
 
 
 
 
 

Ob železnici 30 a 
SI–1000 Ljubljana 
Slovenija 
p. p. 214 

T +386 (0)1 43 45 680 
F +386 (0)1 43 45 691 
E info@pzs.si 

W www.pzs.si 

ID DDV SI62316133 

TRR 05100–8010489572 

  
Z A P I S N I K 

 
15. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 10. junija 2021,  

ob 16.30 uri, v sejni sobi PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Jože Rovan. 
Podpredsedniki: Martin Šolar in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin in Danilo Kete.  
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: 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) in Franc 
Janež (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Ana Suhadolnik (Mladinska komisija), 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), Barbara Gradič Oset (predstavnica PZS za odnose z javnostmi), Dušan Prašnikar 
(strokovni sodelavec PZS), Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec PZS) in Saša Sitar (poslovna sekretarka 
PZS). 
Vodje odborov PZS: Tone Jesenko (Odbor za članstvo) 
Opravičeno odsotni: Irena Mrak (podpredsednica PZS),  Peter Šilak (voljeni član), Brigita Čeh (voljena 
članica),  Anton Progar (voljeni član), Igor Oprešnik (MDO PD Podravja) in Marija Kuhar (MDO PD 
Primorske).  
 
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan  ter povedal, da je prisotnih 16 
članov z glasovalno pravico, to je 66,7 %.  
Pod točko razno so svoje teme najavili Aldo Zubin, Mirko Tovšak in Dušan Plesničar. Jože Rovan, 
predsednik PZS je predstavil  predlagan dnevni red.  
SKLEP 1/10-6-2021: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 15. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 14. seje UO PZS  

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

3. Informacija s skupščine PZS  

4. Rebalans Podrobnega finančnega načrta 2021  

5. Poročilo o rezultatih ankete med planinskimi društvi za leto 2020  

6. Razdelitve sredstev Sklada za Korošico in Sklada planinskih koč  

7. Register planinskih koč – predlog za novo kočo in izbris obstoječe koče  

8. Včlanitvi novih društev  

9. Informacija o delovanju komisij PZS  

10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora   
11. Razno 
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Ad. 1. Potrditev zapisnika 14. seje UO PZS 

Damjan Omerzu je povedal, da na zapisnik nismo prejeli pripomb. Pregledal je tudi razpredelnico 
realizacije sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.  
SKLEP 2/10-6-2021: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 14. seje upravnega odbora, z dne 1. 4. 
2021. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

Damjan Omerzu: 
• Spremljali smo dogajanje v zvezi s epidemijo koronavirusa in sproti o ukrepih obveščali 

planinska društva in obiskovalce gora, 
• Ozaveščanje o varnosti v gorah, predvsem o nevarnosti zdrsa 
• Izvedena Skupščina PZS v Velenju, 21. 5. 2021 
• Izšla knjiga Najvišji vrhovi evropskih držav in karta Kamnik 
• Sodelovanje na Slovenskem knjižnem sejmu 
• Udeležba mladinske reprezentance na Evropskem prvenstvu v Permu, Rusija 
• Članska reprezentanca na dveh tekmah v ZDA 
• Izvedena prva tekma DP 2021  
• Izvedena so bila usposabljanja za markaciste 
• Izvedena usposabljanja in izpopolnjevanja za VPZS 
• Zaključeno usposabljanje za inštruktorje planinske vzgoje 
• Začetek izbora Naj planinska pot 
• Izvedeni prvi izleti v sodelovanju z društvi in Hervisom 
• Slovenija planinari razpis 
• Dan planincev v razpršeni obliki 
• Začetek akcije 30 vrhov za 30 let 
• Marjeta Čič prejela državno priznanje kot prostovoljka za leto 2020 
• Izvedeni inkluzijski pohodi in akcije  
• Izvedena delovna akcija Sklada slovenskih plezališč in posvet opremljevalcev 
• Objavljen razpis MGRT za energetsko sanacijo planinskih koč in prvi rok prijav 
• Sprejet Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o planinskih poteh 

 
Ad. 3. Poročilo s skupščino PZS  

Jože Rovan je povedal, da je bila udeležba dobra, vsi  sklepi so bili sprejeti soglasno, društva so se na 
razpis za energetsko sanacijo planinskih koč Ministrstva za gospodarski razvoj in turizem dobro 
odzvala, dobro kaže tudi izgradnji Plezalnega centra,  finančno stanje je dokaj ugodno, zaznali smo 
majhen upad članstva. Razprave ni bilo. 
 
