Št. sklepa
7/08-06-2017
11/24-01-2019
1/19-11-2020
2/19-11-2020

3/19-11-2020

4/19-11-2020

Sklep

Realizacija

Upravni odbor PZS daje soglasje za zamenjavo parcele 914/2 k.o. Radegunda z novo odmerjeno parcelo okoli
V IZVAJANJU
Mozirske koče na Golteh, v razmerju 1:1.
UO PZS soglaša, da vodstvo PZS prične s pripravo predloga podrobnejše pravne ureditve upravljanja
V IZVAJANJU
solastniškega deleža PZS na kočah, s pristojnimi planinskimi društvi.
Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 12. seje.
DA
Upravni odbor PZS potrjuje zapisnika 11. seje upravnega odbora, z dne 24. 9. 2020 in 3. dopisne seje upravnega
DA
odbora z dne 6. 10. 2020.
Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2020:
65 let
JANI BELE, PD RAŠICA
70 let
MILAN MLAKAR, PD KOČEVJE
STANISLAV PINTAR, PD ŠKOFJA LOKA
MARJAN MALLY, PD POLJČANE
EDITA BEČAN, PD LOVRENC NA POHORJU
JOŽE MAROVT, PD«DOBROVLJE« BRASLOVČE
JOŽE KAMENŠEK, PD SLOVENSKE KONJICE
V IZVAJANJU
HUSEJN DJUHERIĆ, PD VELENJE
FRANC MAROVT, PD LJUBNO OB SAVINJI
75 let
ANGELA HAJZER, PD RAVNE NA KOROŠKEM
ALOJZIJ PRISTAVNIK, PD RAVNE NA KOROŠKEM
80 let
JANEZ BOHINC, PD RAŠICA
IRENA ZALAR, PD RAŠICA
PETER GLOBOČNIK,PD ISKRA KRANJ
MIROSLAV SUŠEC, PD MISLINJA
JOŽEF SEMPRIMOŽNIK, PD VRANSKO
Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike Svečane listine PZS za leto 2020:
ANTON JESENKO, roj. 1944, PD BREŽICE (Za dolgoletno, vsestransko in neutrudno delo v PD Brežice, v MDO
Zasavja in v Planinski zvezi Slovenije.)
MIRO PLEŠEC, roj. 1948, PD MEDVODE (Za dolgoletno predano delo v PD Medvode, predvsem na vodniškem in
naravovarstvenem področju.)
MARJAN OLENIK, roj. 1950, PD SEŽANA (Za predano delo v PD Sežana, na področju alpinizma in za uspešen
prenos znanja in planinskih veščin na mlade rodove.)
ANICA HORVAT, roj. 1948, PD MARIBOR MATICA (Za zelo obsežno delo v PD Maribor Matica, za obsežno
publicistično delo in za dolgoletno delo z mladimi.)
V IZVAJANJU
IZIDOR SODJA,roj. 1940, PD POŠTE IN TELEKOMA CELJE (Za dolgoletno vsestransko delo v PD Pošte in Telekoma
Celje; s svojim delom je pustil pomemben pečat domačem in v širšem okolju.)
KAREL ŽIBRET, roj. 1951, PD ŠMARTNO OB PAKI (Za dolgoletno delo v PD Šmartno ob Paki, na različnih
področjih planinstva in za prepoznavnost društva v širšem okolju.)
STANKO PODMENINŠEK, roj. 1935, PD LJUBNO OB SAVINJI (Za dolgoletno vsestransko delo v PD Ljubno ob
Savinji, predvsem pri izgradnji in vzdrževanju koče na Travniku in za prepoznavnost društva v kraju in tudi
širše.)
IVAN JANKO MIRNIK, roj. 1929, PD POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA (Za dolgoletno predano delo na področju
alpinizma, planinskega gospodarstva, dela v Planinski zvezi Slovenije in v Odboru alpinistov veteranov.)

