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ŠTEVILKA: UO/037- 2011 
DATUM: 20. 1. 2011 

Na podlagi 47. člena statuta Planinske zveze Slovenije 
 

S K L I C U J E M 
 

3. sejo upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,  

ki bo v četrtek, 3. februarja 2011, ob 17.00 uri, 

v prostorih Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. 

Predlog dnevnega reda: 

1. Sodelovanje PZS in SPM (Bojan Rotovnik in Miro Eržen) 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje upravnega odbora – 28. 10. 2010 (Vera Šmid) 
3. Informacija o zapisniku izredne skupščine (Bojan Rotovnik, Manja Rajh) 
4. Generalni sekretar (Bojan Rotovnik) 
5. Informacija nadzornega odbora (Andrej Brvar) 
6. Informacija o celostni grafični podobi (Tone Tomše) 
7. Včlanitev PD Makole v članstvo (Vera Šmid) 
8. Pobude in vprašanja članov upravnega odbora 

9. Osnutek novega statuta (delovna skupina za pripravo statuta) 
10. Razno (prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 2. točki dnevnega reda) 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Vera Šmid, Mija Damjan Stegu 
01 434 56 92, 01 434 56 80 ali e-pošta: info@pzs.si).  

Bojan Rotovnik, 

 predsednik 
VABLJENI: 

- podpredsedniki: Slavica Tovšak, Tone Tomše in Borut Peršolja. 
- voljeni člani UO: Danilo Škerbinek, Uroš Vidovič in Miro Eržen, Mirko Tovšak. 
- predsedniki MDO: Anton Purg (MDO Podravja), Borut Vukovič (MDO Zasavja), Drago Horjak 

(MDO Koroške), Dragotin Kuster (MDO Pomurja), France Benedik (MDO Gorenjske), Gregor 
Rupnik (MDO Posočja), Jurček Nowakk (MDO Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh 
(Savinjski MDO), Marinka Koželj Stepic (MDO Ljubljane), Marko Goršič (MDO Notranjske), 
Marko Vidmar (MDO Primorsko – Notranjskih PD), Rudolf E. Skobe (MDO Dolenjske in Bele 
Krajine).   

- predsedniki in načelniki (oz. namestniki) komisij z zborom dejavnosti: Tomo Česen (Komisija 
za športno plezanje), Miha Habjan (Komisija za alpinizem), Rok Kovšca (Mladinska komisija),  
Franc Gričar (Vodniška komisija), Janez Bizjak (Komisija za varstvo gorske narave) in Igor Mlakar 
(Komisija za planinska pota). 

- predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar 
- načelniki komisij, ki nimajo zborov: Aleš Glavnik (Gospodarska komisija), Janez Krč (Komisija za 

tekmovalno turno smučanje), Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo), Anton Škarja 
(Komisija za odprave v tuja gorstva) 

- vodje odborov: Božidar Lavrič (Založniški odbor), Jože Melanšek (Odbor za priznanja), Matej 
Planko (Odbor za članstvo), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika) 



 
 

- člani delovne skupine za pripravo statuta: Borut Peršolja, Jože Melanšek, Jurček Nowakk, 
Borut Vukovič, Miro Eržen, Damjan Omerzu 

- župan občine Kranjska Gora, Jure Žerjav 
- direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, Irena Lačen Benedičič 
- predstavnica za stike z javnostmi PZS, Zdenka Mihelič 
- mediji (e-pošta). 
 

V VEDNOST: člani PZS (14. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS, 
 
Pisna gradiva za sejo: 

• splošno: gradivo za 3. sejo upravnega odbora 

• k točki 1:  
o pogodba o prenosu arhivskega gradiva in  
o aneks k pogodbi o sofinanciranju delovanja SPM za leto 2011 – gradivo po 

posredovano 27.1.2011     

• k točki 2. zapisnik 2. seje upravnega odbora PZS, 28. 10. 2010 

• k točki 3: zapisnik  izredne skupščine PZS 4. 12. 2010 

• k točki 7: Soglasje MDO Podravja za včlanitev PD Makole v PZS  

• k točki 9: Osnutek novega statuta PZS – gradivo po posredovano 27.1.2011 

___________________________________________________________________________ 

Gradivo za 3. sejo Upravnega odbora PZS 

Ad. 1  
Sodelovanje PZS in SPM: 

• podpis letnega aneksa k pogodbi o sofinanciranju delovanja SPM za leto 2011 (predsednik 
PZS in župan občine Kranjska Gora) 

• podpis pogodbe o prenosu arhivskega gradiva in predlog za podpis aneksa k pogodbi o 
sofinanciranju delovanja SPM za leto 2011 (predsednik PZS, vodja SPM in direktorica 
Gornjesavskega muzeja) 

• simbolično odprtje planinske prodajalne v trgovini SPM - prodaja vseh edicij in artiklov 
Planinske založbe v trgovini SPM 

• predstavitev delovanja SPM od otvoritve ter splošne informacije o SPM (Miro Eržen) 
 
Ad. 2 Zapisnik 2. seje upravnega odbora 
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje zapisnik 2. seje upravnega odbora, ki je bila 28. 10. 2010 

 
Ad. 3  Informacijo bosta podala predsednik in delovna predsednica izredne skupščine. 
 
Ad. 5. Informacijo bo podal predsednik Nadzornega odbora Andrej Brvar.  
 
Ad. 6  Informacijo o celostni grafični podobi po podal vodja skupine Tone Tomše. 
  
Ad. 7 Točka je bila uvrščena na 2. sejo UO, vendar ni še bilo soglasja MDO Podravja. Soglasje MDO 
Podravja smo medtem prejeli  zato v potrditev predlagam : 
Predlog sklepa: Upravni odbor sprejema PD Makole med člane PZS. 

 
Ad. 9  OSREDNJA TOČKA DNEVNEGA REDA: opravili bomo prvo obravnavo osnutka novega statuta 
PZS, ki ga je pripravlja delovna skupina, imenovana na izredni skupščini. 
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje osnutek novega statuta PZS in odpira javno razpravo s 

trajanjem do 11.3.2011.  
       Bojan Rotovnik, predsednik 



 
 
 
 
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, ki jo zastopa župan Jure Žerjav  
(v nadaljevanju občina) 
 

in 
 
Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9, 1000  Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Bojan 
Rotovnik (v nadaljevanju PZS) 
 

dogovorita in skleneta 
 

ANEKS K POGODBI O SOFINANCIRANJU DELOVANJA SLOVENSKEGA PLANINSKEGA MUZEJA  

ZA LETO 2011 

 

1. člen 
Pogodbeni stranki  ugotavljata, da sta  skupaj z ostalimi partnerji v projektu, podpisali Pogodbo o 
sofinanciranju delovanja Slovenskega planinskega muzeja za obdobje 1.1.2010 - 31.12. 2014. 
Na osnovi 7. člena navedene pogodbe, pogodbeni stranki sklepata ta aneks, s katerim opredeljujeta 
obseg sofinanciranja Slovenskega planinskega muzeja za leto 2011.  
 

2. člen 

Planinska zveza Slovenije, bo na osnovi finančnega načrta za leto 2011, sprejetega na izredni 
skupščini  4.12.2010 za delovanje Slovenskega planinskega muzeja v letu 2011, prispevala 30.000 €. 

