IZHP–13/2020
Datum: 9. 1. 2020
Dopolnjeno 16.1.2020
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
SKLICUJEM
9. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek, 23. januarja 2020, ob 16:30,
v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Potrditev zapisnika 8. seje UO PZS (Matej Planko)
Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
Imenovanje nadomestnega člana Upravnega odbora PZS (Jože Rovan, Damjan Omerzu)
Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2020 (Jože Rovan, Matej Planko, Urša Mali)
Certifikati »Okolju prijazna planinska koča« in »Družinam prijazna planinska pot« (Valentin
Rezar)
Predlog sprememb Statuta PZS (Roman Ponebšek)
Predlog dogovora med PD Celje Matica in PZS ter Informacija o gradnji novih planinski koč
na Korošici in Okrešlju (Miro Eržen)
Izhodišča za Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov (Matjaž Šerkezi)
Predstavitev ankete med društvi za leto 2018 (Matjaž Šerkezi)
Sprememba v katastru planinskih poti (Bogdan Seliger)
Včlanjevanje novih društev in izbris neaktivnih društev (Jože Rovan)
Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, 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).
Jože Rovan,
predsednik

VABLJENI:
- podpredsedniki: Miro Eržen, 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 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), Manca Čujež (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).
- drugi: Peter Šilak

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

Pisna gradiva za sejo:
• splošno: Obrazložitve za 9. sejo UO PZS
• k točki 1: Zapisnik 8. seje UO PZS, z dne 14. 11. 2019, preglednica realizacije sklepov 8. seje UO
PZS
• k točki 3: Zapisnik Volilne komisije s skupščine PZS 2018
• k točki 4: Predlog podrobnega vsebinskega načrta dela 2020 (dopolnjen bo poslan naknadno),
Predlog podrobnega finančnega načrta (bo poslan naknadno)
• k točki 6: Predlog sprememb Statuta PZS z obrazložitvami (bo poslan naknadno)
• k točki 7: Predlog dogovora med PZS in PD Celje-Matica (bo poslan naknadno)
• K točki 8: Izhodišča za Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov
• K točki 10: Predlog PD Ljubno ob Savinji za opustitev poti
• k točki 11: Vlogi za članstvo Planinsko društvo Kranjski gamsi in Slovensky horolezecky spolok
JAMES plus.

Obrazložitve za 9. sejo Upravnega odbora PZS
Ad. 1
Pregledan bo zapisnik zadnje seje UO PZS v preteklem mandatu.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 8. seje upravnega odbora z dne 14. 11. 2019.
Ad 2.
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.
Ni predvidenih sklepov.

Ad. 3
Uroš Kuzman je dne 27. 11. 2019 podal odstopno izjavo z mesta voljenega člana UO PZS. Na podlagi
49. člena Statuta PZS in 4. odstavka 4. člena Poslovnika UO PZS, postane član UO PZS naslednji
kandidat, ki je dobil največje število glasov, vendar ne manj od ene četrtine prisotnih delegatov.
Glede na Poročilo Volilne komisije z volilne skupščine 2018, postane član UO PZS Peter Šilak, OPD
Koper, ki je na volitvah prejel 51 % glasov.
Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi 49. člena Statuta PZS ugotavlja, da je voljeni član UO PZS
po odstopu Uroša Kuzmana (PD Velenje) postal Petek Šilak (OPD Koper).
Ad. 4
Na skupščini PZS 2019 sta bila sprejeta sklepa:
SKLEP 5/2019: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2020 in pooblašča upravni odbor
PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2020 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih
mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2020 spremlja in ga na
podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.
SKLEP 6/2019: Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2020 in pooblašča,
da na podlagi okvirnih programov:
- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za
leto 2020, 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 2020.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2020 morajo organi upoštevati
finančni načrt za leto 2020.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2020.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinske načrte komisij in na
predlog odborov sprejema podrobni vsebinski program dela za leto 2020. Če sta podrobni vsebinski
in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2020.
Ad. 5
Načelnik GK PZS Valentin Rezar bo predstavil predloge za podaljšanje certifikatov planinskih koč.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih
kočah, bivakih in učnih središčih, podeljuje certifikat »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje
januar 2020 - januar 2024 naslednjim kočam:

