predvidenih sklepov 

 
Ad. 8  
Upravni odbor je na svoji 13. seji, 19. 1. 2017, sprejel izhodišča za nov pravilnik o varovanju osebnih 
podatkov. Na svoji seji 16. 3. 2017 ga je obravnaval v prvi obravnavi. Do postavljenega roka ni bilo 
prejetih nobenih pripomb. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS sprejema 
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov PZS. 
 
Ad. 9 

Načelnik KTK Jože Rovan bo predstavil vsebino Zbora turnih kolesarjev. 

Ni predvidenih sklepov 

 

Ad. 10 

Ustanova Sklad Okrešelj je bil ustanovljen leta 1998. Ustanovitelje je bila Komisija za GRS pri PZS. Ker 

je bila takrat GRS del PZS je bila lahko formalna ustanoviteljica Ustanove Sklad Okrešelj samo PZS. 

Leta 2006, ko je GRS ustanovila samostojno zvezo, ni bil urejen prenos ustanoviteljskih pravic. Zaradi 

primerne vloge Gorske reševalne zveze Slovenije pri delovanju Sklada Okrešelj in na njeno pobudo, se 

predlaga prenos ustanoviteljskih pravic. V okviru točke dnevnega reda, bo na kratko tudi 

predstavljeno delo Sklada Okrešelj. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje prenos ustanoviteljskih pravic v Skladu Okrešelj na 

Gorsko reševalno zvezo Slovenije in pooblašča predsednika za podpis ustreznega dogovora. 

 

Ad. 11 

Upravni odbor je na svoji 9. seji, 10. 3. 2016, sprejel sklep: 

Upravni odbor PZS na podlagi točke j) prvega odstavka 19. člena Statuta PZS, na predlog Zbora 

gospodarjev, podaja soglasje k Najvišjim cenam prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih kočah. 

 

Zaradi spremembe 19. člena Statuta PZS, ki sedaj določa, da PZS določa priporočene cene osnovne 

oskrbe in ne več najvišjih, se sklep ustrezno prilagodi. 

 



Predlog sklepa: Upravni odbor PZS sprejete Najvišje cene prenočevanja in osnovne preskrbe v 

planinskih kočah na podlagi spremembe točke j) prvega odstavka 19. člena Statuta PZS spreminja v 

priporočene. Popusti za nočitve v planinskih kočah ostajajo obvezni. 

 

Ad. 12 

V slovenskih gorah sta zgrajena oz. obnovljena dva bivaka, ki se lahko s potrditvijo UO PZS, vpišeta na 

seznam planinskih objektov PZS. 

Predlog sklepov bo poslan skupaj z gradivom, po seji GK PZS. 

 

Ad. 13 

Predstavljeni bodo vsebine za spomladanske ankete za društva, ki se bodo izvajale v maju. Pozivamo 

vse člane UO PZS, da do seje UO PZS podajo predloge tem, ki bi jih bilo smiselno vključiti v anketo.  

Ni predvidenih sklepov. 

 

Ad 14. 

CAA je po OeAV povzela priporočila, glede uporabe varoval pri športnem plezanju. UO PZS se bo 

seznanil s navedenimi priporočili. 

 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS se seznanja s prevodi priporočil CAA s področja uporabe varoval 
pri športnem plezanju in priporoča organom PZS in planinskim društvom, da ta priporočila 
smiselno 
uporabljajo pri svojih aktivnostih in jih v skladu z možnostmi promovirajo. 

 

Ad. 15 

Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno petka, 7. 

4. 2017, na e-naslov info@pzs.si. V vprašanju mora biti navedeno tudi na koga se vprašanje naslavlja. 

Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev. 

 

Pri tej točki se bo obravnaval tudi že za 14. sejo UO PZS poslan predlog predsednice Savinjskega MDO 

PD Manje Rajh, v delu, do katerega se UO PZS na zadnji seji še ni opredelil. 

 

V Ljubljani, 28. marec 2017 

 

Matej Planko, 
generalni sekretar PZS 

Bojan Rotovnik, 
predsednik PZS 

 