 

3. člen 

Planinska zveza bo sredstva sofinanciranja iz 2. člena tega aneksa, nakazala  na transakcijski račun 
Občine Kranjska Gora  št. 01253-0100007684 odprt pri Banki Slovenije v dveh delih: 
1. del -  15.000 € - do 30. 06. 2011. 

2. del -  15.000 € - do 30. 10. 2011. 

Za vse ostalo veljajo določila osnovne pogodbe o sofinanciranju. 
 

4. člen 

Za operativno izvedbo tega aneksa sta zadolženi vodja finančne službe občine Kranjska Gora  Mojca 
Prešern in računovodja PZS Vera Šmid. 
 

5. člen 

Ta aneks je napisan v 4 izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme 2 izvoda. 
 
 
Mojstrana,  3. 2. 2011      Mojstrana, 3. 2. 2011 
 
Planinska zveza Slovenije                                                         Občina Kranjska Gora 
predsednik                                                                                   župan 
Bojan Rotovnik                                                                           Jure Žerjav 
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Številka: UO/ 460 - 2010   
Datum: 09. 11. 2010 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE        
UPRAVNI ODBOR           
DVORAKOVA ULICA 9 
SI–1001 LJUBLJANA  

 
Z A P I S N I K 

 
2. seje UO PZS, ki je bila 28 oktobra 2010 v dvorani B na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 16.00 uri. Prisotnih je bilo 18 članov UO PZS z glasovalno pravico.  
 
Prisotni so bili:  
Predsedstvo PZS: Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Tone Tomše 
(podpredsednik PZS) 
Voljeni člani UO PZS: Miro Eržen, Danilo Škerbinek in Uroš Vidovič 
Načelniki komisij in odborov: Uroš Kuzman (MK), Boris Madon (VK),  
Predsedniki MDO: France Benedik (Gorenjske), Marko Goršič (Notranjske), Drago Horjak (Koroške), 
Jurček Nowakk (KBO), Manja Rajh (Savinjske), Marinka Koželj Stepic (Ljubljane), Anton Purg 
(Podravje), Gregor Rupnik (Posočje), Borut Vukovič (Zasavje) in Marko Vidmar (Primorsko – 
Notranjske), 
Ostali: Andrej Brvar (predsednik NO), Habjan Vladimir (PV), Bogdan Seliger (predsednik volilne 
komisije na Skupščini PZS), Jože Melanšek (vodja odbora za priznanja), Jože Rovan (KTK), Danilo 
Sbrizaj (GS) in Vera Šmid (računovodja)  
Opravičili so se: Tomo Česen (KŠP), Franc Kadiš (KUP), Rozalija Skobe (KVGN) in Rudolf Skobe (MDO 
Dolenjske in Bele krajine). 
 
Pred začetkom seje je predstavnik PD Tolmin Rudi Rauch predstavil primer dobre prakse: 
Pohodništvo v PD Tolmin, in opisal delo s starejšimi v PD Tolmin – organiziranje izletov in drugih 
aktivnosti. V razpravi po končani predstavitvi je sodeloval Danilo Škerbinek, ki je apeliral na vodstvo 
PZS, da bi v sodelovanju s Fakulteto za šport pripravili (na)vodila za delo s starejšimi v planinskih 
društvih, saj meni, da je to pomembna tržna niša. Ker ni bilo drugih vprašanj se je Bojan Rotovnik 
zahvalil Rudiju Rauchu za predstavitev in mu predal darilo. 
 
Bojan Rotovnik je uvodoma pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeležbo. Skladno s 
poslovnikom je predsednik predstavil seznam vabljenih na sejo, povedal kdo je svojo udeležbo 
opravičil in pozval generalnega sekretarja (GS), da poda ugotovitev o sklepčnosti. 
Danilo Sbrizaj (GS) je povedal, da je od 23 članov UO PZS prisotnih 18 članov z glasovalno pravico, 
zato je seja sklepčna. 
 
Pred potrditvijo dnevnega reda je Danilo Sbrizaj predlagal spremembo 5. točke in sicer umik 
sprejema PD Makole v članstvo PZS, ker se še niso dogovorili z MDO Podravja in uvrstitev predloga 
Savinjskega MDO za črtanje PD Trnavski Medved iz članstva PZS na dnevni red. 
Za točko razno so v roku prispele naslednje prijave: 

• Podpis pogodbe za odobritev posojila PD Celje Matica pri Banki Celje (v gradivu). 

• Ugotovitev vzdržnosti sklepa PPZS o znižanju povračil potnih stroškov za seje (Drago Horjak). 
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• Mladinska komisija (Uroš Kuzman). 
 
SKLEP 41/28-10: Predlog sprememb in dopolnitev dnevnega reda je bil soglasno sprejet.  
 
Za sejo je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika: 

a. 1. seje upravnega odbora – 17. 6. 2010 (Danilo M. Sbrizaj) 
b. 1. dopisne seje upravnega odbora – september 2010 (Danilo M. Sbrizaj)  

2. Informacija o dejavnosti s področja predsedstva in upravnega odbora ter finančno stanje: 
a. Poročilo predsednika (Bojan Rotovnik) 
b. Poročilo računovodkinje (Vera Šmid) 

3. Potrditev dogovora o sodelovanju z GRZS (Borut Peršolja) 
4. Pravilnik akcije Mladi planinec in Ciciban planinec (Uroš Kuzman) 
5. Brisanje PD Trnavski medved iz članstva PZS (Danilo M. Sbrizaj)  
6. Obravnava in potrditev predlogov za priznanja 2010 (Jože Melanšek) 
7. Predlog cen za Planinski vestnik (Vladimir Habjan) 
8. Skupščina - 4. 12. 2010 (Bojan Rotovnik) 

a. Poročilo Komisije za pripravo volitev (Bogdan Seliger) 
b. Vsebinski program dela PZS in komisij/odborov za leto 2011  
c. Finančni načrt 2011 (Vera Šmid) 
d. Izhodišča za spremembo statuta (Bojan Rotovnik) 
e. Dnevni red skupščine (Bojan Rotovnik) 

9. Potrditev višine članarine za leto 2011 (Bojan Rotovnik)  
10. Imenovanja (Bojan Rotovnik) 
11. Generalni sekretar (Bojan Rotovnik) 
12. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

strokovni službi (Bojan Rotovnik, Vera Šmid) 
13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Danilo M. Sbrizaj). 
14. Razno 

• Podpis pogodbe za odobritev posojila PD Celje Matica pri Banki Celje (v gradivu) 

• Ugotovitev veljavnosti sklepa PPZS o znižanju povračil potnih stroškov za seje (Drago 
Horjak) 

• Mladinska komisija (Uroš Kuzman) 
 