Ad. 4.  Rebalans Podrobnega finančnega načrta 2021 

Jože Rovan je povedal, da je bilo gradivo priloženo vabilu. Okvirni finančni načrt za leto 2021 je bil 
potrjen na seji Skupščine PZS v Vitanju 4. septembra 2020. Izhodišča za pripravo predloga 
podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2020 po dejavnostih oz. stroškovnih mestih so bila 
potrjena na 12. seji UO PZS 19. 11. 2020, podrobni finančni načrt pa je potrdil Upravni odbor PZS na 
svoji 13. seji, ki je bila 21. Januarja 2021. 
Urša Mali je povzela, da je osnovni prihodek iz članarine na osnovi števila včlanjenih posameznikov 
do sredine maja in primerjave z lanskim letom ocenjen na 5 % manjšo vrednost kot v podrobnem 
načrtu za leto 2021. Tudi prihodke iz lastne dejavnosti smo zmanjšali glede na podrobni načrt, in sicer 
za 3 %. Vzroki so naslednji: manj načrtovanih usposabljanj pri športnih plezalcih, manj licenc in 
najemov stene, tekma za SP brez gledalcev, izvedeno je bilo samo eno snežno izpopolnjevanje za 
vodnike, odpade druga izmena tečaja B za vodnike. Sredstva Fundacije za šport za leto 2021 so za 
programe vrhunskega športa ter športa otrok in mladine že znana, prav tako za obnovo plezališč ter 
planinskih poti. Pri reprezentancah so prišteta tudi neizkoriščena sredstva iz preteklega leta. 
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Programe športne rekreacije in druge programe dejavnosti informiranja in promocije ter založništva 
načrtujemo v obsegu odobrenih sredstev preteklega leta. Glede na podrobni načrt so načrtovana 
sredstva Fundacije za šport povečana za 13 %. Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport je 
bila podpisana pogodba za letni program športa. Odobrili so nam za 5 % več sredstev kot lani. Z 
Uradom za mladino smo lani podpisali dveletno pogodbo za sofinanciranje programov mladinskega 
dela, vrednost odobrenih sredstev je tudi za leto 2021 enaka 22.825 EUR. Načrtovana vrednost 
sponzorskih sredstev je večja za 3 % od primerjane (dodatna sponzorska sredstva za odbor za 
invalide). Nekoliko večja je tudi načrtovana vrednost donacij. Med sredstvi ESS so vključena sredstva 
za usposabljanje strokovnih kadrov in drugih že znanih projektov. Zaradi preložitve investicije v okviru 
projekta VrH Julijcev načrtujemo le 30 % realizacijo od prvotno načrtovane, kar v skupni vrednosti 
pomeni 43 % zmanjšanje načrtovanih sredstev iz evropskih skladov. Vrednost ostalih prihodkov je 
večja za 33 % glede na podrobni načrt, podpisan je namreč dogovor z OKS za priprave športnih 
plezalcev na Olimpijske igre, Paraolimpijski komite pa bo delno financiral parareprezentanco v 
športnem plezanju. Skupna vrednost prihodkov je tako zmanjšala za 1 % glede na podrobni načrt. 
Na podlagi načrtovanih prihodkov so načrtovane vrednosti odhodkov po posameznih komisijah in 
stroškovnih mestih. Skupni odhodki z internimi knjižbami so za 1 % manjši od načrtovanih v 
podrobnem načrtu za leto 2021. Načrtovani rezultat poslovnega leta je pozitiven. 
RAZPRAVA: Bojana Rotovnika so zanimale postavke za Kugyjev spomenik v Trenti, skupščino PZS ter 
skupščine mednarodnih planinskih organizacij in podal je predlog, da se vsaj nekaj sredstev iz 
članarine nameni tudi za projekt OSP.  France Benedik je postavil vprašanje zakaj za MDO PD 
Gorenjske ni predvidenih sredstev za licenčna izpopolnjevanja. 
SKLEP 3/10-6-2021: Upravni odbor potrjuje rebalans finančnega načrta PZS za 2021. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 5. Poročilo o rezultatih ankete med planinskimi društvi za leto 2020 

