Številka: IZHP 145/2018
Datum: 1. 3. 2018
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
SKLICUJEM
20. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek, 15. marca 2018, ob 16:30,
v novih prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.
Pred začetkom bo v uporabo predan defribilator, ki bo nameščen v PUS Bavšica. Defibrilator
donira podjetje Promideja d. o. o. iz Ljubljane, predala ga bo direktorica ga. Maša Pentek.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Potrditev zapisnika 19. seje UO PZS in 3. dopisne seje UO PSZ (Matej Planko)
Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
Slovenski planinski muzej (Irena Lačen Benedičič )
Priprave na skupščino PZS 2018
a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS (Bojan Rotovnik)
b) Spremembe in dopolnitve Statuta PZS (Borut Vukovič)
c) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2017 (Bojan Rotovnik, Matej
Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
d) Poročilo Nadzornega odbora PZS (Andrej Brvar)
e) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2019 (Bojan Rotovnik, Matej
Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
f) Poročilo Volilne komisije PZS (Antonija Valenčič)
g) Poročilo o selitvi poslovnih prostorov (Matej Planko)
Poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja
društvene dejavnosti (Igor Oprešnik)
Informacija o projektu izgradnje nove planinske koče na Korošici (Miro Eržen in Mirko
Doberšek)
Informacija o aktivnostih delovne skupine Planinstvo za invalide (Jurček Nowakk)
Analiza izvajanja Zakona o planinskih poteh (Damjan Omerzu)
Informacija o obisku planinskih koč v letih 2012 – 2017 (Bojan Rotovnik in Dušan Prašnikar)
Tematike komisij in odborov (načelniki komisij in vodje odborov)
a) Soglasje k novim planinskim potem (Igor Mlakar)
b) Poročilo z zbora gospodarske komisije (Valentin Rezar)
c) Poročilo z zbora Komisije za varstvo gorske narave (Irena Mrak, Marijan Denša)
Izbris neaktivnih društev (Matej Planko)
Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
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).
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), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) 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), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec
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).
- Antonija Valenčič (predsednica Volilne komisije PZS), Marijan Denša (KVGN), Mirko Doberšek
(predsednik PD Celje Matica), Maša Pentek (direktorica podjetja Promideja d. o. o.), Irena Lačen
Benedičič (Slovenski planinski muzej)
V VEDNOST:
- člani PZS (16. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS.
Pisna gradiva za sejo:
• splošno: Obrazložitve za 20. sejo UO PZS.
• k točki 1: Zapisnik 19. seje UO PZS, z dne 16. 11. 2017 in 3. dopisne seje UO PZS, preglednica
realizacije sklepov.
• k točki 3: Poročilo Slovenskega planinskega muzeja 2017
• K točki 4:
b) Predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS
c) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2017
d) Poročilo Nadzornega odbora PZS (bo poslano naknadno)
e) Okvirni vsebinski in finančni program za leto 2019
f) Lista kandidatur za organe PZS v mandatu 2018-2022
g) Poročilo o selitvi poslovnih prostorov
• K točki 5: Alternativni viri društvene (planinske) dejavnosti
• k točki 7: Poročilo delovne skupine Planinstvo za invalide za leto 2017
• k točki 8: Analiza izvajanja Zakona o planinskih poteh
• K točki 10a: Predlog nove planinske poti PD Vipave, predlog za ukinitev točke SPP na Klopnem
vrhu
• K točki 10b: https://gk.pzs.si/novice.php?pid=12406

Obrazložitve za 20. sejo Upravnega odbora PZS
Ad. 1
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 19. seje, z dne 16. 11. 2017 in 3. dopisne seje, z
dne 2. 2. 2018.
Ad. 2
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.
Ni predvidenih sklepov.
Ad. 3
Predstavljeno bo letno poročilo Slovenskega planinskega muzeja za leto 2017.
Ad. 4
V okviru točke se bodo obravnavale tematike za obravnavo na Skupščini PZS, ki bo potekala 21. aprila
2018 v Šoštanju. Do roka ni prispela nobene najave teme za Skupščino PZS.
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 2018 predlagamo
Jožefa Bobovnika,člana PD Fram in voljenega člana UO PZS.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine
PZS 2018 predlaga Jožefa Bobovnika (PD Fram in voljeni član UO PZS).
b) Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS je bil obravnavan na 19. seji UO PZS. Do 28. 2.
2018 je potekala javna obravnava osnutka sprememb. Na podlagi prejetih predlogov bo
Odbor za pravne zadeve pripravil končni predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 71. člena Statuta PZS, po javni obravnavi, potrjuje
predlog sprememb in dopolnitev statuta PZS in predlaga skupščini PZS sprejem spremenjenega in
dopolnjenega Statuta PZS.
c) Predstavljeno bo vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2017, 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 2017 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2017 in jih
posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2017 bodo objavljena na spletni strani
PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2017, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz
poročil za leto 2017.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje
vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2017.
d) Predsednik NO PZS Andrej Brvar bo predstavil poročilo NO PZS za leto 2017.
Ni predvidenih sklepov

e) Okvirni vsebinski in finančni načrt za leto 2019 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 2019 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje
okvirni finančni načrt za leto 2019 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni
načrt za leto 2019 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča
upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2019 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 2019 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 2019 in pooblašča, da na
podlagi okvirnih programov:
- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne
dejavnosti za leto 2019, 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 2019.
- 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 2019.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2019 morajo organi upoštevati
finančni načrt za leto 2019.
f)