Upravni odbor PZS v skladu s točko 3) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na predlog Odbora za članstvo
potrjuje zneske priporočene članarine za leto 2021, z vključenim dodatkom iz 13. člena Pravilnika o članstvu
5/19-11-2020
posameznikov, v višini A 60,00 €, A/d 54,60 €, B 28,00 €, B/d 22,60 €, B1 21,00 €, S+Š 18,50 €, S+Š/d 15,00 €,
P+O 8,00 €, P+O/d 6,40 €, IN 8,00 €, IN/d 6,40 € in B člani društev v tujini 15,85 €.
6/19-11-2020

Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2021.
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ZAPISNIK
12. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 19. novembra 2020,
ob 16.30 uri, preko video konference.
PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Martin Šolar in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Aldo Zubin in Peter Šilak in Anton Progar.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: 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), 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),
Ana Suhadolnik (Mladinska komisija), Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti) in Robert Pritržnik
(Komisija za gorske športe).
Predsednik nadzornega odbora PZS: Franc Ekar
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS) in Barbara Gradič Oset (predstavnica PZS za odnose z
javnostmi).
Drugi: Irena Pečavar Čarman (vodja Pododbora za priznanja) in Marjana Brezovšek (PD Pohorje zg.
Polskava).
Opravičeno odsotni: Irena Mrak (podpredsednica), Danilo Kete (voljeni član UO) in Igor Oprešnik
(MDO PD Podravja).
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan ter povedal, da je prisotnih 18
članov z glasovalno pravico, to je 75 %.
Pod točko razno so svoje teme najavili Marija Kuhar, Dušan Plesničar, Manja Rajh in Aleš Pirc. Pod
točko informacija o delovanju komisij in odborov PZS se je prijavil Robert Pritržnik (Komisija za gorske
športe).
Jože Rovan, predsednik PZS je predstavil predlagan dnevni red.
SKLEP 1/19-11-2020: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 12. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 11. in 3. dopisne seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Predlog prejemnikov najvišjih priznanj PZS
4. Članarina PZS 2021
5. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2021
6. Informacije s področja planinskega gospodarstva
7. Informacija o delovanju komisij PZS
8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
9. Razno