Matjaž Šerkezi je predstavil rezultate ankete med planinskimi društvi za leto 2020. 62% oziroma 180 
društev, ki pa imajo skupaj 80% članov, je oddalo opravljeno anketo, ki jo je pripravila PZS. Zaradi 
epidemije je bilo lansko leto v marsičem drugačno od preteklih. Posebej je opazen upad dejavnosti z 
otroki v šolah in vrtcih, število različnih aktivnosti v društvih je upadlo, prav tako število usposabljanj. 
Vseeno je bilo spodbudno to, da so v društvih v času zaprtja zaradi pandemije na različne inovativne 
načine spodbujali člane, da so se gibali v naravi. Analiza spomladanske ankete za društva za leto 2020 
bo objavljena v Obvestilih PZS ter na spletni strani PZS, povzetek pa tudi v Letopisu PZS 2020. 
RAZPRAVA: Dušan Plesničar je dal pobudo, da je v prihodnje klube loči od društev. Marija Frančiška 
Koželj Stepic je povedala, da je upad članstva pri otrocih posledica tega, da ravnatelji niso dovolili 
izvedbo planinskih krožkov.  
 
Ad. 6. Razdelitve sredstev Sklada za Korošico in Sklada planinskih koč 

Dušan Prašnikar je na kratko povzel, da na podlagi že sprejetih sklepov skupščine in vodstva PZS ter 
prejetega Dogovora med PZS in PD Celje-Matica o podpori pri gradnji Kocbekovega doma na Korošici 
in Frischaufovega doma na Okrešlju namenimo finančna sredstva v višini 110.501 € (skupaj sredstva 
sklada za Korošico in sredstev članarine za leto 2020, ki so v Skladu planinskih koč) že namensko 
opredeljena za pomoč PZS pri obnovi zgoraj navedenih planinskih koč. Prav tako na osnovi vloge PD 
Mozirje z dne 25.05.2021 za obnovo pogorele Mozirske koče na Golteh iz Sklada planinskih koč 
Planinskemu društvu Mozirje v letu 2021 nameni 20.000 €. 
RAZPRAVA: Miro Mlinar predlaga, da se na vseh kočah bolj pogleda požarno varnost in električno 
napeljavo. Jurček Nowakk je v imenu MDO PD KBO prosil za časovnico obnove Kocbekovega doma na 
Korošici. 
  
SKLEP 4/10-6-2021: Upravni odbor PZS na osnovi sprejetih sklepov skupščine, sprejetega Dogovora 
med PZS in PD Celje-Matice za obnovo pogorelih Frischaufovega doma na Okrešlju in Kocbekovega 
doma na Korošici ter na osnovi vloge PD Celje–Matica z dne 4. 5. 2021 v letu 2021 iz Sklada 
planinskih koč Planinskemu društvu Celje–Matica nameni 110.501,00 €, ki jih društvo, vezano na 
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dinamiko gradnje (gradnja Kocbekovega doma se še ni začela), nameni obnovi Frischaufovega 
doma na Okrešlju. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 5/10-6-2021: Upravni odbor PZS na osnovi vloge PD Mozirje z dne 25.05.2021 za obnovo 
pogorele Mozirske koče na Golteh iz Sklada planinskih koč Planinskemu društvu Mozirje v letu 
2021 nameni 20.000 €. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7. Register planinskih koč – predlog za novo kočo in izbris obstoječe koče 

