IZHP 37/2022
Datum: 13. 1. 2022
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
SKLICUJEM
18. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek, 27. januarja 2022, ob 16:30,
na Zoom spletni konferenci

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

Potrditev zapisnika 17. seje in 4. dopisne seje UO PZS (Damjan Omerzu)
Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Damjan Omerzu)
Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2022 (Jože Rovan, Damjan Omerzu, Urša Mali)
Informacija o članarini PZS 2021 (Damjan Omerzu, Barbara Kelher)
Namera o včlanitvi novih društev (Jože, Rovan, Damjan Omerzu, Aleš Pirc)
Sodelovanje s Slovenskim gorniškim klubom Skala (Jože Rovan, Miro Eržen)
Informacija o delovanju komisij 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, 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),
Oto Žan (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: Damjan Omerzu (generalni sekretar PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka v
računovodstvu PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Manca Ogrin (predstavnica PZS za odnose z
javnostmi),
‐ mediji: (e‐pošta oz. spletna stran), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika).
‐ drugi: Miro Eržen (vodja projektne pisarne)
V VEDNOST:
‐ člani PZS (16. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS.

Pisna gradiva za sejo:
• splošno: Obrazložitve za 18. sejo UO PZS
• k točki 1: Zapisnik 17. seje UO PZS, z dne 18. 11. 2021, Zapisnik 4. dopisne seje UO PZS, 4. 1. 2022,
preglednica realizacije sklepov 17. seje in 4. dopisne seje UO PZS
• k točki 3: podrobni vsebinski načrt PZS 2022 (bo dopolnjen naknadno) in podrobni finančni načrt
PZS 2022 (bo poslan naknadno)
• k točki 5: Namera za včlanitev ŠPD Vizija
• k točki 6: Predlog o medsebojnem sodelovanju PZS ‐ SGK Skala

Obrazložitve za 18. sejo Upravnega odbora PZS
Ad. 1
Pregledan bo zapisnik zadnje seje UO PZS v preteklem mandatu.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 17. seje upravnega odbora, z dne 18. 11. 2021
in 4. dopisne seje UO PZS, ki se je zaključila 4. 1. 2022.
Ad. 2
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.
Ni predvidenih sklepov.
Ad. 3
Na skupščini PZS 2021 sta bila sprejeta sklepa:
Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2022 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme
podrobni finančni načrt za leto 2022 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina
PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2022 spremlja in ga na podlagi rebalansa
uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2022 in pooblašča, da na podlagi
okvirnih programov:
‐ komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za
leto 2022, 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 2022.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2022 morajo organi upoštevati
finančni načrt za leto 2022.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2022
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinske načrte komisij in na
predlog odborov sprejema podrobni vsebinski program dela za leto 2022. Če sta podrobni vsebinski
in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2022.
Ad. 4
Predstavljena bo statistična primerjava gibanja število članov v letu 2021 in medletna primerjava.
Ni predvidenih sklepov.
Ad. 5
Statut PZS določa način in pogoje za včlanjevanje novih društev. Zainteresirano društvo izrazi namero
o včlanitvi, do katere se opredeli MDO oz. pristojna komisija PZS, če gre za društvo, ko deluje na
ožjem področju. Namero o včlanitvi je podala Športno plezalno društvo vizija, Brezovica. Mnenje je
podala Komisija za športno plezanje.
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje namero o včlanitvi in se strinja z mnenjem Komisije za
športno plezanje za Športno plezalno društvo vizija, s sedežem na Brezovici. Društvo lahko poda
vlogo za včlanitev v PZS na podlagi drugega odstavka 16. člena Statuta PZS.

Ad. 6
Planinska zveza Slovenije in Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov sta prvi dogovor o
sodelovanju sklenila leta 2006. Sodelovanje se je skozi čas odražalo na različnih področjih, najbolj
intenzivno pri vzpostavljanju Slovenskega planinskega muzeja, kjer sta obe organizaciji tudi kot
soustanoviteljici Ustanove avgusta Delavca, odigrali pomembno vlogo. Na podlagi interesa za
nadaljnjo sodelovanje se predlaga sklenitev medsebojnega dogovora o sodelovanju.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje sklenitev medsebojnega dogovora o sodelovanju med
Planinsko zvezo Slovenije in Slovenskih gorniškim klubom Skala – zvezo gorniških klubov.
Ad. 7
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, 24. 1. 2022, posredujejo najavo poročila.
Ni predvidenih sklepov.
Ad. 8
Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno
ponedeljka, 24. 1. 2022, 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, 13. januarja 2021
Damjan Omerzu,
generalni sekretar PZS

Jože Rovan,
predsednik PZS