Ad. 1. Potrditev zapisnika 11. in 3. dopisne seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da na zapisnik nismo prejeli pripomb. Pregledal je tudi razpredelnico
realizacije sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.
SKLEP 2/19-11-2020: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnika 11. seje upravnega odbora, z dne 24. 9.
2020 in 3. dopisne seje upravnega odbora z dne 6. 10. 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Matej Planko:
• Spremljali smo dogajanje v zvezi s epidemijo koronavirusa in sproti obveščali planinska
društva in obiskovalce gora o ukrepih.
• Zaradi epidemije smo morali odpovedati tradicionalno tekmo v športnem plezanju za
Svetovni pokal, ki bi naj bila letos v Stožicah. Prav tako se odpadle vse tekme v športnem
plezanju razen Brianconu.
• V e-sistemu Biblos smo letos objavili naslednja dela PZS: Vprašaj goro, Pravljica o gamsku
Viliju, Plezalna tehnika, Pravljičarija pod Triglavom, Tista lepa leta, V zasnežene gore in
Julijske Alpe – osrednji del.
• Tik pred izidom sta leposlovna knjiga Tipanje v neznano in vodnik po navrtanih plezalnih
smereh Moderne večraztežajne smeri.
• Jože Rovan se je udeležil video skupščine Mednarodnega združenja planinskih organizacij
UIAA 2020 in Evropskega združenja planinskih organizacij EUMA 2020.
• Razglasili smo zmagovalce fotonatečaja Planinskega vestnika in podjetja Cewe #LjubimGore.
• Zemljevidi PZS so na voljo tudi v aplikaciji Avenzo za telefone Apple.
• Nadaljevali smo z Malo šolo planinstva.
• Slovenska mladinska reprezentanca v športnem plezanju se je udeležila tekme za evropski
mladinski pokal. Na tekmi sta bila zmagovalca Lucija Tarkuš in Luka Jerman.
• Objavljen je bil prikazovalnik planinskih poti maPZS, podrobneje bo predstavljen na eni od
naslednjih sej UO PZS.
• Javnost smo obvestili o zaprtju planinskih koč v visokogorju in potrebni previdnosti pri
obiskovanju gora jeseni.
• Na Okrešlju so zaključena gradbeno zidarska dela, objekt je pripravljen na zimo. V vmesnem
času se bo pripravil razpis za izvajalca montažne konstrukcije, ki bo z deli začel spomladi ali na
začetku poletja.
Miro Eržen se je zahvalil Mateju Planku za dosedanje opravljeno delo na Okrešlju. Tudi v bodoče bo
potrebno premisliti o vodji projekta, tako za nadaljevalna dela na Okrešlju kot tudi kasneje za
Korošico.
Razprave ni bilo.
Ad. 3. Predlog prejemnikov najvišjih priznanj PZS
Irena Pečavar Čarman je povedala, da smo letos prejeli le 25 predlogov za najvišja priznanja. En
predlog za spominsko plaketo je bil zavrnjen (Petek Kolenc, PD Rečica ob Savinji), saj gospod še ni
prejel zlatega častnega znaka. Tako se za podelitev predlaga 16 spominskih plaket ter 8 svečanih
listin.
RAZPRAVA: Manjo Rajh je zanimalo, kako bo letos potekala podelitev Najvišjih priznanj za leto 2020
zaradi COVID razmer. Damjan Omerzu ji je odgovoril, da smo na spletni strani že objavili, da se
podelitev prestavi na konec januarja 2021, če bo izvedljivo. Drugače bomo razmislili o drugem načinu
podelitve.
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SKLEP 3/19-11-2020: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike
spominskih plaket PZS za leto 2020:
65 let
JANI BELE
PD RAŠICA
70 let
MILAN MLAKAR
PD KOČEVJE
STANISLAV PINTAR
PD ŠKOFJA LOKA
MARJAN MALLY
PD POLJČANE
EDITA BEČAN
PD LOVRENC NA POHORJU
JOŽE MAROVT
PD«DOBROVLJE« BRASLOVČE
JOŽE KAMENŠEK
PD SLOVENSKE KONJICE
HUSEJN DJUHERIĆ
PD VELENJE
FRANC MAROVT
PD LJUBNO OB SAVINJI
75 let
ANGELA HAJZER
PD RAVNE NA KOROŠKEM
ALOJZIJ PRISTAVNIK
PD RAVNE NA KOROŠKEM
80 let
JANEZ BOHINC
PD RAŠICA
IRENA ZALAR
PD RAŠICA
PETER GLOBOČNIK
PD ISKRA KRANJ
MIROSLAV SUŠEC
PD MISLINJA
JOŽEF SEMPRIMOŽNIK
PD VRANSKO
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 4/19-11-2020: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike
Svečane listine PZS za leto 2020:
ANTON JESENKO
roj. 1944
PD BREŽICE
Za dolgoletno, vsestransko in neutrudno delo v PD Brežice, v MDO Zasavja in v Planinski zvezi
Slovenije.
MIRO PLEŠEC
roj. 1948
PD MEDVODE
Za dolgoletno predano delo v PD Medvode, predvsem na vodniškem in naravovarstvenem področju.
MARJAN OLENIK
roj. 1950
PD SEŽANA
Za predano delo v PD Sežana, na področju alpinizma in za uspešen prenos znanja in planinskih
veščin na mlade rodove.
ANICA HORVAT
roj. 1948
PD MARIBOR MATICA
Za zelo obsežno delo v PD Maribor Matica, za obsežno publicistično delo in za dolgoletno delo z
mladimi.
IZIDOR SODJA
roj. 1940
PD POŠTE IN TELEKOMA CELJE
Za dolgoletno vsestransko delo v PD Pošte in Telekoma Celje; s svojim delom je pustil pomemben
pečat domačem in v širšem okolju.
KAREL ŽIBRET
roj. 1951
PD ŠMARTNO OB PAKI
Za dolgoletno delo v PD Šmartno ob Paki, na različnih področjih planinstva in za prepoznavnost
društva v širšem okolju.
STANKO PODMENINŠEK
roj. 1935
PD LJUBNO OB SAVINJI
Za dolgoletno vsestransko delo v PD Ljubno ob Savinji, predvsem pri izgradnji in vzdrževanju koče na
Travniku in za prepoznavnost društva v kraju in tudi širše.
IVAN JANKO MIRNIK
roj. 1929
PD POŠTE IN TELEKOMA
LJUBLJANA