AD. 1 Pregled in potrditev zapisnika: 
1. seje upravnega odbora – 17. 6. 2010 je podal Danilo Sbrizaj. Gradivo je bilo vsem članom UO 
poslano že takoj po 1. seji UO PZS in so zato v zapisniku upoštevane tudi vse takrat poslane 
pripombe. V razpravi, ki je sledila so razpravljali: 
Danilo Škerbinek je opozoril, da se zanimivi predlogi s pomembno vsebino ne dajo na glasovanje. 
Vprašal je, zakaj se teh razprav ne zapiše. Predlaga, da se pri sklepih zapiše tudi rok izvedbe in zanjo 
zadolžena oseba; 
Marko Goršič, ki je opozoril na nepravilnosti Predsedstva PZS pri imenovanju obeh koordinatork, saj 
nista bili potrjeni na UO PZS, glede podaljšanja mandata GS PZS do 28. 10. 2010, člani Pravne komisije 
so bili imenovani, ne da bi bil prej sprejet sklep o ustanovitvi Pravne komisije, stara KUP ni bila 
razrešena, glede Obvestil PZS oporeka predsedniku samoimenovanje za urednika Obvestil; 
Jurček Nowakk, ki je vprašal, kdaj bo pričela prenova spletnih strani PZS, da bi tudi MDO-ji lahko imeli 
svoje spletne predstavitve. 
Manja Rajh, ki je podprla zahtevo Danila Škerbineka, da se navedejo razpravljavci in razprave. 
 
Odgovore sta podala Bojan Rotovnik, ki je predlagal, da tisti, ki smatra, da je prišlo do kršitev pošlje 
pripombe na Nadzorni odbor in Častno sodišče PZS, ki sta s statutom pooblaščena organa za 
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ugotavljanje morebitnih nepravilnosti. Danilo Sbrizaj je pojasnil, da se v skladu s Poslovnikom o delu 
UO PZS zapisnik piše v skrajšani obliki s povzetki najbolj pomembnih sklepov. Odgovoril je tudi Danilu 
Škerbineku, glede nerealiziranih sklepov UO PZS iz mandata UO 2006–2010. Pregled le teh je bil 
namreč opravljen na 1. seji UO PZS pod 1. točko, obravnavani pa so bili tudi že na eni od sej 
prejšnjega Predsedstva PZS. Bojan Rotovnik je zato Danilo Škerbineku predlagal naj poda pisne 
pripombe k pregledu vseh nerealiziranih sklepov UO PZS v prejšnjem mandatnem obdobju. 
 
Pregled glasovanja 1. dopisne seje upravnega odbora iz septembra 2010 je podal Danilo Sbrizaj. V 
razpravi, ki je sledila so razpravljali France Benedik, ki je vprašal, zakaj ni bila razpisana funkcija 
podpredsednika PZS in dobil odgovor Bojana Rotovnika, da se je ravnal v skladu s sklepi skupščine, 
čemur je oporekal Marko Goršič, ki je smatral, da je sklep veljal le za tisto skupščino in ne kasneje. 
Mnenje je podal Borut Vukovič, vodja PK PZS, ki je smatral, da je bil sklep legitimen in potegnil 
paralelo za nazaj, ko sta bila na skupščini 2007 za podpredsednika PZS brez kandidacijskega postopka 
imenovana Marko Goršič in Rudi Skobe. 
 
SKLEP 42/28-10: Upravni odbor soglasno potrjuje zapisnik 1. seje upravnega odbora, ki je bila  17. 
6. 2010. V prihodnje zapisnike se vnesejo kratki povzetki razprav, roki za izvedbo ter natančnejši 
podatki o rezultatih glasovanj.  
 
SKLEP 43/28-10: Upravni odbor soglasno potrjuje zapisnik 1. dopisne seje upravnega odbora, ki je 
bila izvedena v času od 7. do 9. septembra 2010.  
 
AD. 2 Informacija o dejavnosti s področja predsedstva in upravnega odbora ter finančno stanje: 
Poročilo predsednika o delu v obdobju med obema sejama je podal Bojan Rotovnik, predsednik PZS. 
Posebej je izpostavil otvoritev Slovenskega planinskega muzeja  v Mojstrani, udeležbo ne generalni 
skupščini CAA v Munchnu, v okviru katerega je bilo še srečanje Odbora podpisnikov reciprocitete in 
sestanek z vodstvom DAV, poročal je o Skupščini UIAA v Bormiu, kjer je opravil več koristnih srečanj. 
V zvezi s tem je opozoril na ustanavljanje Evropske planinske zveze, ki bi delovala znotraj UIAA in 
sodelovanje s planinskimi zvezami Balkanskih držav.  
Vera Šmid je podala poročilo o finančnem stanju. Ugotavlja, da so prilivi in odlivi v pričakovanih 
okvirih (prihodki 78 % in odhodki 76 %) in predvideva pozitivno poslovanje PZS konec leta.  
V razpravi je sodeloval Gregor Rupnik, ki je poročal o letošnjem srečanju Treh dežel v Gmundu. 
 
SKLEP 44/28-10: Upravni odbor soglasno sprejema poročilo predsednika in računovodkinje.  
 
AD. 3 Potrditev dogovora o sodelovanju z GRZS. 
Dogovor je predstavil podpredsednik PZS Borut Peršolja, ki je na kratko opisal dogodke po prvi seji 
UO PZS. V razpravi so s pripombami sodelovali Danilo Škerbinek, ki je imel nekatere pomisleke zaradi 
po njegovem premalo definiranih členov dogovora, ter Miro Eržen (skupni objekti, povezava s 
planinskimi društvi) in Drago Horjak. Borut Peršolja je poudaril, da je dogovor živa stvar in da ne gre 
za seznam želja, da sta ga v dogovoru usklajevali obe strani, zato je to ta trenutek optimum. 
 
SKLEP 45/28-10: Upravni odbor soglasno potrjuje vsebino dogovora o sodelovanju med PZS in 
GRZS. 
 
AD. 4 Pravilnik programov Ciciban planinec in Mladi planinec 
Oba pravilnika je predstavil predsednik MK Uroš Kuzman. V razpravi so sodelovali Gregor Rupnik, 
Anton Purg, Marko Goršič, Danilo Škerbinek in Miro Eržen. 
 
Gregor Rupnik je pozdravil sprejem pravilnikov, Anton Purg je povedal, da MDO Podravja ne podpira 
sprejema pravilnikov, ker nista usklajena s pripombami, ki so jih podala PD iz MDO Podravja, zlasti PD 
Poljčane. Marko Goršič je opozoril po njegovem na neskladja nekaterih členov (nečlanstvo, 



 
 

4 
 

nezavarovanje otrok) in nedorečenosti, povezane z uporabo knjižic Ciciban planinec. Danilu 
Škerbineku manjkajo organizacijska navodila in poudarek na družinah in delu mentorjev. 
 
Uroš Kuzman je v odgovoru MDO Podravja pojasnil, da so dosledno upoštevali in objavili vse 
pripombe in da so bili predstavniki PD Poljčane vabljeni na usklajevalni sestanek, ki se pa ga niso 
udeležili. Opozori, da se danes sprejema okvir, vsebinske pripombe pa se bodo uveljavljale letno. 
Izbira bo povsem prepuščena mentorjem. Poudari, da sta programa namenjena usposabljanju za 
varnejše gibanje v gorah in da bodo PD imela možnost sooblikovanja pogojev dela in presoje akcije. V 
nadaljevanju je Bojan Rotovnik opozoril, da v roku (do 15. 6.) nihče od članov UO ni podal svojih 
pripomb na predlog pravilnikov, zato se čudi današnjim pripombam. Povedal je še, da bo Mladinska 
komisija sproti analizirala oba programa in ju prilagajala razmeram. 
Danilo Škerbinek je repliciral, da ne smemo dovoliti, da se sprejme akt, ki ni dorečen in potegne 
vzporednico z zavarovanjem članov P+O. Udeleženci akcij morajo biti zavarovani! France Benedik je 
pripomnil, da bo glasoval proti, če bo v pravilniku dikcija, da članstvo v PD ni obvezno. 
 