Dušan Prašnikar  je povedal, so vlogo za vpis Planinskega dom na Slivnici prejeli med planinske 
objekte obravnavali. Objekt izpolnjuje vse pogoje. Glede Furlanovega zavetišča pri Abramu, ki ima 
status planinske koče so ključne ugotovitve, da lastnik ne upošteva obveznih popustov za člane PZS 
za nočitev in da objekt deluje povsem kot turistična kmetija in razen žiga kontrolne točke SPP nima 
nobene vidne podobe planinske koče. Lastnik je na obisku izjavil, da popustov tudi v prihodnosti ne 
bodo upoštevali. So pa ponosni na to, da je kmetija že skoraj od samega začetka kontrolna točka na 
SPP. 
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik predlaga da se sklep Furlanovega zavetišča preoblikuje v postopek za 
izbris. Jožef Bobovnik je povedal, da je Dom na Slivnici že nekoč imel status planinske koče, kateri se 
po nekaj letih izbrisal, ko ni bilo več interesa s strani najemnika, zato bi se morali nekako zavarovati, 
da se to ne ponovi. Enakega mnenja je bil Martin Šolar. Dušan Plesničar je za Furlanovo zavetišče na 
Abramu povedal, da so sicer zelo prijazni do planincev, verjetno pa jih odvzem statusa ne bo prizadel. 
 
SKLEP 6/10-6-2021: Upravni odbor PZS potrjuje, da s predložitvijo uporabnega dovoljenja, Planinski 
dom na Slivnici, lastnik Občina Cerknica, pridobi status planinske koče in je s tem vpisan v register 
planinskih objektov PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 7/10-6-2021: Upravni odbor PZS potrjuje, da se za Furlanovo zavetišče pri Abramu odvzame 
status planinske koče in se ga s tem izbriše iz registra planinskih objektov. Ob naslednji spremembi 
trase Slovenske planinske poti se obravnava tudi vprašanje ukinitve kontrolne točke.  
Sklep je bil sprejet (15 ZA, 1 PROTI – Jože Prah). 
 
Ad. 8. Namera o včlanitvi novih društev 

Damjan Omerzu je povedal, da sta Plezalni klub Dobre in Plezalni klub Sevnica podala vloge za 
članstvo v PZS, ter da oba izpolnjujeta pogoje. Ne pričakuje se trenj na lokalni ravni.   
RAZPRAVA: Med udeleženci se je razvila obširna razprava, v kateri je bilo ugotovljeno, da je namen 
takih klubov zgolj le komerciala. Aleš Pirc bo pripravil analizo kako so dosedanji klubi aktivni. 
 
SKLEP 8/10-6-2021: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni 
klub Dobre razmere, s sedežem Lahomšek, Laško, matična št. 4112792000, v članstvo Planinske 
zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi Planinsko društvo Rašica. 
Sklep je bil sprejet (15 ZA, 1 PROTI – Miro Mlinar). 
 
SKLEP 9/10-6-2021: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni 
klub Sevnica, s sedežem Sevnica, matična št. 4120701000, v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za 
mentorsko društvo za dobo dveh let se določi Posavski alpinistični klub. 
Sklep je bil sprejet (15 ZA, 1 PROTI – Miro Mlinar). 
 