Predstavljeno bo poročilo Volilne komisije PZS, po zaključenem kandidacijskem postopku za
organe PZS v mandatnem obdobju 2018 – 2022.
Ni predvidenih sklepov.
g) Generalni sekretar PZS bo predstavil poročilo o zaključeni selitvi prostorov PZS.
Ni predvidenih sklepov.
Ad. 5
Delovna skupina bo predstavila poročilo. Tematika bo obravnavana tudi na delavnici pred skupščino.
Ni predvidenih sklepov
Ad. 6
Predstavljena bo informacija o poteku priprav na gradnjo nove koče na Korošici.
Sklepi se bodo oblikovali po razpravi na seji.
Ad. 7
Delovna skupina Planinstvo za invalide bo predstavila aktivnosti v preteklem obdobju.
Ni predvidenih sklepov

Ad. 8
Zakon o planinskih poteh je bil sprejet leta 2007 in se kljub intenzivnim prizadevanjem PZS, v
določenem delu še ne izvaja. CNVOS je za potrebe izvedbe potrebnih ukrepov pripravil celovito
analizo.
Ni predvidenih sklepov.
Ad. 9
Predstavljeno bo informacija o obisku planinskih koč v letih 2012 – 2017.
Ni predvidenih sklepov.
Ad. 10
a) Na predlog Komisije za planinske poti, se odpre nova planinska pot PD Vipava na Gradiško
turo.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije
za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Vipava odpre in je skrbnik novega odseka zelo
zahtevne planinske poti »Tura Direkt« in se novo planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti
Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Vipava upoštevati določbe Zakona o planinskih
poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim
ministrstvom.
Na predlog IO KPP se ukine točka Slovenske planinske poti na Klopnem vrhu
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije
za planinske poti soglaša, da se kontrolno točko Koča na Klopnem vrhu prestavi na Klopni vrh.

b) Zbor gospodarjev je potekal 3. februarja 2018. Izvoljeno je bilo novo vodstvo GK PZS za
mandatno obdobje 2018-2022.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje
soglasje k izvolitvi Valentina Rezarja (PD Radovljica) za načelnika GK PZS in za člane IO GK PZS:
Janko Arh (PD Bohinjska Bistrica), Miran Černe (PD Nova Gorica), Drago Dretnik (PD Mežica),
Anton Klinc (PD Oplotnica), Marjan Kozmus (PD Laško), Aleš Požar (PD Postojna), Roman Resnik
(PD Kamnik) in Ivan Rupnik (PD Cerkno), ki so bili izvoljeni na Zboru gospodarjev, 3. februarja 2018.
c) Zbor KVGN bo potekal 10. 3. 2017. Na zboru bodo potekale tudi volitve novega vodstva.
Predstavljeno bo poročilo z zbora in novo vodstvo komisije.
Predlog sklepa bo podan na seji.
Ad. 11
Skladno s Statutom PZS, se društva, ki so neaktivna izbrišejo iz članstva PZS. MDO PD-je v okviru
katerih so umeščena društva, ki ne izpolnjujejo pogoja članstva smo pozvali k podaji mnenja v
konkretnem primeru, ki bo osnova za odločitev o izključitvi.
Planinska društva, ki v letu 2017 in 2018 niso prevzela društev:
Planinsko društvo Brkini, Planinsko društvo Kres, Planinsko društvo Prevorje, kar je razvodno tudi iz
statistike članstva za leto 2017.

V nadaljevanju sta dve aktivni društvi (RPD Dolga pot Dravograd in PD Mariborski tisk Maribor sklenili
prenehanje delovanja oz. priključitev drugim društvom v okviru Planinske zveze Slovenije. Postopki
formalnega izbrisa društva so še v teku, glede na, da so se člani teh društev v letu 2018 že včlanili v
druga društva, se lahko izvede izbris iz članstva PZS.
Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu
Planinskega društva Brkini (MDO PD Primorske), matična številka 4031067000, iz članstva PZS.
Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu
Planinskega društva Kres (MDO PD Ljubljana), matična številka 5278384000, iz članstva PZS.
Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu
Planinskega društva Prevorje (Savinjski MDO PD), matična številka 5978335000, iz članstva PZS.
Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu
Rekreacijskega planinskega ga društva Dolga pot Dravograd (MDO PD Koroške), matična številka
5256666000, iz članstva PZS.
Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu
Planinskega društva Mariborski tisk Maribor (MDO PD Podravja), matična številka 5121426000, iz
članstva PZS.

Ad. 12
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, 12. 3. 2018, posredujejo najavo poročila.
Ni predvidenih sklepov.
Ad. 13
Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno
ponedeljka, 12. 3. 2018, 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, 1. marca 2018
Matej Planko,
generalni sekretar PZS

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