Pojasnila k razpravi sta podala Borut Peršolja in Bojan Rotovnik, ki sta poudarila, da je PZS 
organizacija civilne družbe in usposablja tako člane kot nečlane za varnejše gibanje v gorah, k temu 
nas zavezuje tudi status društva v javnem interesu na več področjih. 
 
SKLEP 46/28-10: Upravni odbor potrjuje Pravilnik programa Ciciban planinec in Pravilnik programa 
Mladi planinec. Čistopis obeh pravilnikov se objavi v Obvestilih PZS.  
Za sklep je glasovalo 14 prisotnih članov UO z glasovalno pravico, proti so bili Danilo Škerbinek, Anton 
Purg, Marko Goršič in France Benedik. 
 
AD. 5 
Danilo Sbrizaj je predstavil pobudo MDO Savinjske, da se PD Trnavski Medved briše iz članstva PZS. 
Utemeljitev: PD Trnavski medved je zgolj društvo na papirju in nima več članov. Njihovi člani so se 
vključili v sosednja društva. 
 
SKLEP 47/28-10: Upravni odbor soglasno potrjuje izbris PD Trnavski medved iz registra članov PZS. 
 
AD. 6 
Obravnavo in potrditev predlogov za priznanja 2010 je predstavil vodja Odbora za članstvo PZS Jože 
Melanšek. V uvodu je predlagal, da se na eni od naslednjih sej UO obravnava Pravilnik o delu odbora 
za priznanja,  kar bo po besedah Bojana Rotovnika realizirano že na naslednji seji UO PZS. V razpravi 
so sodelovali še Manja Rajh, ki je povedala kakšno prakso imajo v Savinjskem MDO, Marko Vidmar, ki 
je opozoril na neobveščenost z delom Odbora za priznanja, saj od predhodnika ni dobil potrebnih 
informacij in Gregor Rupnik, ki je opozoril na problem s kandidaturo za člana PD Nova Gorica Angela 
Kebra, čigar predlog je obležal v predalu na PD Nova Gorica. Po razpravi in pojasnilih Jožeta 
Melanška, ki je predlagal, da Angel Keber prejme plaketo za 70 let, saj izpolnjuje vse pogoje je bil 
sprejet. 
 
SKLEP 48/28-10: Upravni odbor potrjuje prejemnike najvišjih priznanj za leto 2010. Spominske 
plakete prejmejo za 60 let: Karel Brečko (PD Železničar Ljubljana), Franc Gorišek (Obalno PD 
Koper), Marjan Olenik (PD Sežana), Ivan Pinter (PD Zabukovica), za 65 let (Albert Marzidovšek (PD 
Železničar Maribor), Anton Oman (PD Gozd Martuljk), za 70 let Stanka Demšič (PD TAM Maribor), 
Angel Keber (PD Nova Gorica), Jernej Koritnik (PD Kamnik), Štefan Močnik (PD Tržič), Marija Mraz 
(PD Celje – Matica), Franc Pretnar (PD Gorje), Anton Primožič (PD Celje –Matica), Rudolf Robič (PD 
Gozd Martuljk), Izidor Sodja (PD Pošte in Telekoma Celje), Angela Sterniša (PD Gornja Radgona), 
Ivan Straže (PD Šentjur), Maks Žel (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), za 75 let  Marija Golob (PD 
Kamnik), Franc Rožman (PD Gornja Radgona), Marjan Rupnik (PD Idrija), za 80 let Miro Primožič 
(Obalno PD Koper), Vida Tratar (PD Zabukovica), za 90 let Franc Fabčič (PD Sežana) in Srečko Kuret 
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(PD Zabukovica). Svečane listine prejmejo Darko Blažič (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Tomaž 
Brecelj (PD Ajdovščina), Mirko Eržen (PD Dovje –Mojstrana), Rado Goljevšček (PD za Selško dolino 
Železniki), Elica Koroševič (PD Gornja Radgona), Tomaž Planina (PD Iskra Kranj), Ferdinand Rifelj 
(PD Gornji Grad), Marjan Rovan (PD Brežice) in Slavica Tovšak (PD Jakoba Aljaža) ter potrjuje 

izredne podelitve zlatih častnih znakov PZS, ki jih prejmejo Meta Petrič (PD Brežice), Jože 
Semprimožnik (PD Vransko), Miljana Avsec (PD Liboje), Jerica Čretnik (PD Liboje)in Branko Banovac 
(PD Sežana). 
Za sklep je glasovalo 17 članov UO, proti je glasoval Marko Vidmar. 
 
AD. 7 Predlog cen za Planinski vestnik za leto 2011 je predstavil Vladimir Habjan. Po razpravi je bil 
sprejet 
 
SKLEP 49/28-10: Upravni odbor soglasno  potrjuje cene Planinskega vestnika (letna naročnina 34,00 
EUR, posamezen izvod v prosti prodaji 3,40 EUR, za naročnike iz tujine 58,00 EUR in letna naročnina 
za A člane 25,50 EUR), ki veljajo do preklica ali sprejema novih cen. 
 
SKLEP 50/28-10: Uredništvo PV do naslednje seje upravnega odbora pripravi predlog uredniške 
zasnove in programskih izhodišč za obdobje 2011–2014. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
AD. 8 Izredna Skupščina PZS 4.12. 2010 
Uvodno poročilo je podal Bogdan Seliger, ki je opozoril, da se za tožilca pri Častnem sodišču PZS ni 
prijavil nihče. Po razpravi je bilo ugotovljeno, da sta dve možnosti: da UO podaljša kandidacijski 
postopek oziroma, da se počaka do skupščine v maju 2011, saj ima do tedaj mandat sedanji tožilec, v 
tem času pa se poišče novega kandidata. 
V nadaljevanju so v razpravi s predlogi in vprašanji sodelovali Jurček Novakk, ki ga je zanimalo, kako 
sedaj deluje ČR in predlagal, da naj dela bolj pregledno, Marinka Koželj, ki je menila, da je nov razpis 
nesmiseln, Uroš Vidovič, ki je opozoril, da je potrebno upoštevati Zakon o društvih in Bojan Rotovnik, 
ki je odgovoril na vprašanja in pojasnil Jurčku Novakku, da je pravilnik o delu ČR sprejela Skupščina 
PZS, da pa bo potrebno razmisliti o primernosti dosedanje oblike dela Častnega sodišča PZS. Po 
končani razpravi je bil soglasno sprejet  
 
SKLEP 51/28-10: Upravni odbor zaradi že drugega neuspela razpisa kandidacijskih postopkov za 
tožilca in namestnike članov Častnega sodišča soglasno  podaljšuje rok za zbiranje predlogov do 26. 
11. 2010. 
 