Ad. 9. Informacija o delovanju komisij PZS 

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

Aldo Zubin je v imenu MDO PD Primorske izrazil pohvalo glede organizacije usposabljanj in predavanj 
preko videokonferenc v času epidemije. Predlagal je, da bi bile video vsebine dostopne na portalu. 
Dušana Plesničarja je zanimalo, ali je možno pridobiti teste za samotestiranje osebja na planinskih 
kočah. Damjan Omerzu mu je odgovoril, da trenutno to ni možno. Mirko Tovšak je predstavil 
problematiko Vranovega leta v svobodo, kateri je edinstven dogodek pobega sedmerice ujetnikov 
zavezniških sil avgusta 1944 iz delovnega taborišča v Ožbaltu in nato še osvoboditev 80 Britancev. Ta 
skupina 87 vojnih ujetnikov zavezniških sil se je tako ob pomoči partizanov in domačinov uspela na 
območju ozemlja pod okupatorskimi silami Tretjega rajha na 273 km dolgi poti prebiti do Semiča v 
Beli Krajini in nato s partizanskega letališča na Otoku poletela v Bari, kjer so jih prevzele zavezniške 
sile. To dejanje je menda edinstveno v analih druge svetovne vojne, zato se je kasneje na pobudo 
nekaterih posameznikov in planincev ustanovilo društvo »Vranov let«. Ti so se leta 2007 povezali s 
takratnim predsednikom Odbora za planinske obhodnice Tonetom Tomšetom, preko katerega so 
člani tega društva nadaljevali svoje aktivnosti za označitev in registracijo te obhodnice. Aktivnosti so 
kasneje zaradi smrti Toneta Tomšeta zastale, čeprav so med tem časom pod predsedovanjem 
predsednika tega društva Edvarda Vedernjaka celotno traso poti tudi označili in jo opremili z 
informacijskimi tablami. Pot poteka pretežno po hribovitih območjih od Ožbalta, preko Pohorja, 
Mozirskim planin, Menine planine vse do Bele Krajine. Trasa te poti torej poteka preko vseh 
hribovitih delov Meddruštvenih odborov in planinskih društev od Maribora do Bele Krajine in torej 
dejansko predstavlja vseslovensko obhodnico, kot sta na primer tudi obhodnici E6 in E7. Takšne 
obhodnice so predvidene tudi v Zakonu o planinskih poteh.  
Mirko Tovšak je predlagal da se KPP in P PZS pogovori na svoji seji o mednarodni spominski poti 
zavezništva Vranov let, za katero želijo da se vključi v PZS. Jože Rovan je povedal, da naj o tem odloča 
KPP, Bojan Rotovnik pa s tem ni strinjal in je predlagal, da naj združenje Vranov let najprej dostavi 
soglasja skrbnikov tistih planinskih poti, kjer so na drogovih za planinske smerne table dodane 
smerne table poti Vranov let in kjer so na planinskih poteh poleg markacij dodane še oznake poti 
Vranov let.  
 
Ad. 11. Razno 

Jože Prah je podal povabilo na Evropohod 2021 (Eurorando), ki bo potekal od  September 2020 – 3. 
oktober 2021 in 11. sept. - 18 sept. 2022, na temo Prijateljstvo, pokrovitelj predsednik RS, več o 
številnih dogodkih na spletu evropskih pešpoti. Več na http://eupoti.com 
 
Seja je bila končana ob 19. 08 uri. 
Naslednja seja UO PZS bo predvidoma 23. 9. 2021. 

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

http://eupoti.com/


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

1/10‐6‐2021 Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 15. seje. DA

2/10‐6‐2021 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 14. seje upravnega odbora, z dne 1. 4. 2021. DA

3/10‐6‐2021 Upravni odbor potrjuje rebalans finančnega načrta PZS za 2021. DA

4/10‐6‐2021

Upravni odbor PZS na osnovi sprejetih sklepov skupščine, sprejetega Dogovora med PZS in PD Celje‐

Matice za obnovo pogorelih Frischaufovega doma na Okrešlju in Kocbekovega doma na Korošici ter na 

osnovi vloge PD Celje–Matica z dne 4. 5. 2021 v letu 2021 iz Sklada planinskih koč Planinskemu društvu 

Celje–Matica nameni 110.501,00 €, ki jih društvo, vezano na dinamiko gradnje (gradnja Kocbekovega 

doma se še ni začela), nameni obnovi Frischaufovega doma na Okrešlju.

DA

5/10‐6‐2021
Upravni odbor PZS na osnovi vloge PD Mozirje z dne 25.05.2021 za obnovo pogorele Mozirske koče na 

Golteh iz Sklada planinskih koč Planinskemu društvu Mozirje v letu 2021 nameni 20.000 €.
V IZVAJANJU

6/10‐6‐2021
Upravni odbor PZS potrjuje, da s predložitvijo uporabnega dovoljenja, Planinski dom na Slivnici, lastnik 

Občina Cerknica, pridobi status planinske koče in je s tem vpisan v register planinskih objektov PZS.
DA

7/10‐6‐2021

Upravni odbor PZS potrjuje, da se za Furlanovo zavetišče pri Abramu odvzame status planinske koče in 

se ga s tem izbriše iz registra planinskih objektov. Ob naslednji spremembi trase Slovenske planinske poti

se obravnava tudi vprašanje ukinitve kontrolne točke. 