Za dolgoletno predano delo na področju alpinizma, planinskega gospodarstva, dela v Planinski zvezi
Slovenije in v Odboru alpinistov veteranov.
12. seja UO PZS 19. 11. 2020
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Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Članarina PZS 2021
Damjan Omerzu je za uvod predstavil trenutno število članstva. V primerjavi z prejšnjim letom je
članstvo upadlo za slabih 5%. Zavarovanje ostane enako kot do sedaj. Povedal je, da smo prejeli
pobudo PD Pohorje Zg. Polskava, da se članarina P+O zniža za polovico. To ni možno, saj je delitveno
razmerje članarine že sedaj prilagojeno v prid društvom.
RAZPRAVA: Mira Eržena je zanimalo, ali 1 eur za planinske koče ostaja. Damjan Omerzu mu je
odgovoril pritrdilno, Izvzet je iz P+O ter IN članarine ter . Enako kot do sedaj. Marija Kuhar je omenila,
da je na Srečanju treh dežel opazila, da imajo Avstrijci po prebivalcih 7% članstvo. Zanimalo jo je
mnenje ostalih zakaj je temu tako. Miro Eržen ji je odgovoril, da imajo dobro zasnovane programe,
veliko usposabljanj, pri njih se zelo razvija športno plezanje in turno kolesarjenje, Jože Rovan pa je
dodal, da je vsekakor pomemben razlog tudi plačljivo reševanje v gorah.
SKLEP 5/19-11-2020: Upravni odbor PZS v skladu s točko 3) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS,
na predlog Odbora za članstvo potrjuje zneske priporočene članarine za leto 2021, z vključenim
dodatkom iz 13. člena Pravilnika o članstvu posameznikov, v višini A 60,00 €, A/d 54,60 €, B 28,00
€, B/d 22,60 €, B1 21,00 €, S+Š 18,50 €, S+Š/d 15,00 €, P+O 8,00 €, P+O/d 6,40 €, IN 8,00 €, IN/d 6,40
€ in B člani društev v tujini 15,85 €.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prisotnih je bilo 19 članov z glasovalno pravico, skupaj 79,2 %.
Ad. 5. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2021
Damjan Omerzu je povzel, da so izhodišča le ključne predpostavke za pripravo konkretnega
podrobnega finančnega načrta. Glavna izhodišča pa so: prihodki iz članarine se zmanjšajo za 5% glede
na dosežene prihodke iz članarine leta 2020, prihodki iz lastnih sredstev ostanejo enaki lastnim
prihodkom iz rebalansa finančnega načrta za leto 2020, sredstva Fundacije za šport so povečajo glede
na odobrena sredstva leta 2020 za 40 %, sredstva iz letnega programa športa ostanejo enaka
vrednosti odobrenih sredstev leta 2020, sredstva Urada za mladino za programe mladinske komisije
ostanejo enaka vrednosti odobrenih sredstev v skladu s podpisano pogodbo za obdobje 2020-2021,
pri sponzorstvih in donacijah upoštevamo enako vrednost kot je načrtovana v prvem podrobnem
finančnem načrtu za leto 2020 ter vrednost prihodkov v rubriki ostalo se prilagodi stanju izvedbe
projektov za leto 2021. Dodal je še, da je predsednik NO PZS opozoril na odhodke, le ti pa se
načrtujejo na januarski seji in morajo biti skladni s prihodki.
RAZPRAVA: Dušan Plesničar je izrazil zaskrbljenost, da bo članstvo več kot 5% nižje. Potrebno bo najti
način, kako obdržali člane. Manja Rajh je mnenja, da članstvo ne bo upadlo. Tudi Marija Kuhar je
optimistična, vendar pričakuje, da bo Covid krizi sledila gospodarska. Matej Planko je dodal, da ni
dovolj, da se PZS trudi za ohranjanje članstva, več bi morala narediti tudi društva z bolj osebnim
pristopom k svojim članom. Bojan Rotovnik je povedal, da smo že pred leti videli, da gospodarska
kriza nima toliko vpliva na članstvo, bolj se upad pozna zaradi slabega vremena poleti. Petra Šilaka je
zanimalo, kako je s Planinsko srečko. Matej Planko mu je odgovoril, da je bilo lani prodano okoli
50.000 srečk, za letos pa še nima podatka. Delež sredstev od prodanih srečk, ki po pogodbi pripadajo
PZS, pa bo šel v planinski sklad.
SKLEP 6/19-11-2020: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega
načrta PZS za leto 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 6. Informacije s področja planinskega gospodarstva
Miro Eržen je predstavil stališče Ribniške koče. Opravljeni so bili razgovori v katerih so sodelovali
predsednica PD Paloma, novi najemnik, podžupan občine Ribnica na Pohorju ter predstavniki
podjetja Marald – Marse d.o.o. (bivši najemnik in v fazi namere o prodaji koče, potencialen kupec
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Ribniške koče), podpredsednik PZS Miro Eržen, strokovni sodelavec PZS Damjan Omerzu in odvetnik
Črt Zavašnik. V razgovorih smo iskali predvsem možnosti sodelovanja vseh deležnikov na Ribniškem
Pohorju, za kar smo ugotavljali, da bi moral biti skupni interes. Obratovanje Ribniške koče v zimskem
obdobju je v preteklosti bilo zelo odvisno od delovanja žičničarskih naprav v lasti podjetja MarselMarald, pri čemer smo ugotovili, da omenjeno podjetje v skladu z veljavno koncesijsko pogodbo ni
uredilo služnosti s lastniki zemljišč (PD Paloma in PZS). Zato vodstvo PD Paloma pričakuje, da
podjetje to uredi. Za letošnjo sezono, ki jo zaznamuje pandemija, obratovanje žičnic tako ali tako ne
bo prišlo v poštev, saj je temeljilo predvsem na zaključenih šolskih skupinah. Zato je vodstvo PD
