
ODPRTO PISMO VSEM VODNIKOM PZS 
 
S tem odprtim pismom želim seznaniti vse vodnike Planinske zveze Slovenije o zadnjih 
dogodkih v zvezi z vodenjem našega krovnega organa, to je Vodniške komisije PZS (VK 
PZS). Ti dogodki Planinski zvezi Slovenije in njenemu vodstvu zagotovo niso v ponos.  
 
Kot najverjetneje veste, je bilo na Zboru vodnikov PZS, ki je bil 25. novembra 2006, na 
demokrati�nih in rednih volitvah izvoljeno novo vodstvo Vodniške komisije. Za na�elnika je 
bil izvoljen inštruktor planinske vzgoje in vodnik PZS, Iztok Rojc.  
 
Zaradi osebnih razlogov in zaradi službenih obveznosti, ki mu nalagajo pogosta ve�dnevna 
službena potovanja v tujino, je Iztok Rojc 15. avgusta 2007 podal slede�o odstopno izjavo, ki 
jo je naslovil na Vodniško in Mladinsko komisijo: 
 
Iz osebnih razlogov bi želel odstopiti iz vseh funkcij v PZS (Odgovorna oseba v gostinstvu, 
Na�elnik VK, �lan programskega sveta PUS Bavšica). Delo IPV bi tudi želel zelo omejiti. 
Prosim, da se sprožijo postopki za zamenjavo na mojih funkcijah v PZS. 
 
S tem je Iztok Rojc skladno s Pravilnikom o organiziranosti vodnikov PZS sprožil postopek 
za imenovanje novega na�elnika VK PZS, saj je edino Zbor vodnikov PZS pristojen za 
volitev in razrešitev na�elnika ter voljenih �lanov VK PZS. Na spletnih straneh 
www.vodnistvo.net in v Obvestilih PZS je bil v prvi polovici septembra že objavljen Razpis 
za zbiranje predlogov za na�elnika VK PZS z rokom oddaje predlogov 20.10.2007. Ob tem 
je potrebno poudariti, da je Iztok Rojc pripravljen do Zbora vodnikov PZS opravljati vse 
naloge na�elnika VK PZS in da ni bil njegov namen takojšnje prenehanje opravljanja 
prostovoljnih funkcij v planinski organizaciji. 
 
Ne glede na vse postopke, opredeljene s Pravilnikom o organiziranosti vodnikov PZS, je 
predsedstvo upravnega odbora PZS na 22. seji, ki je bila 10. septembra 2007, sprejelo: 
 
SKLEP 1/10-09:  �lani PPZS so sprejeli odstopno izjavo Iztoka Rojca in jo bodo dali v 
potrditev na sejo UO PZS dne 4.10.2007. P PZS imenuje Marinko Koželj Stepic za v.d. 
na�elnice Vodniške komisije do izvolitve novega na�elnika na  Zboru vodnikov. 
  
S tem sklepom je Predsedstvo UO PZS mo�no prekora�ilo svoja pooblastila, saj niti en 
pravni akt PZS ne daje temu organu takšne pristojnosti, poleg tega pa odstopna izjava sploh 
ni bila naslovljena na predsedstvo, ampak na vodniško in mladinsko komisijo. S sprejetim 
sklepom so tudi mo�no presegli obi�ajno nenapisano prakso, da �e je že potrebno kakršnokoli 
"krizno" imenovanje, da se v tem primeru za v.d. imenuje namestnika na�elnika ali voljenega 
�lana, ki je na volitvah prejel najve� glasov. Predsedstvo UO PZS pa je na predlog 
podpredsednika Marka Gorši�a imenovalo za v.d. na�elnika VK PZS osebo, ki je na zadnjem 
zboru vodnikov PZS kandidirala za voljeno �lanico VK PZS, a je od delegatov prejela le 12 
glasov od skoraj 50 možnih. Tako je med 11 kandidati zasedla predzadnje mesto glede na 
rezultate volitev. S tem želi podpredsednik PZS, Marko Gorši�, z nedemokrati�nimi ukrepi 
uveljaviti to, kar mu z demokrati�nimi NI USPELO.  
 