Vsebinski program dela PZS in komisij/odborov za leto 2011 je predstavil Bojan Rotovnik, ki je 
pozval prisotne na dodatne pripombe. V razpravi so sodelovali Jurček Novakk, ki je menil, da ni 
smiselno, da dela nov program komisija, ki odhaja, Danilo Škerbinek, ki je opozoril, da bo potrebno 
več pozornosti posvetiti zavarovanjem na visokogorskih poteh, Vladimir Habjan, ki je predlagal, da se 
pripravi celotna grafična podoba PZS (glede na izkušnjo iz GRZS) in Marko Goršič, ki je opozoril na 
vrednotenje premoženja in da naj KTK naredi seznam poti, po katerih se lahko vozi. 
Odgovore so podali Bojan Rotovnik, Jože Rovan in Tone Tomše. Sprejet je bil 
 
SKLEP 52/28-10: Upravni odbor soglasno potrjuje predlog programa dela Predsedstva PZS (z 
dopolnilom o izdelavi celostne grafične podobe) in komisij/odborov za leto 2011. Z vodstvi komisij, 
ki bodo izvoljeni na jesenskih zborih dejavnostih, predsedstvo opravi posvetovanje o programih 
dela ter morebitne večje pripombe na program dela pripravi kot predloge sprememb programa 
dela za izredno skupščino. 
  
Finančni načrt za leto 2011 je predstavila Vera Šmid. Kot novost glede na prejšnja leta je predstavila 
ustanovitev »Planinskega sklada«  s predvideno vrednostjo 101.000€. Dodatna pojasnila glede 
namena sklada je dal še Bojan Rotovnik, potem pa je sledila razprava v kateri so sodelovali Marko 
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Goršič, Manja Rajh in France Benedik, ki jim je pojasnila dala Vera Šmid. Po končani razpravi je bil 
sprejet  
 
SKLEP 53/28-10: Upravni odbor soglasno sprejema finančni načrt za leto 2011, ki se predloži v 
potrditev skupščini. Predsedstvo spremlja izvajanje finančnega načrta in po potrebi za upravni 
odbor pripravlja predlog rebalansa. 
 
SKLEP 54/28-10: Upravni odbor soglasno potrjuje, da se s finančnim načrtom za leto 2012 finančno 
poslovanje akcij usposabljanj iz stroškovnega mesta Komisije za usposabljanje in preventivo 
prenese na komisije, ki izvajajo posamezne akcije usposabljanja.  
 
Izhodišča za spremembo statuta je predstavil Bojan Rotovnik. V razpravi, ki je sledila je Tone Purg 
opozoril, da ne more zagotoviti, da so bile pripombe njihovega MDO upoštevane in terja odgovor 
Predsedstva PZS. Predlaga, da se rok za pripombe podaljša, da lahko vsi ki to želijo izrazijo 
nestrinjanje, sicer pa izhodišča pohvali. Marko Goršič je vprašal, zakaj je sploh potreben nov statut? 
Opozori, da se pripomb ne upošteva in da se statut ne more sprejeti, dokler se pripomb ne upošteva. 
Jurček Novakk je opozoril na vrsto vprašanj, ki terjajo odgovore (sprejem zaključnega računa, kdo bo 
kril morebitno izgubo podjetja (če bo?), častni član- samo veteran?, je proti da si predsednik PZS sam 
izbira podpredsednike, varuh pravic gora je neumnost..). Danilo Škerbinek vprašuje, kako voditi 
razpravo, da bodo na koncu vsi zadovoljni. Očita, da sedanji postopek ni demokratičen, pripombe 
niso javno objavljene in se dela pod mizo. Rok za razpravo bi morali podaljšati, saj PD nimajo 
strokovnih pisarn. Manja Rajh je menila, da se PD doslej niso dovolj poglobila v izhodišča in da bi 
koristilo, da se poslane pripombe javno objavijo. 
 
Pojasnila sta podala Bojan Rotovnik in Borut Peršolja. Bojan Rotovnik je pojasnil, da so bile pripombe 
izrečene na MDO Podravja že upoštevane v gradivu, ki je bilo objavljeno, zato se čudi takemu 
nastopu. Borut Peršolja je opozoril na nedoslednost razpravljavcev in potegnil paralelo z gradivi MK, 
kjer so bile podobne pripombe. Opozori, da so predsedniki MDO takoj po sestankih prejeli zapiske 
članov PPZS, pa niso imeli pripomb. Pripravljavci so tudi upoštevali vse bistvene pripombe izrečene 
na sestankih z MDO. Škerbineku pa pove, da so se doslej vse spremembe statutov izhodiščno 
obravnavale v zaprtih krogih in ne v javni razpravi, kot sedaj. Pove tudi, da so bile štiri teme, kjer so 
bila mnenja najbolj deljena, že izpostavljene in bo o njih posebej tekla razprava in odločanje, pa tudi, 
da so se PD v anonimnih anketah z 71% opredelila za izhodišča. Predlaga, da se na spletni strani 
objavi vse doslej prispele pripombe na izhodišča in da se bo javna razprava začela januarja 2011. 
V nadaljevanju je bil podan predlog za 
 
SKLEP 55/28-10: Upravni odbor potrjuje izhodišča za nov statut. 
Proti sta glasovala Marinka Koželj Stepic (v obrazložitvi glasovanja pove, da izhodišča po objavljenih 
podatkih v njenem MDO niso dobila podpore) in Marko Goršič. 
 
SKLEP 56/28-10: Upravni odbor zadolži strokovno službo, da do 4.11.2010 na spletni strani objavi 
vse prejete pisne pripombe na statut ali na izhodišča za statut, ki so bila posredovana v času od 1.6. 
do 2.11.2010.  
 
Dnevni red skupščine 4.12.2010 je predstavil Bojan Rotovnik. 
 
SKLEP 57/28-10: Upravni odbor je soglasno potrdil sklic izredne skupščine, ki bo 4. 12. 2010 v Celju 
z dnevnim redom, ki je objavljen v vabilu in gradivu za skupščino (v posebni prilogi Obvestil PZS 
11/2010 in na spletni strani PZS). Za dopolnile volitve UO PZS podaljšuje rok kandidacijskega 
postopka zbiranja predlogov za tožilca in namestnike članov častnega sodišča do. 26. 11.2010. Vse 
pripombe na izhodišča za nov statut posredovane v času od 1.6. dalje se javno objavijo na spletni 
strani PZS. V vsebinski progam dela Predsedstva PZS in komisij se vnese dopolnitev izdelava celostne 
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grafične podobe PZS. Predlog vsebinskega in finančnega načrta 2011 se predloži v potrditev izredni 
skupščini.  
 
AD. 9 
Potrditev višine članarine za leto 2011. Predlog, da ostane članarina enaka kot v letu 2010 je podal 
Bojan Rotovnik. Sprejet je bil  
 
SKLEP 58/28-10: Upravni odbor je soglasno potrdil višino priporočene članarine za leto 2011. 
 