DA

8/10‐6‐2021

Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni klub Dobre razmere, s 

sedežem Lahomšek, Laško, matična št. 4112792000, v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko 

društvo za dobo dveh let se določi Planinsko društvo Rašica.

DA

9/10‐6‐2021

Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni klub Sevnica, s sedežem 

Sevnica, matična št. 4120701000, v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo 

dveh let se določi Posavski alpinistični klub.

DA



Primerjava članarine 2019/2020/2021

datum 2019 2020 (brez D) P+O 2020 faktor 20/19  razlika 20/19 2021(brez D) P+O 2021 faktor 20/21 razlika 21/20 razlika P+O 21/20
1.3. 36306 38601 8618 1,06 2295 26418 3585 0,68 ‐12183 ‐5033
15. 3. 40391 41929 9418 1,04 1538 29585 4155 0,71 ‐12344 ‐5263
1.4. 43949 42474 9548 0,97 ‐1475 32602 4804 0,77 ‐9872 ‐4744
15.4. 45773 42696 9627 0,93 ‐3077 33699 4987 0,79 ‐8997 ‐4640
1.5. 47101 42984 9690 0,91 ‐4117 35087 5206 0,82 ‐7897 ‐4484
15.5. 48142 43487 9797 0,90 ‐4655 36835 5664 0,85 ‐6652 ‐4133
1.6. 49435 44689 10117 0,90 ‐4746 38649 6092 0,86 ‐6040 ‐4025
15.6. 50761 46397 10472 0,91 ‐4364 40349 6512 0,87 ‐6048 ‐3960
1.7. 52664 49001 11135 0,93 ‐3663 42726 7086 0,87 ‐6275 ‐4049
15.7. 54446 51210 11535 0,94 ‐3236 44580 7505 0,87 ‐6630 ‐4030
1.8. 56528 53945 11994 0,95 ‐2583 46397 7834 0,86 ‐7548 ‐4160
15.8. 57882 55312 12232 0,96 ‐2570 47675 8065 0,86 ‐7637 ‐4167
1.9. 58645 56436 12387 0,96 ‐2209 48856 8308 0,87 ‐7580 ‐4079
15.9. 59114 57095 12571 0,97 ‐2019 49550 8517 0,87 ‐7545 ‐4054
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Datum: 25. 8. 2021 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
Zadeva: Vloga PD Atomske toplice Podčetrtek 

 

Komisija  za  planinske  poti  je  obravnavala  vlogo  PD  Atomske  toplice  Podčetrtek  za  odprtje  novih 

odsekov planinskih poti na področju Podčetrtka. PD Atomske  toplice Podčetrtek  je v skladu z novo 

ureditvijo  parkirišč  uredilo  priključke  planinskih  poti  do  teh  parkirišč.  Vlogi  so  bila  priložena  vsa 

potrebna soglasja, zato je IO KPP sprejel: 

Sklep 8D/3‐8‐2021: IO KPP potrjuje odprtje novih planinskih odsekov za ureditev izhodišč s parkirišči 
na  relaciji  železniška  postaja  in  avtobusna  postaja  Podčetrtek–Sv.  Lovrenc,  Palčnik–Podčetrtek  in 
Vebrovo–Svinjski  graben.  UO  PZS  se  predlaga,  da  k  novim  odsekom  poda  soglasje.  Po  prejemu 
soglasja  UO  PZS  se  novi  odseki  vnesejo  v  Kataster  planinskih  poti.  Skrbnik  PD  Atomske  toplice 
Podčetrtek mora odseke označiti in vzdrževati v skladu z ZPlanP. 
 

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  Atomske  toplice  Podčetrtek  odpre  in  je 

skrbnik  odsekov  planinske  poti  postaja  Podčetrtek–Sv.  Lovrenc,  Palčnik–Podčetrtek  in 

Vebrovo–Svinjski  graben  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. 
 

 
Pripravila: 
Strokovna sodelavka            Načelnik  Komisije  za  planinske  poti, 
Katarina Kotnik                Bogdan Seliger 
 



 
 

     
 

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

 

 
 