Po seji predsedstva UO PZS je generalni sekretar samovoljno in brez vsake pravne 
podlage preklical že sklicano sejo Vodniške komisije PZS. Sejo je sklical Iztok Rojc z 
namenom, da se opravijo teko�e naloge ter sprejmejo ustrezni postopki za pripravo Zbora 
vodnikov PZS. S tem ukrepom je generalni sekretar neupravi�eno paraliziral delo 
Vodniške komisije PZS, pred katero je kar nekaj pomembnih nalog v tem jesenskem �asu.  



Na seji Upravnega odbora PZS, ki bo v �etrtek, 4. oktobra 2007, je 6. to�ka dnevnega 
reda: Seznanitev z odstopom Iztoka Rojca z mesta na�elnika VK in imenovanje v.d. 
na�elnikov GK in VK PZS do imenovanja novih, poro�evalec k tej to�ki pa bo predsednik 
PZS, Franci Ekar. Ena izmed nalog UO PZS je tudi (povzeto po Statutu PZS), da potrjuje 
na�elnike oz. predsednike in �lane komisij, ki so bili izvoljeni na zborih. Ker Marinka 
Koželj Stepic ni bila izvoljena na Zboru vodnikov PZS, je pravno-formalno UO PZS niti ne 
more imenovati na katerokoli funkcijo v okviru VK PZS. A ker je sedanje vodstvo PZS že 
ve�krat dokazalo, da se statut PZS in razni interni pravilniki upoštevalo le, �e jim to 
ustreza, pozivam vse vodnike PZS, da v KOLIKOR SE NE STRINJAJO Z OPISANIMI 
NEDEMOKRATI�NIMI POTEZAMI VODSTVA PZS, da: 
• v mati�nih planinskih društvih sprožijo debato glede te problematike in zavežejo 

predstavnika planinskega društva na seji meddruštvenega odbora, da se jasno 
opredeli do imenovanja Marinke Koželj Stepic za v.d. na�elnice Vodniške komisije 
PZS, 

• v mati�nem meddruštvenem odboru sprožijo sejo Vodniškega odbora MDO, ki se 
naj do problematike jasno opredeli in svoje stališ�e posreduje meddruštvenem 
odboru (�lani upravnega odbora PZS so tudi predsedniki MDO-jev, a tam niso zato, 
da predstavljajo svoja stališ�a, ampak morajo predstavljati in zastopati stališ�a 
MDO-ja, tudi �e se z njimi mogo�e osebno ne strinjajo), 

• v svojih sredinah poskušajo najti kandidate za novega na�elnika Vodniške komisije 
PZS in pravo�asno poslati pisne kandidature. To je edini pravi in legitimni na�in, 
da vodniki PZS dobimo novega na�elnika VK PZS, ki bo imel temu ustrezno 
podporo med nami, vodniki PZS. 

 
Za konec naj dodam, da nimam ni� proti, �e bo vodnica PZS, Marinka Koželj Stepic, na 
predlog nekega planinskega društva in skladno s pravili kandidirala za na�elnico VK PZS. V 
kolikor bo na demokrati�nih volitvah na Zboru vodnikov PZS prejela zadostno podporo 
delegatov, bo s tem postala popolnoma legitimna na�elnica VK PZS in bo s tem prevzela 
vodenje vodniške organizacije na pravno in vsebinsko nesporen na�in.  
 
Hkrati v tem odprtem pismu pozivam tudi Marinko Koželj Stepic, da se naj tudi sama jasno 
opredeli glede (ne)demokrati�nosti postopka njenega imenovanja za v.d. na�elnico VK PZS. 
Osebno mo�no upam, da bo Marinka Koželj Stepic še pred sejo UO PZS pisno preklicala 
svojo privolitev za imenovanje na mesto v.d. na�elnice VK PZS in da se bo aktivno vklju�ila 
v javno objavljen Razpis za zbiranje predlogov za na�elnika VK PZS. 
 

To pismo sem napisal zato, ker mi ni vseeno, kaj se dogaja z našo vodniško organizacijo in 
posledi�no s celotno planinsko organizacijo.  

 
V UPANJU, DA TUDI VAM NI VSEENO, vas lepo pozdravljam! 

 
 
V Šoštanju, 24. septembra 2007   Vodnik PZS in voljeni �lan UO PZS: 
       Bojan Rotovnik 


