IZHP–
Datum: 16. 9. 2021
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
SKLICUJEM
16. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek, 30. septembra 2021, ob 16:30,
v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.
(v primeru dodatnega zaostrovanja Covid ukrepov, vas bomo o predstavitvi seje na Zoom
konferenco naknadno obvestili)

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Potrditev zapisnika 15. seje UO PZS (Damjan Omerzu)
Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Damjan Omerzu)
Vmesno poročilo članarine 2021 (Damjan Omerzu)
Datumi največjih dogodkov PZS 2022 (Jože Rovan)
Vmesno finančno poročilo PZS za obdobje januar ‐ avgust 2021 (Damjan Omerzu, Urša
Mali)
Spremembe v katastru planinskih poti (Bogdan Seliger)
Tekme svetovnega pokala v športnem plezanju in predviden razvoj plezalne infrastrukture
v Sloveniji (Damjan Omerzu)
Informacija o delovanju komisij in odborov PZS (načelniki komisij)
Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Damjan Omerzu).
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: Irena Mrak, Martin Šolar, in Roman Ponebšek;
‐ voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Uroš Kuzman, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete
in Anton Progar
‐ 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 Suhodolnik (Mladinska komisija), Franc Gričar (Vodniška
komisija), Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave), Bogdan Seliger (Komisija za planinske
poti), Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Atila
Armentano (Komisija za turno kolesarstvo)
‐ vodje odborov PZS: Tone Jesenko (Odbor za članstvo), Borut Vukovič (Odbor za pravne zadeve)
‐ predsednik nadzornega odbora PZS: Franc Ekar
‐ strokovna služba PZS: Damjan Omerzu (generalni sekretar PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka
PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi), Urša Mali (strokovna sodelavka za
računovodstvo)
‐ mediji: (e‐pošta oz. spletna stran), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika).
‐ vabljeni: Miro Eržen, vodja projektov

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

Pisna gradiva za sejo:
• splošno: Obrazložitve za 16. sejo UO PZS
• k točki 1: Zapisnik 15. seje UO PZS, z dne 10. 6. 2021, preglednica realizacije sklepov 15. seje UO
PZS
• k točki 3: Statistika članarine PZS na dan 15. september 2021
• k točki 5: Vmesno finančno poročilo PZS jan – avg 2021 (bo poslano naknadno)
• k točki 6: Vloga za novo planinsko pot PD Atomske Toplice Podčetrtek

Obrazložitve za 16. sejo Upravnega odbora PZS
Ad 1
Pregledan bo zapisnik zadnje seje UO PZS v preteklem mandatu.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 15. seje upravnega odbora z dne 10. 6. 2021.

Ad 2
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.
Ni predvidenih sklepov.
Ad 3
Predstavljena bo statistika članarine PZS za obdobje do 15. septembra 2021 in primerjava z lanskim
letom.
Ni predvidenih sklepov.
Ad 4
Upravni odbor PZS določi termine glavnih dogodkov PZS v naslednjem letu
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS določi datume glavnih dogodkov PZS v letu 2022: Skupščina PZS
23. aprila 2022, Dan slovenskih planincev 11. 6. 2022 in Podelitev najvišjih priznanj 3. 12. 2022 ter
pooblasti Predsedstvo PZS, da v primeru omejitev, ki ne omogočajo ali bistveno otežujejo izvedbo,
določi nadomestne datume.
Ad 5
Predstavljeno bo finančno poslovanje PZS v prvih osmih mesecih leta (januar – avgust 2021).
Ni predvidenih sklepov.
Ad 6
Na predlog PD Atomske Toplice Podčetrtek, IO Komisije za planinske poti predlaga nov odsek
planinske poti.

Predlog sklepa: Upravni odbor 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.
Ad 7
3. in 4. septembra je v Kranju potekala tekma svetovnega pokala v športnem plezanju IFSC, v
organizaciji PZS. To je bila 25. tekma v Sloveniji v 26. letih. Stena v Dvorani Zlato Polje v Kranju je po
sodobnih standardih IFSC postala premajhna in v bodoče organizacija tekem tam ne bo več mogoča.
Spomladi je PZS najavila tekmo v 2022 in 2023 v Kopru, na novo nastajajoči zunanji plezalni steni.
Trenutno Mestna občina Koper kot investitor še ne more garantirati pravočasne izgradnje stene, zato
preverjamo tudi možnosti organizacije dogodka v Ljubljani, predvidoma na prostem. Glavni izziv
tekme je torej izostanek obstoječe primerne plezalne infrastrukture in posledično večje finančne
zahteve organizacije dogodka, če je potrebno zagotoviti začasno plezano steno, ki bi ustrezala
pogojem IFSC.

V Sloveniji sicer trenutno poteka več prizadevanj za izgradnjo večjih plezalni objektov, poleg Ljubljane
in nacionalnega plezalnega centra na pobudo PZS (investitor Mestna občina Ljubljana) in nove
večnamenske dvorane v Kranju, kjer bo možna organizacije večjih dogodkov (investitor Mestna
občina Kranj), tudi v Prevaljah (investitor Občina Prevalje), Slovenski Bistrici in že omenjenem Kopru
(investitor Mestna občina Koper). Časovnice izgradnje so predvidene od 2022 do 2025, predvsem pa
so odvisne od zaprtja finančnih konstrukcij projektov.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS se seznanja s prizadevanji glede ohranitve tekme svetovnega
pokala IFSC v Sloveniji v naslednjih letih in predvidenim razvojem večje športnoplezalne
infrastrukture v Sloveniji.
Ad. 8
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, 27. 9. 2021, posredujejo najavo poročila.
Ad 9
Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno
ponedeljka, 27. 9. 2021, na e‐naslov info@pzs.si. V vprašanju mora biti navedeno tudi na koga se
vprašanje naslavlja. Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev.
V Ljubljani, 16. september 2021

Damjan Omerzu,
generalni sekretar PZS

Jože Rovan,
predsednik PZS