Paloma skupaj z najemnikom najavilo iskanje alternativne smeri razvoja dejavnosti Ribniške koče. Na
osnovi navedenega smo ugotovili, da prodaja Ribniške koče v tem trenutku ni več aktualna. Pri
iskanju sinergij med dvema poslovnima modeloma PD Paloma (skupaj z najemnikom) in podjetjem
Marald-Marsel d.o.o. pa PZS svoje vloge ne vidi, ampak zgolj apelira na obe strani k razumnemu in
konstruktivnemu pogovoru in sodelovanje. PD Paloma smo tudi obvestili, da je s tem tudi pravna
pomoč PZS zaključena, ob njihovi oceni, da bi v prihodnje tudi potrebovali pravno svetovanje
odvetniške pisarne, ki sodeluje s PZS, pa se morajo o takem sodelovanju dogovoriti posebej in to na
stroške PD Paloma.
Predstavil je tudi problematiko Doma Petra Slakarja: na zahtevo občine Bovec, sta tako PZS kot PD
Bovec posredovala arhivsko dokumentacijo, ki dokazuj vlaganje planinske organizacije v ta objekt in
bo osnova za podelitev stavbne pravice. Le ta bo omogočila oddajo Doma v najem Jamarski zvezi
Slovenije, ki je zainteresirana za to in tudi njeno upravljanje in izvedbo nekaterih investicij. Kljub zelo
oteženi in praktično nemogoči komunikaciji z vodstvom PD Bovec ocenjujemo, da je to v danih
razmerah edina sprejemljiva rešitev za nadaljnje obratovanje in vzdrževanje koče. V ta namen so bili
tudi opravljeni razgovori s predsednikom Jamarske zveze Slovenije, ki zagotavlja, da bo koča tudi v
bodoče imela status planinske koče in bodo s tem člani planinske organizacije uživali ugodnosti, ki iz
tega statusa izhajajo. Dogovorili smo se, da bo v tem smislu tudi PZS sopodpisnica najemne pogodbe,
ko bo do nje prišlo. Še vedno pa ostaja nerešen problem bivaka ob koči, ki je potreben obnove in v
tem trenutku ni jasno, kdo bi lahko bil njegov upravljavec.
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik je povedal, da je izjemno vesel, da ni prišlo do prodaje Ribniške koče.
Glede Doma Petra Skalarja je mnenja, da če bojo jamarji uspeli dobro gospodariti s planinsko in
razširiti dejavnost bo to dobro za vse nas, saj jo bomo le tako uspeli obdržati. Za Bivak nima smisla, da
je odprt pred obratujočo kočo, saj tako ne služi svojemu namenu. Bi bilo potrebno poiskati
nadomestno lokacijo. Tudi Jože Rovan se je strinjal, da bivak pred obratujočo kočo ne služi svojemu
namenu, vprašanje pa je, če bi ga lahko prestavili zaradi slabega stanja ter zapletenega transporta, pa
tudi prava nadomestna lokacija bi bila morda smiselna pri stari koči. Tudi Matej Planko je mnenja, da
je vprašljivo, če bi bivak prenesel še eno selitev, že pred selitvijo bi bilo potrebno poiskati upravljalce
oz. gospodarja bivaka, prav tako pa oceniti stroške prestavitve in seveda zagotoviti potrebne finančne
vire za , selitev bivaka na novo lokacijo. PD Bovec žal nima pravega odnosa do bivaka. Če se bojo
uspeli dogovoriti z Jamarsko zvezo bo to korak naprej, glede selitve bivaka pa bi bilo smiselno še
počakati.
Ad. 7. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS
Robert Pritržnik je predstavil delovanje Komisije za gorske športe v letu 2020, ki je zelo bogato.
Podkomisija za ledno plezanje je prestavila svetovni pokal v lednem plezanju v Domžalah. Pri
podkomisiji za turno smučanje so izvedli Izobraževanje za vaditelje turnega smučanja. Tekem za
enkrat zaradi Covid razmer še ne odpovedujejo, prav tako izvajajo treninge, tabore in kondicijske
priprave. Na koncu smo si ogledali še filmček o turnem smučanju.
Ad. 8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Ni bilo najav.
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Ad. 16. Razno
Marija Kuhar je predstavila uspešno izvedeno tekmo Orientacije Primorske lige, kljub Covid situaciji.
Dušan Plesničar je pohvalil odlično obiskan in izveden pohod SPD Trsta od Bazovice na Kokoško.
Zanimalo ga je kako poteka vpis v Razvid ter če se neporabljena sredstva MDO lahko prenesejo v
naslednje leto. Matej Planko mu je odgovoril, da so na Ministrstvo začeli pošiljati dopise za
dopolnitev vlog za vpis v razvid. Kdor prejme dopis, se naj obrne na PZS in bomo izdali potrebno
potrdilo. Neporabljena sredstva MDO pa se avtomatično prenesejo v prihodnje leto. Tudi Marija
Kuhar je pohvalila izjemno delovanje SPD Trsta, kateri so uspeli kljub razmeram izpeljati nekaj
dogodkov. Manjo Rajh je zanimalo, kdo bi lahko prevzel arhiv MDO PD Savinjske, da se ga pregleda in
ustrezno spravi v digitalno obliko. Matej Planko ji je odgovoril, da imamo v ta namen pripravljen
klasifikacijski načrt, za prenos v digitalno obliko bomo poiskali izvajalca, Pregled dokumentacije pa bo
moral opraviti nekdo iz SMDO-ja.
Aleš Pirc je za konec predstavil izvedbo ideje Nacionalnega plezalnega centra. Potekajo razni sestanki.
PZS se je odločila, da odstopi kot investitor v projektu, projekt pa ima v rokah sedaj PZS in ne več
Komisija za športno plezanje. Sredstva za izgradnjo se iščejo na državnem nivoju, računa se, da bi
država lahko pridobila nekaj sredstev iz EU. V nadaljevanju jih čaka predstavitev na Mestni občini
Ljubljana ter sestanek pri županu.

