
 
  

V skladu z 28. in 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije in  

v skladu s sklepi 5. seje Upravnega odbora PZS 
 

sklicujem 
 

SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
 

ki bo v soboto, 13. aprila 2019, ob 11. uri, 
 

v veliki avli Rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor. 
 

Predlog dnevnega reda Skupščine PZS: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev 
zapisnika Skupščine PZS  

2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2018 
3. Poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2018 
4. Razprava in potrditev poročil PZS za leto 2018 
5. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2020 
6. Razno 

  

Skladno s 7. členom Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije, na objavljen poziv v 

predvidenem roku ni prispel noben dodaten predlog za obravnavo na skupščini. 

Pred skupščino bosta s pričetkom ob 9:00 potekali okrogli mizi »Kakšna planinska društva si želimo 

(včlanjevati) v Planinsko zvezo Slovenije?« in »Planinske koče – temelj planinstva ali zgolj 

premoženje«. 

Kulturni program pred začetkom skupščine bo organiziralo Planinsko društvo Maribor Matica.  

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za informativne prijave na info@pzs.si do srede, 10. 4. 2019. 

 

 

Predsednik Planinske zveze Slovenije 

Jože Rovan 
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Kako na Skupščino PZS? 

V Maribor se lahko pripeljemo s treh smeri. S smeri Koroške (Slovenj Gradec, Dravograd) in Dravske doline se 

v mesto pripeljete po Gosposvetski cesti in parkirate ob Ljudskem stadionu. Za prihod v Maribor s smeri 

Podravja in Prekmurja priporočamo avtocestni izvoz Pesnica ter nadaljevanje po hitri cesti do izvoza pri 

Meljski cesti. Za prihod iz južne smeri (preostala Slovenija) priporočamo izbiro avtocestnega izvoza Slivnica 

ter vožnjo po Tržaški in Titovi cesti. Parkirate lahko na Slomškovem trgu ali na Smetanovi ulici. 

V Maribor se lahko pripeljete tudi z vlakom ali avtobusom. Železniška postaja je od Slomškovega trga 

oddaljena slabih 20 minut, avtobusna postaja pa 15 minut. 

 

Skupščina Planinske zveze Slovenije bo potekala v prostorih rektorata Univerze v Mariboru na 

Slomškovem trgu 15 ob stolni cerkvi. 

 

 

 

Parkirišče Ljudski vrt; Gregorčičeva ulica: parkirišče se nahaja ob stadionu Ljudski vrt. Od parkirišča do 

Slomškovega trga je še dobrih pet minut hoje. Priporočamo ga delegatom, ki se v mesto pripeljejo s Koroške, 

Dravske doline in Pomurja. 

Parkirišče Strojna fakulteta; Smetanova ulica: parkirišče se nahaja ob Smetanovi ulici pri Fakulteti za 

strojništvo. Od parkirišča do Slomškovega trga je še slabih pet minut hoje. Priporočamo ga delegatom, ki se v 

mesto pripeljejo s smeri Ljubljane, Ptuja, Celja, Dolenjske in zahodne Slovenije. 

Parkirišče Slomškov trg: parkirišče se nahaja ob stolni cerkvi na Slomškovem trgu v neposredni bližini 

Skupščine PZS. 

Po Skupščini PZS si lahko noge pretegnete s sprehodom po Mestnem parku ali krajšim vzponom do 

arheološkega najdišča na razgledniku nad mestom, na Piramidi. Že pravi planinski izlet pa boste opravili z 

vzponom do Hotela Bellevue na Pohorju. 