    KATEGORIJE IN VIŠINE ČLANARIN 2011        

        nad 65 let   
20% 

druž.pop.  
20% 

druž.pop. 

    A člani B člani B1 člani  S+Š člani S+Š/D  P+O člani  P+O/D   
   50,00 20,00 15,00 13,00 10,40 5,00 4,00 
                  
  Stroški vezani na pravice članstva PZS 34,48 3,63 3,63 3,63 3,63 0,87 0,87 

1. 
Nezgodno zavarovanje in reševanje v 
tujini 7,11 2,76 2,76 2,76 2,76 0,00 0,00 

2. Zavarovanje odgovornosti  0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
3. Članska znamkica, potrdilo za reševanje 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
4. Dnevnik Ringa raja, Mladi planinec           0,00 0,00 
5. Naročnina na revijo Planinski vestnik 25,50             
6. Planinski koledarček 1,00             
                  

1. 
Stroški vezani na pravice članstva, ki jih 
pokriva PZS 34,48 3,63 3,63 3,63 3,63 0,87 0,87 

2. Članarina za  PZS 50% 7,76 8,18 5,68 4,68 3,38 0,55 0,05 
3. Članarina za  PD 50% 7,76 8,19 5,69 4,69 3,39 3,58 3,08 
                  
  Nakazilo na PZS  42,24 11,81 9,31 8,31 7,01 1,42 0,92 
1. Stroški vezani na pravice članstva 34,48 3,63 3,63 3,63 3,63 0,87 0,87 
2. Pripadajoči del članarine PZS (50%) 7,76 8,18 5,68 4,68 3,38 0,55 0,05 
   Zavarovanje članov Zavarovalne vsote  (v €) 
  nezgodna smrt 15.000,00  5.500,00 (5.000 za P+O) 
  invalidnost 50.000,00  8.500,00 
  povračilo stroškov reševanja v tujini 15.000,00  2.800,00 

  območje reševanja  
ves svet- 
družinsko Evropa in Turčija 

 
Zavarovanje odgovornosti: zavarovalno kritje  oseb je 44.000€, stvari 4.200€  in velja za vse kategorije 
članstva. 

 
AD. 10 
Imenovanja. Predlog je podal Bojan Rotovnik in sicer za: 
 
SKLEP 59/28-10: Upravni odbor na predlog vodje soglasno  imenuje člane založniškega odbora: 
Mitja Košir (PD Ljubljana – Matica), Andrej Mašera (PD Ljubljana – Matica), Dalibor Radovan (PD 
Ljubljana – Matica), Bogdan Seliger (PD Horjul) in Avgust Stušek (PD Boč Kostrivnica). 
 
SKLEP 60/28-10: Upravni odbor na predlog Komisije za usposabljanje in preventivo soglasno  
imenuje Franca Kadiša za predstavnika PZS v katedri za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v 
naravi Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP 61/28-10: Upravni odbor soglasno soglaša s kandidaturo predsednika PZS, Bojana Rotovnika, 
za člana Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja zvez Slovenije – Združenja športnih zvez. 
 
SKLEP 62/28-10: Upravni odbor na predlog načelnika soglasno imenuje dodatna člana Komisije za 
usposabljanje in preventivo: Jaka Rovan (PD Rašica) in Damijan Meško (PD Ljubljana Matica). 
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SKLEP 63/28-10: Upravni odbor na predlog predsednika soglasno imenuje Vladimirja Habjana (PD 
Kamnik) za urednika Planinskega vestnika. 
 
SKLEP 64/28-10:Upravni odbor na predlog predsednika soglasno imenuje Vladimirja Habjana (PD 
Kamnik) za urednika Obvestil PZS od 1. 1. 2011 dalje. 
 
SKLEP 65/28-10:Upravni odbor na predlog predsednika soglasno  imenuje Odbor za članstvo v 
sestavi: Milena Brešan predsednica PD Tolmin), Tomaž Willenpart (predsednik PD Ljubljana 
Matica), Matej Planko (predsednik PD Slivnica pri Celju), Tonček Mlinarič (predsednik PD Gornja 
Radgona), Aldo Zubin (predsednik OPD Koper) ter Miha Marenče (alpinistični inštruktor AO Kranj in 
bivši član KA). Člani odbora izmed sebe izberejo vodjo. 
 
SKLEP 66/28-10:Upravni odbor na predlog predsednika in na podlagi 3. člena Dogovora o 
sodelovanju med PZS in GRZS soglasno  imenuje člane PZS v skupnem odboru Gore in varnost: 
Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Drago Horjak (član KUP za področje preventive) in Tomo Česen 
(načelnik KŠP in vodja usposabljanj v KA). 
 
AD. 11 Generalni sekretar  
Pojasnilo je podal Bojan Rotovnik. GS Danilu Sbrizaju je 5. oktobra 2010 potekel 4 letni mandat. Do 
današnje seje je opravljal to funkcijo kot v. d. GS. Ker se bo v kratkem predvidoma upokojil, predlaga, 
da do tedaj opravlja delo strokovnega sodelavca za GK in KPP in po obojestranskem dogovoru kot 
mentor novemu strokovnemu sodelavcu. Zato predlaga, da UO pooblasti predsednika, da čimprej 
izvede razpis za GS PZS, v tem času pa predlaga UO PZS da za v.d. GS potrdi računovodkinjo Vero 
Šmid. 
 
V razpravi so sodelovali Marko Goršič, ki je oporekal sklepu PPZS za imenovanje SD za v.d. GS od 5/10 
-28/10, Anton Purg, ki je prebral pismo naslovljeno na MDO Podravja v katerem član NO PZS Bruno 
Fras izraža pomisleke glede imenovanja računovodkinje Vere Šmid na funkcijo v.d. GS in Manja Rajh, 
ki je izrazila pomisleke glede postavitve Vere Šmid na mesto v.d. GS, saj po njenem nima kvalitet za to 
mesto pa tudi ne ve, kako bo lahko združevala obe zahtevni funkciji. Danilo Škerbinek pove, da glede 
na dosedanje njegovo sodelovanje z Vero Šmid meni, da bo dobro opravljala zaupano funkcijo.  Po 
končani razpravi so bili sprejeti sklepi: 
 
UGOTOVITVENI SKLEP: Upravni odbor soglasno  ugotavlja, da je 5. 10. 2010 Danilu M. Sbrizaju 
potekel 4-letni mandat generalnega sekretarja in da mu s sejo upravnega odbora 28. 10. 2010 
poteče tudi mandat vršilca dolžnosti generalnega sekretarja.  
 
SKLEP 68/28-10: Upravni odbor soglasno pooblašča predsednika, da izvede razpis in upravnemu 
odboru predlaga v imenovanje kandidata za generalnega sekretarja po svojem izboru, ki mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 
• najmanj VII stopnja izobrazbe, 
• poznavanje planinstva, 
• aktivno znanje angleškega jezika in pasivno znanje nemškega jezika, 
• vsaj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih. 
Komisijo za pregled prispelih prijav sestavljajo Bojan Rotovnik, Tone Tomše in Borut Peršolja. 
Sklep je bil sprejet soglasno 
 
SKLEP 69/28-10: Upravni odbor do imenovanja novega generalnega sekretarja imenuje 
računovodkinjo Vero Šmid za vršilko dolžnosti generalne sekretarke. Predsednik s pisnim 
pooblastilom računovodkinji Veri Šmid odredi dodatna pooblastila za izvajanje delovnih nalog 
vršilke dolžnosti generalne sekretarke in obvestilo o tem posreduje upravnemu odboru. 
Sklep je bil sprejet z enim glasom proti, proti je glasovala Manja Rajh. 
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Predsednik PZS Bojan Rotovnik seje dosedanjemu generalnemu sekretarju zahvalil za sodelovanje in 
opravljeno delo, kar so prisotni potrdili z aplavzom. 
 
