
 
  

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

v skladu s sklepi 19. seje Upravnega odbora PZS 
 

sklicujem 
 

SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
 

ki bo v soboto, 23. aprila 2022, ob 11.00 uri, 
 

v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica. 
 

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 2021 
3. Poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2021 
4. Razprava in potrditev poročil PZS za leto 2021 
5. Volitve za organe PZS za mandatno obdobje 2022-2026 
6. Razglasitev rezultatov volitev 
7. Programske smernice PZS za mandatno obdobje 2022–2026 
8. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2023 
9. Razno 

  

Skladno s 7. členom Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije ni prispel noben dodaten 

predlog za obravnavo na skupščini. 

Pred skupščino bo z začetkom ob 9:00 potekala okrogla miza: Planinske koče in trend 

okoljevarstvenih zahtev. 

Kulturni program pred začetkom skupščine bo organiziralo Planinsko društvo Lisca Sevnica.  

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za prijave na info@pzs.si do srede, 20. 4. 2022. 

 

Predsednik Planinske zveze Slovenije 

Jože Rovan 

 

mailto:info@pzs.si


Vabljeni: 

− delegati društev, članov PZS, 

− člani Upravnega odbora PZS, 

− člani Nadzornega odbora PZS, 

− načelniki komisij PZS oz. njihovi namestniki, 

− vodje odborov PZS oz. njihovi namestniki, 

− župan občine Sevnica, Srečko Ocvirk, 

− generalna direktorica Direktorata za šport, dr. Mojca Doupona, 

− generalna direktorica Direktorata za turizem, Ksenija Flegar, 

− generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, g. Darko But, 

− generalni direktor Policije, Dr. Anton Olaj, 

− organizacije in skupnosti, katerih članica je PZS:  

o Slovenija: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,   

o tujina: Mednarodno združenje planinskih organizacij (UIAA), Združenje planinskih organizacij 

alpskega loka (CAA), Združenje planinskih organizacij Balkana (BMU), Evropska popotniška 

zveza (ERA), Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC), Mednarodno turnosmučarska 

zveza (ISMF) in Mednarodna komisija za reševanje v gorah (ICAR), Evropsko združenje 

planinskih organizacij (EUMA) 

− organizacije, s katerimi ima PZS podpisan dogovor o sodelovanju: Gorska reševalna zveza Slovenije, 

Združenje gorskih vodnikov Slovenije in Rdeči križ Slovenije, 

− organizacije, podpisnice dogovora o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih 

prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti: Ribiška zveza Slovenije, Lovska zveza 

Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije in Kinološka zveza Slovenije, 

− organizacije, s katerimi PZS sodeluje: Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Triglavski narodni park, 

Zveza tabornikov Slovenije, CIPRA Slovenije, Slovenski gorniški klub Skala, Združenje vojaških 

gornikov Slovenije,  Komisija za evropske pešpoti Slovenije in Zveza za šport invalidov Slovenije – 

Paraolimpijski komite, 

− Hrvaška planinska zveza (HPS), Planinska zveza Avstrije (OeAV) in Planinska zveza Italije (CAI). 

 

 