•
•

Koča na Planini nad Vrhniko – PD Vrhnika
Koča na Kriški gori – PD Križe

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih
kočah, bivakih in učnih središčih, podaljšuje veljavnost certifikatov »Okolju prijazna planinska
koča« za obdobje januar 2020 - januar 2024 naslednjim kočam:
• Koča na Loki pod Raduho – PD Luče
• Koča v Grohotu pod Raduho – PD Mežica
• Koča na Ermanovcu – PD Sovodenj
• Tončkov dom na Lisci – Občina Sevnica
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih
kočah, bivakih in učnih središčih, podeljuje certifikat »Družinam prijazna planinska koča« za
obdobje januar 2020 - januar 2024 naslednjim kočam:
• Koča na Dobrči (PD Tržič)
• Koča na Kriški gori (PD Križe)
• Zavetišče v Gozdu (PD Križe)
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih
kočah, bivakih in učnih središčih, podaljšuje veljavnost certifikatov »Družinam prijazna planinska
koča« za obdobje januar 2020 - januar 2024 naslednjim kočam:
• Dom na Boču – PD Poljčane
• Dom planincev v Logarski dolini – PD Celje Matica
• Erjavčeva koča na Vršiču – PD Jesenice
• Koča na Kopitniku – PD Rimske Toplice
• Koča na Loki pod Raduho – PD Luče
• Koča na Naravskih ledinah – PD Ravne na Koroškem
• Koča na Planini nad Vrhniko – PD Vrhnika
• Planinska koča na Ermanovcu – PD Sovodenj
• Planinski dom na Brnici – PD Liboje
• Planinski dom na Kalu – PD Hrastnik
• Planinski dom na Smrekovcu – PD Črna na Koroškem
• PUS Bavšica – Planinska zveza Slovenije
• Tončkov dom na Lisci – Občina Sevnica
Ad. 6
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. Po obravnavi na UO PZS se bo
izvedla javna obravnava do naslednje seje UO PZS, ki bo obravnavala dopolnjen predlog sprememb
statuta za obravnavo na Skupščini PZS 18. aprila 2020.
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje osnutek predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS za
javno obravnavo.
Ad. 7
Podane bodo informacije o postopku gradnje novih planinskih koč na Okrešlju in Korošici in predlog
dogovora s PD Celje-Matica glede vložka sredstev PZS v gradnjo.
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje predlog dogovora med PZS in PD Celje-Matica.

Ad. 9
Predstavljena bo analiza ankete med planinskimi društvi za leto 2018.
Ad. 10
Komisija za planinske poti je na seji 19. decembra 2019 obravnavala vlogo PD Ljubno ob Savinji za
opustitev odsekov planinskih poti.
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 Atelšek–Atelšek SV (ID4528). Odsek se
v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen. Pri odstranitvi oznak mora
PD Ljubno ob Savinji upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.
Ad. 11
Vlogo za članstvo sta podala Planinsko društvo Kranjski gamsi in Slovensky horolezecky spolok JAMES
plus. PD Dobrepolje v letu 2019 ni imelo članov, zato se na podlagi točke c) prvega odstavka 21. člena
statuta izbriše iz članstva PZS.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Planinsko
društvo Kranjski gamsi, matična št. 4116445000, v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za
mentorsko društvo za dobo dveh let se določi ________________.
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Slovensky
horolezecky spolok JAMES plus, matična št. 00421 911 597 705, s sedežem v Bratislavi na
Slovaškem v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi
Češko-slovensko planinsko društvo.
Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Planinskega društva
Dobrepolje (MDO PD Ljubljane), matična številka 5310946000, 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, 20. 1. 2020, 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, 20. 1. 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, 9. januar 2020

Matej Planko,
generalni sekretar PZS

Jože Rovan,
predsednik PZS

