IZHP 565/2020
Datum: 18. 6. 2020
Dopolnjeno 24. 6. 2020
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
SKLICUJEM
10. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek, 2. julija 2020, ob 16:30,
v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Določitev novih terminov osrednjih dogodkov PZS v letu 2020 in določitev terminov
osrednih dogodkov PZS v letu 2021 (Jože Rovan)
4. Izvajanje planinskih aktivnosti po epidemiji (Matej Planko)
5. Priprave na skupščino PZS 2020
a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS (Jože Rovan)
b) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2019 (Jože Rovan, Matej Planko,
Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
c) Poročilo Nadzornega odbora PZS (Franc Ekar)
d) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2021 (Jože Rovan, Matej Planko,
Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
e) Predlog sprememb Statuta PZS (Roman Ponebšek)
f) Informacija o planinskih kočah na Okrešlju in Korošici (Miro Eržen in PD Celje Matica)
6. Poročilo o rezultatih ankete med planinskimi društvi za leto 2020 (Matjaž Šerkezi)
7. Finančno poročilo PZS januar – maj 2020 (Matej Planko, Urša Mali)
8. Predstavitev ideje projekta Nacionalnega plezalnega centra (Aleš Pirc)
9. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v II. obravnavi (Damjan Omerzu)
10. Spremembe v Katastru planinskih poti (Bogdan Seliger)
11. Dopolnitev sklepov o prenos zemljišč PZS na PD Bohinjska Bistrica. PD Srednja vas in PD
Sloga Rogatec (Matej Planko)
12. Soglasje novemu vodstvu Komisije za alpinizem PZS (Oto Žan)
13. Soglasje k Pravilniku KTK (Atila Armentano)
14. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
15. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).
16. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.
Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na el.
naslov info@pzs.si).
Jože Rovan,
predsednik

VABLJENI:
- podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar, in Roman Ponebšek;
- voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete, Anton Progar
in Peter Šilak
- predsedniki MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Jože Prah (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak
(MDO PD Koroške), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Dušan
Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh
(Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske),
Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine)
- načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje),
Peter Bajec (Komisija za alpinizem), Ana Suhadolnik (Mladinska komisija), Franc Gričar (Vodniška
komisija), Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave), Bogdan Seliger (Komisija za planinske
poti), Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Atila
Armentano (Komisija za turno kolesarstvo)
- vodje odborov PZS: Tone Jesenko (Odbor za članstvo), Borut Vukovič (Odbor za pravne zadeve)
- predsednik nadzornega odbora PZS: Franc Ekar
- strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Barbara Gradič Oset (predstavnica PZS za odnose z
javnostmi), Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo), Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec
PZS)
- mediji: (e-pošta oz. spletna stran), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika).

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

Pisna gradiva za sejo:
• splošno: Obrazložitve za 10. sejo UO PZS
• k točki 1: Zapisnik 2. dopisne seje UO PZS, ki se je zaključila 15. 5. 2020, preglednica realizacije
sklepov 2. dopisne seje UO PZS
• k točki 4: https://www.pzs.si/novice.php?pid=14380, https://www.pzs.si/novice.php?pid=14381,
Turistični boni – navodila za planinske koče, Priporočila za izvajanje usposabljanj PZS
• k točki 5b: Vsebinsko poročilo PZS 2019, Finančno poročilo PZS 2019
• k točki 5d: Okvirni program PZS 2021, Okvirni finančni plan 2021
• k točki 5e: Predlog sprememb Statuta PZS
• K točki 6: Analiza ankete med planinskimi društvi (bo poslana naknadno)
• K točki 7: 2020 Finančno poročilo PZS januar – maj 2020
• k točki 8: Idejna zasnova nacionalnega plezalnega centra
• k točki 9: Pravilnika o varovanju osebnih podatkov v II. obravnavi
• k točki 10: Vloga OPD Koper, vloga PD Šoštanj
• k točki 13: Pravilnik KTK