AD. 12 Bojan Rotovnik je predstavil Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi, ki je bil objavljen v gradivu za sejo. Po razpravi v 
kateri so sodelovali Danilo Škerbinek, Manja Rajh in Jurček Novakk je bil sprejet 
 
SKLEP 70/28-10: Upravni odbor potrjuje Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi Planinske zveze Slovenije z dodatno 
spremembo, da se v 4. členu pri navedbi tarifnega razreda za generalnega sekretarja briše določba 
o individualni pogodbi in zapiše VII. stopnja izobrazbe. Proti sta glasovala Danilo Škerbinek in 
Marko Goršič. 

 
AD. 13 Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora  
Jurček Nowakk je vprašal, zakaj so zapisniki sej Predsedstva PZS zaupne narave in se jih ne dobi prej. 
Zakaj še ni delovne skupine za razpise? Pisni odgovor bo Jurček Nowak skladno z določili poslovnika 
prejel v roku meseca dni po seji. 
Mira Eržena moti časovna stiska v kateri je sedaj UO in hitrost sprejemanja sklepov. Predlaga, da se 
seje skliče prej ali v drugem prostoru. Bojan Rotovnik se je strinjal s predlogom in bo naslednja seja 
sklicana tam, kjer ne bo časovne stiske in se hkrati zahvalil za povabilo, da bi sejo UO imeli v 
Slovenskem planinskem muzeju. 
Danilo Škerbinek je poslal pobudo, da se ugotovi kateri so nerealizirani sklepi UO iz prejšnjega 
mandata. Odgovor mu je podal generalni sekretar že v točki 1. 
 
AD 14. Razno 

• Podpis pogodbe za odobritev posojila PD Celje Matica pri Banki Celje.  
Pojasnilo je podala Vera Šmid, dopolnila pa sta jo Bojan Rotovnik in Manja Rajh. PZS nastopa kot 
podpisnik iz razloga, ker je 10% lastnik nepremičnine v Logarski dolini, ki jo PD Celje Matica zastavlja 
kot hipoteko za najem posojila 50.000 € pri Banki Celje. PZS nima do banke nobenih finančnih 
obveznosti. V razpravi je temu oporekal Marko Goršič, ki je opozoril, da je UO PD Celje- matica  
odobril podpis posojilne pogodbe že pred 2 leti, opozori tudi na posojilo, ki ga je najelo PD Paloma za 
Ribniško kočo. Danilo Škerbinek je predlagal, da naj Gospodarska komisija pripravi dokument, na 
osnovi katerega se bo UO lahko odločal. 
 
SKLEP 71/28-10: Upravni odbor daje soglasje predsedniku Bojanu Rotovniku, da podpiše pogodbo v 
imenu Planinske zveze Slovenije kot zastaviteljem, da se kredit zavaruje z ureditvijo sporazumne 
hipoteke na parceli št. 661/31 k.o. Logarska dolina, ki je v lasti kreditojemalca in 
zastavitelja. Proti sklepu so glasovali Marko Goršič, Marinka Koželj Stepic in Borut Peršolja..  
 
Predsednik bo podal nadzornemu odboru predlog, da to vprašanje obravnava in poda svoje 
mnenje ali priporočilo na prihodnji seji UO. 
 
Prijavljene teme: 

• Ugotovitev veljavnosti sklepa Predsedstva PZS o znižanju povračil potnih stroškov za seje. 
Drago Horjak naj pripravi pisno gradivo do naslednje seje UO. 

• Mladinska Komisija (Uroš Kuzman)- predlog je bil umaknjen. 
 

Seja je bila sklenjena ob 21.15 uri. 
 
Zapisal: Danilo Sbrizaj l.r.        Bojan Rotovnik 

  predsednik PZS   
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Z A P I S N I K 
 

zasedanja Izredne skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila 4. decembra 2010 v prostorih 
Mestne občine Celje, Narodni dom, trg Celjskih knezov 9, v Celju. 
 
Lista prisotnosti delegatov članov Planinske zveze Slovenije (priloga I.) in poročilo verifikacijske 
komisije (priloga II.) na zasedanju Izredne skupščine Planinske zveze Slovenije dne 04. 12. 2010, sta 
priloga zapisnika. Magnetogramski zapis je priloga arhivskemu delu zapisnika. Pisno gradivo za 
izredno skupščino so člani Planinske zveze Slovenije prejeli pisno v 11. številki Obvestil Planinske 
zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS). 
 
Zasedanje se je pričelo ob 14. uri s kulturnim nastopom in planinsko himno Šaleškega študentskega 
okteta. Po končanem kulturnem programu je navzoče delegate in goste pozdravil predsednik 
Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik. Po uvodnem govoru je med drugim tudi povedal, da se je v 
petek 3.12.2010, s podelitvijo priznanja naj prostovoljec leta, ki je potekalo v Državnem zboru RS, 
začelo evropsko leto prostovoljstva, ki bo potekalo pod geslom: »Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!«  
Med prejemniki priznanj je bila tudi bivša načelnica Komisije za varstvo gorske narave, Rozalija Skobe. 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je predstavil delavnice, ki so potekale med odmorom in pojasnil 
razloge za sklic izredne skupščine PZS. Na tej izredni skupščini bodo sprejeta izhodišča za pripravo 
besedila novega Statuta PZS, ki naj bi bil sprejet na skupščini PZS v mesecu maju 2011. Prav tako se 
bo na tej izredni skupščini obravnaval vsebinski in finančni plan za leto 2011 in izvedene dopolnilne 
volitve v organe PZS.  
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je pozval vsa planinska društva, da izpolnijo obvezo, ki je bila sprejeta 
na skupščini PZS leta 2008, da vsak član planinskega društva, kluba… prispeva 3€ v obdobju 3 let, za 
pomoč pri ustanovitvi Slovenskega planinskega muzeja.  
 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je v nadaljevanju predlagal v potrditev delovno predsedstvo v sestavi 
Predsednica:  
Manja Rajh   članica PD Celje – Matica in predsednica Savinjskega MDO-ja   
Člani : 
Milena Brešan   delegatka PD Tolmin 
Jožica Heber   delegatka PD Dolga pot Dravograd 
Anton Jesenko   delegat PD litija 
Roman Ponebšek           delegat PD Litija 
 
SKLEP 1-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila predlagani predlog za predsednico in 
člane delovnega predsedstva.  
 
Manja Rajh, predsednica delovnega predsedstva se je v svojem imenu in imenu članov delovnega 
predsedstva zahvalila za izvolitev.  