Seja je bila končana ob 19. 03 uri.
Naslednja seja UO PZS bo predvidoma 21. 01. 2021.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,
generalni sekretar PZS
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Jože Rovan,
predsednik PZS
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Upravni odbor PZS je na predlog predsedstva PZS, na podlagi 32. člena Statuta PZS, na svoji ___. seji, dne
_____, sprejel

Usmeritve o pogrebnih svečanostih
1. člen
Planinska društva, MDO PD ali organi PZS obvestijo generalnega sekretarja o smrti pokojnika. V nadaljevanju
generalni sekretar in predsednik PZS izvedeta aktivnosti iz tega pravilnika.
2. člen
V primeru smrti nekdaj več mandatov aktivnega člana odborov ali komisij PZS ter prejemnikov svečane listine
PZS:
svojcem pokojnega izrazi pisno sožalje.
3. člen
V primeru smrti aktivnega člana odborov ali komisij PZS :
svojcem pokojnega izrazi pisno sožalje,
na stavbi PZS izobesi žalno zastavo ali žalni trak,
pogreba se udeleži predsednik, od njega pooblaščeni namestnik ali predstavnik organa PZS v katerem je bil
pokojni aktiven,
pokojniku daruje cvetje ali sveče,
objavi nekrolog.
4. člen
V primeru smrti častnega člana, člana predsedstva ali bivšega predsednika PZS:
svojcem pokojnega izrazi pisno sožalje,
na stavbi PZS izobesi žalno zastavo ali žalni trak,
pogreba se udeleži predsednik PZS ali od njega pooblaščeni namestnik,
na pogrebu ima predsednik ali njegov pooblaščeni namestnik poslovilni govor,
pokojniku se daruje žalni venec ali ikebano,
na pogrebu je prisoten praporščak s praporom PZS (žalni trak),
objavi se nekrolog.
5. člen
Predsednik in generalni sekretar PZS lahko določita višji obseg udeležbe PZS za nekdaj ali do nedavnega izjemno
aktivnim umrlim članom PZS, če je bil daljšo dobo zelo aktiven in kreativen v organih PZS ali izven njih v
programskih akcijah, ki jih je izvajala PZS ali je s svojim delom veliko doprinesel k pomenu in razvoju planinske
organizacije v Sloveniji.
6.