Obrazložitve za 10. sejo Upravnega odbora PZS
Ad. 1
Pregledan bo zapisnik zadnje seje UO PZS v preteklem mandatu.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 2. dopisne seje upravnega odbora, ki se je
zaključila 15. 5. 2020.
Ad 2.
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.
Ni predvidenih sklepov.
Ad 3
Zaradi epidemije sta bila prestavljena Skupščina PZS, načrtovana za 18. april 2020 in Dan planincev,
načrtovan za 13. junij 2020. Podelitev najvišjih priznanj obdrži prvotno načrtovan datum, 5. 12. 2020.
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje nove datume osrednjih dogodkov PZS v letu 2020 in sicer
bo Skupščina PZS potekala v petek, 4. septembra 2020 in Dan planincev v soboto, 19. septembra
2020.
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje datume osrednjih dogodkov PZS v letu 2021 in sicer bo
Skupščina PZS potekala v soboto, 17. aprila 2021, Dan planincev v soboto, 12. junija 2021 in
Podelitev najvišjih priznanj PZS v soboto, 4. decembra 2021.

Ad. 4 Predstavljene bodo glavna priporočila za izvajanje planinske dejavnosti po epidemiji.
Ni predvidenih sklepov.
Ad. 5
V okviru točke se bodo obravnavale tematike za obravnavo na Skupščini PZS, ki bo potekala 4.
septembra 2020 v Vitanju.
a) V skladu s 17. členom Poslovnika Skupščine PZS predsednika delovnega predsedstva
skupščine v izvolitev predlaga predsednik PZS. Na seji predsedstva je bila obravnavana ta
tematika in sprejet predlog, da za delovnega predsednika skupščine PZS 2020 predlagamo
voljenega člana UO PZS Bojana Rotovnika.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine
PZS 2020 predlaga Bojana Rotovnika (PD Šoštanj).
b) Predstavljeno bo vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2019, ki bo predloženo Skupščini
PZS v potrditev.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS
soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2019 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2019 in jih
posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2019 bodo objavljena na spletni strani

PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2019, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz
poročil za leto 2019.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje
vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2018.
c) Predsednik NO PZS Franc Ekar bo predstavil aktivnosti NO PZS za leto 2019.
Ni predvidenih sklepov
d) Okvirni vsebinski in finančni načrt za leto 2021 potrjuje Skupščina PZS in je osnova za
pripravo podrobnega vsebinskega in finančnega načrta PZS.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS
potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2021 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje
okvirni finančni načrt za leto 2021 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni
načrt za leto 2021 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča
upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2021 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z
dejanskimi prihodki in odhodki.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2021 in
predlaga skupščini, da ga potrdi.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino:
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2021 in pooblašča, da na
podlagi okvirnih programov:
- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne
dejavnosti za leto 2021, soglasje k programu mora podati upravni odbor PZS,
- upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne
programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2021.
- na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2018-2022, Upravni odbor PZS
na predlog predsednika PZS sprejme podrobni program na splošnem področju dela PZS za
leto 2021.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2021 morajo organi upoštevati
finančni načrt za leto 2021.
e) Upravni odbor je na svoji 7. seji, 19. 9. 2019, sprejel izhodišča za spremembo Statuta PZS in
imenoval delovno skupino. Delovna skupina je pripravila osnutek sprememb, ki ga je Upravni
odbor obravnaval na svoji 9. seji. Izvedena je bila javna obravnava preko spletne strani in na
zimskih društvenih posvetih, ki so se odvijali v šestih krajih po Sloveniji. Javna obravnava se je
zaključila 18. 2. 2020. Delovna skupina je na podlagi tega pripravlja predlog statuta za
obravnavo na UO PZS in Skupščini PZS 18. aprila 2020. Po razglasitvi epidemije je UO PZS
dodatno pooblastil delovno skupino, da v predlog statuta vnese tudi dodatna določila za
nemoteno delovanje PZS v času izrednih razmer.

Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS za obravnavo
na Skupščini PZS.
f)

Zaradi pomembnosti teme za slovensko planinstvo in dejstva, da se je za gradnjo domov
predvidelo sredstva tudi v okviru članarine PZS, se potek gradnje predstavi na skupščini PZS.

Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje, da se na Skupščini predstavi aktualno stanje planinskih koč
na Korošici in Okrešlju.
Ad. 6
Predstavljeni bodo rezultati društvene ankete za leto 2019.
Ni predvidenih sklepov.
Ad. 7
Predstavi se vmesno finančno potrdilo PZS za obdobje januar – maj 2020.
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje vmesno finančno poročilo PZS za obdobje januar – maj
2020.
Ad. 8
Predstavljen bo idejni projekt nacionalnega športnoplezalnega centra. Idejni projekt je podlaga za
nadaljnje pogovore z različnimi odločevalci in potencialnimi financerji. Ideja nacionalnega športno
plezalnega centra združuje namen uporabe za rekreacijo in namensko za treninge reprezentance.
Planinska zveza Slovenije je pobudnik projekta.
Predlog sklepa: Upravni odbor podpira prizadevanja za vzpostavitev namenskega nacionalnega
športnoplezalnega centra.
Ad. 9
Planinska zveza Slovenije ima veljaven pravilnik o Varovanju osebnih podatkov iz leta 2017. Glede na
začetek veljavnosti Uredbe o varovanju osebnih podatkov je nekatere vsebine smiselno opredeliti
podrobneje, zato se predlaga sprejem novega pravilnika o varovanju osebnih podatkov. Pravilnik
sicer ni obvezen, vendar je glede na obseg podatkov, ki jih obdeluje PZS, smiseln in pomaga
odpravljati morebitna tveganja. Predlog pravilnika je UO PZS v I. obravnavi že potrdil. Za II. obravnavo
je pripravljen dopolnjen predlog na podlagi prejetih pripomb.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS sprejema Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Planinske
zveze Slovenije v II. obravnavi.

Ad. 10.
OPD Koper in PD Šoštanj sta podala vlogo za opustitev odseka planinske poti. Vloge je obravnaval IO
KPP.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije
za planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Skorno-Rotovnikova jama (ID6773).
Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen. Pri odstranitvi
oznak mora PD Šoštanj upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije
za planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti odsekov Ronek S–Ronek–Ronek V
ID154 in ID9842. Odseka se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot
opuščena. Pri odstranitvi oznak mora OPD Koper upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in
navodila KPP.
Ad. 11.
Na prejšnji seji je UO PZS sprejel sklepa: UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta
PZS in v skladu z Načrtom upravlja nepremičnin PZS, potrjuje prenos zemljišč 1039/3 in 124 k.o.
Donačka gora, v skupni vrednosti 153 €, na PD Sloga Rogatec in pooblašča predsednika PZS za podpis
pogodbe.
UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z Načrtom upravlja
nepremičnin PZS, potrjuje prenos zemljišč 794/32 k.o. Savica in 1278/2 k.o. Studor, v skupni
vrednosti 624 €, na PD Bohinjska Bistrica in PD Srednja vas in pooblašča predsednika PZS za podpis
pogodbe.
Po dogovoru z društvi predlagamo, da se pred prodajo izvede postopek zakupa z društvi.
Predlog sklepa: UO PZS potrjuje oddajo zemljišč v zakup in sicer 1039/3 in 124 k.o. Donačka gora in
794/32 k.o. Savica in 1278/2 k.o zainteresiranim PD Donačka Gora in PD Bohinjska Bistrica ter PD
Srednja vas. Po realiziranem zakupu se v roku pol leta pristopi k postopku prodaje zemljišč.
Ad. 12
Komisija za alpinizem je imela zbor 18. junija 2020. Za novega načelnika do konca mandata je bil
izvoljen Oto Žan (PD Radovljica).
Predlog sklepa: UO PZS daje soglasje k izvolitvi Ota Žana (PD Radovljica) za načelnika Komisije za
alpinizem PZS.
Ad. 13
Komisija za turno kolesarstvo je na zboru 24. 6. 2020 sprejela spremembe in dopolnitve Pravilnika
Komisije za turno kolesarjenje.
Predlog sklepa: Upravni odbor daje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS
soglasje spremenjenem in dopolnjenem Pravilniku KTK, ki ga je zbor turnih kolesarjev sprejel 24. 6.
2020.
Ad. 11
Načelnike oz. predstavnike komisij PZS, ki želijo na seji podati kratka poročila o delu in izpostaviti
glavne poudarke iz dela komisij v obdobju od pretekle seje UO PZS pozivamo, da na el. naslov
info@pzs.si do ponedeljka, 29. 6. 2020, posredujejo najavo poročila.
Ni predvidenih sklepov.

Ad. 12
Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno
ponedeljka, 29. 6. 2020, na e-naslov info@pzs.si. V vprašanju mora biti navedeno tudi na koga se
vprašanje naslavlja. Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev.
V Ljubljani, 18. junij 2020

Matej Planko,
generalni sekretar PZS

Jože Rovan,
predsednik PZS