člen

Vse aktivnosti se usklajujejo s svojci umrlega.
7. člen
Odločitev o izvedbi in način izvedbe žalne seje sprejme predsedstvo PZS v sodelovanju z organi PZS, kjer je bil
pokojni aktiven ter matičnim društvom pokojnega.

Predsednik PZS
Jože Rovan
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Datum: 21. 12. 2020
UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Zadeva: Vloga PD Bohor Senovo
Komisija za planinske poti je na dopisni seji 14. decembra 2020 obravnavala vlogo PD Bohor Senovo
za odprtje novega odseka planinske poti Šentvid pri Planini–Netopir. PD Bohor Senovo smatra, da več
kilometrov v okolici ni primernega izhodišča, ki bi vodil do obstoječe planinske poti, ki vodi s Planine
pri Sevnici proti koči na Bohorju. Pot namreč že sedaj uporabljajo okoliški obiskovalci. Izpolnjen je
tudi pogoj oddaljenosti 1200 m od obstoječih pl. poti, skladno z ZPlanP. Vlogi so bila priložena vsa
potrebna soglasja, zato je IO KPP sprejel sklep:
Sklep 2_8D/14-12-2020:SKLEP: IO KPP potrjuje odprtje novega odseka planinske poti Šentvid pri
Planini–Netopir. Odsek nove planinske poti se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega
odbora PZS. Po prejetem soglasju se planinsko pot zavede v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD
Bohor Senovo.
Po pravilniku KPP UO PZS k odpiranju nove poti poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo, da na svoji
seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za vris navedenih odsekov planinske poti.

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije
za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Bohor Senovo odpre in je skrbnik odseka
planinske poti na relaciji Šentvid pri Planini–Netopir in se novo planinsko pot vnese v
evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo
Bohor Senovo upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in z njimi povezanih zahtev
KPP za ureditev in označitev planinskih poti. PZS posreduje podatke za vpis v Kataster
gospodarske javne infrastrukture.

Pripravila:

Strokovna sodelavka
Katarina Kotnik

Komisija za planinske poti
načelnik,
Bogdan Seliger

Grafični prikaz nove planinske poti (svetlo modra sled):

Netopir

Datum: 21. 12. 2020
UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Zadeva: Vloga PD Črnomelj
Komisija za planinske poti je na svoji 8. dopisni seji obravnavala vlogo PD Črnomelj za opustitev
odseka planinske poti Pred Planino–Sredgora–Suha luža–Planina JZ. Odsek se ne vzdržuje in je
nezanimiv za planinstvo, s čimer se strinja tudi PD Semič. IO KPP je sprejel:
Sklep 3_8D/14-12-2020: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Pred Planino–Sredgora–
Suha luža–Planina JZ (ID12787) in UO PZS predlaga, da opustitvi poda soglasje. Po prejemu soglasja
skrbnik PD Črnomelj poskrbi za odstranitev planinskih oznak na opuščenem odseku in sprememba se
zavede v Kataster planinskih poti.
Po pravilniku KPP poda UO PZS soglasje k opustitvi planinske poti. Zato UO PZS predlagamo, da na
svoji seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za opustitev odseka planinske poti.

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije
za planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Pred Planino–Sredgora–Suha
luža–Planina JZ. (ID12787). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije
zavede kot opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Črnomelj upoštevati določbe Zakona o
planinskih poteh in navodila KPP.

Pripravila:

Strokovna sodelavka
Katarina Kotnik

Komisija za planinske poti
načelnik,
Bogdan Seliger

Grafični prikaz odseka planinske poti Pred Planino–Planina JZ (ID12787), ki se opušča (odsek je
označen svetlo modro). V katastru je zabeležen v skrbništvo PD Črnomelj:

Datum: 21. 12. 2020
UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Zadeva: Vloga PD Komenda
Komisija za planinske poti je na svoji 8. dopisni seji obravnavala vlogo PD Komenda za opustitev
odseka planinske poti Pod vrhom Korena 1–Pod vrhom korena 3. Glede na prvotne informacije in
verjetno problem pri snemanj opoteko planinskih poti so bilo odseki narobe vrisani v Kataster in zato
je bil vris popravljen, kar se vidi na priloženi sliki, kjer je v ozadju izsek iz karte Grintavci. Odsek
dejansko ne obstaja in ga je potrebno formalno opustiti ter to zabeležiti v Kataster planinskih poti. IO
KPP je sprejel:
Sklep 5_8D/14-12-2020: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Pod vrhom Korena 1–Pod
vrhom korena 3 (ID788) in UO PZS predlaga, da opustitvi poda soglasje. Po prejemu soglasja skrbnik
PD Komenda poskrbi za odstranitev planinskih oznak na opuščenem odseku in namesti tabli o
opustitvi in sprememba se zavede v Kataster planinskih poti.
Po pravilniku KPP poda UO PZS soglasje k opustitvi planinske poti. Zato UO PZS predlagamo, da na
svoji seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za opustitev odseka planinske poti.

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije
za planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Pod vrhom Korena 1–Pod
vrhom korena 3 (ID788). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije
zavede kot opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Komenda upoštevati določbe Zakona o
planinskih poteh in navodila KPP.

Pripravila:

Strokovna sodelavka
Katarina Kotnik

Komisija za planinske poti
načelnik,
Bogdan Seliger

Grafični prikaz odseka planinske poti Pod vrhom Korena 1–Pod vrhom korena 3 (ID788), ki se opušča
(odsek je označen svetlo modro). V katastru je zabeležen v skrbništvo PD Komenda:

Datum: 21. 12. 2020
UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Zadeva: Vloga PD Semič
Komisija za planinske poti je na dopisni seji 14. decembra 2020 obravnavala vlogo PD Semič za
odprtje novega odseka planinske poti Petric–Gričice–Gače. PD Semič želi s pomočjo te poti urediti
bližnjice, ki nastajajo v okolici zaradi priključevanja s turističnega naselja na obstoječo planinsko pot
Vlogi so bila priložena vsa potrebna soglasja, zato je IO KPP sprejel sklep:
Sklep 8_8D/14-12-2020:SKLEP: IO KPP potrjuje odprtje novega odseka planinske poti Petric–Gričice–
Gače. Odsek nove planinske poti se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS.
Po prejetem soglasju se planinsko pot zavede v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD Semič.
Prav tako je obravnavala vlogo PD Semič za novo planinsko pot Srednja vas–Stene Markove glave, ki
je bila s strani lokalne skupine na črno označena. PD Semič je na pobudo občine pridobilo vsa
potrebna soglasja in sklenilo pot prevzeti v skrbništvo. Na Markovo glavo pred tem ni bilo nobene
planinske poti. IO KPP je sprejela sklep:

Sklep 9_8D/14-12-2020:SKLEP: IO KPP potrjuje odprtje novega odseka planinske poti Srednja
vas–Stene Markove glave. Odsek nove planinske poti se predloži v postopek pridobivanja
soglasja Upravnega odbora PZS. Po prejetem soglasju se planinsko pot zavede v Kataster
planinskih poti v skrbništvo PD Semič.
Po pravilniku KPP UO PZS k odpiranju nove poti poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo, da na svoji
seji sprejme sklep, s katerimi poda soglasje za vris navedenih odsekov planinske poti.

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije
za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Semič odpre in je skrbnik odsekov
planinske poti na relaciji Petric–Gričice–Gače ter na relaciji Srednja vas–Stene Markove
glave in se novi planinski poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije.
Pri označitvi mora Planinsko društvo Semič upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh
in z njimi povezanih zahtev KPP za ureditev in označitev planinskih poti. PZS posreduje
podatke za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture.

Pripravila:

Strokovna sodelavka
Katarina Kotnik

Komisija za planinske poti
načelnik,
Bogdan Seliger

Grafični prikaz novega odseka planinske poti Petric–Gričice–Gače (modra sled):

Grafični prikaz nove planinske poti Srednja vas–Stene Markove glave (svetlo modra sled):