 
 

Delovna predsednica Manja Rajh, je izredno skupščino nadaljevala s 1. točko z izvolitvijo organov 
izredne skupščine PZS: 
Verifikacijska komisija: 
Predsednik: Drago Horjak, delegat PD Dolga pot Dravograd  
Član: Irena Laharnar, delegat PD Idrija  
Član: Miro Pogačar, delegat PD Radovljica 
SKLEP 2-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila sestavo predlagane Verifikacijske 
komisije. 
 
za zapisnikarja:                 
Mija Stegu, vodja pisarne PZS 
in za overovatelja zapisnika: 
Tomaž Kumer, delegat PD Vinska Gora,  
Rudi Zadnik, delegat PD Škofja Loka   
SKLEP 3-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila zapisnikarja in overovatelja zapisnika. 
 
Za volilno glasovalno komisijo:  
Predsednik: Bogdan Seliger, delegat PD Horjul  
Član: Breda Jurič, delegat PD Slovenska Bistrica  
Član: Franc Kocbek, delegat PD Miklavž  
SKLEP 4-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila sestavo predlagane volilno glasovalne 
komisije. 
 
V nadaljevanje je predlagala v sprejem dnevni red izredne skupščine PZS: 
DNEVNI RED: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov izredne Skupščine PZS  
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Sprejem Poslovnika o delu izredne Skupščine PZS 
4. Informacija in podpis dogovora o sodelovanju med PZS in GRZS 
5. Informacija o prenovi akcij Ciciban planinec in Mladi planinec  
6. Dopolnilne volitve v organe PZS 
7. Vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2011 
8. Izhodišča za nov statut PZS 
9. Informacija o članarini 2012 
10. Razno  

 
Pred sprejetjem dnevnega reda se je oglasil delegat PD Kranj Marjan Burja, ki je na pobudo PD Kranj, 
PD Bohinj Srednja vas in še nekaterih PD iz MDO Gorenjske, MDO Notranjske in MDO Ljubljana 
predlagal umik 8. točke dnevnega reda izhodišča za nov Statut PZS. V obrazložitvi je navedel, da je 
bilo premalo časa za razpravo o tako pomembnem aktu kot je Statut PZS.  Da po njegovem nova 
izhodišča podpirajo privatizacijo gospodarske tržne dejavnosti, da PZS po vsebini in delu naj ne bi bila 
več zveza planinskih društev, pač pa nadrejeni organ ustanoviteljic, s svojo neodvisno članarino in s 
svojimi podružnicami, kjer ne bo več prostora za vsa društva, ki so jo ustanovila – meni, da jih vsaj 40 
ne izpolnjuje pogojev za članstvo.  
V razpravi je podal mnenje, da se skriva delovanje PZS in njenih  organov. Nekatera gradiva nosijo 
oznako »zaupno gradivo«. Tako je na primer, sistemizacija na PZS pod to oznako povečana iz 9 
delavcev na 17 delavcev. To je pomemben strošek  v času recesije in je prav, da so vsa društva s tem 
seznanjena. Mislim, da tudi ni naključno, da so se pogoji dela volonterjev iz PD v PZS bistveno 
poslabšali, za potne stroške povrnejo le 50% z zakonom določenih povračil. Meni, da se okolje za delo 
članov PD postaja neprijetno, dovolj sredstev pa naj bi bilo za novo zaposlene. Poudaril je, da če ne 
bo temeljito pripravljen nov statut, bomo kmalu imeli zvezo brez kapitala, brez gospodarske 
dejavnosti, ki bo sama sebi všeč in tudi sama sebi namen.  



 
 

Odgovor je podal predsednik PZS Bojan Rotovnik: 
Predlagatelj umika se je osredotočil samo na en izsek v izhodiščih in to je na ustanovitev podjetja.  
Razočaran je nad obtožbami, da je bil označen za tajkuna. Ne razume zakaj je predlagatelj diskutiral o 
sistematizaciji strokovne službe, ki je bila sprejeta na zadnji seji UO, saj zaposlitev novih delavcev za 
določen čas, bo samo v primeru, če bomo uspešni na javnih razpisih (kot primer je navedel 
kandidaturo PZS za pridobitev sredstev za javna dela v planinstvu).  
Po odgovoru predsednika PZS Bojana Rotovnika je delovna predsednica dala v sprejem predlagani 
dnevni red izredne skupščine PZS. Izredna skupščina PZS je sprejela dnevni red z 83 glasovi ZA in 7 
glasovi PROTI. 
SKLEP 5-2010-2: Izredna skupščina PZS je sprejela predlagani dnevni red za izredno skupščino PZS. 
 
2. točka 
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE 
Poročilo Verifikacijske komisije je podal Drago Horjak, predsednik verifikacijske komisije. 
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov članov PZS, ob 14. uri ugotovila, da 
je od skupno 258 glasov za odločanje na današnjem zasedanju navzočih 132 glasov ali 51,36 %.  
Izredna skupščina PZS bo sklepčna dokler bo prisotnih vsaj 129 glasov za odločanje. Za sprejetje 
sklepa je potrebna večina prisotnih glasov oz. najmanj 65. 
V skladu s 42. členom Statuta PZS je na izredni skupščini PZS prisotnih več kot polovica delegatov PZS 
zato lahko izredna Skupščina PZS nadaljuje z delom. 
SKLEP 5-2010-2: Izredna skupščina PZS je sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe. 
 
3. točka  
SPREJEM POSLOVNIKA O DELU IZREDNE SKUPŠČINE PZS  
Delovna predsednica je dala poslovnik o delu izredne skupščine v razpravo. Ker ni bilo razprave je 
bil sprejet 
SKLEP 6-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila poslovnik o delu izredne skupščine PZS.  
 
4. točka 
INFORMACIJA IN PODPIS DOGOVORA O SODELOVANJU MED PZS IN GORSKO REŠEVALNO ZVEZO 
SLOVENIJE 
Informacijo je podal podpredsednik PZS Tone Tomše, ki je v začetku predstavil kratek zgodovinski 
pregled obeh organizacij in podal osnove vsebine dogovora med PZS in Gorsko reševalno zvezo 
Slovenije. V nadaljevanju je podal še glavne naloge odbora in predstavil člane tega odbora. Člani 
odbora so bili imenovani na upravnih odborih obeh zvez. Iz stani PZS: Borut Peršolja, Drago Horjak, 
Tomo Česen, iz strani Gorske reševalne zveze Slovenije: Franc Miš, Jani Bele, Ljubo Hanselj. 
Dogovor sta na izredni skupščini PZS podpisala predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan 
Rotovnik in predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Igor Potočnik. 
 

5. točka 
INFORMACIJA O PRENOVI AKCIJ CICIBAN PLANINEC IN MLADI PLANINEC  
Informacijo je podala Veronika Susman Šegatin, strokovna sodelavka PZS za področje Mladinske 
komisije, ki je poudarila da smo s prenovo želeli izboljšati vsebinsko zasnovo obeh programov ter 
mlade bolje usposabljati in spodbujati k osvojitvi končnega cilja programov – samostojnega 
varnejšega gibanja v gorah. S prenovljenima programoma želimo v našo organizacijo privabiti več 
mladih članov, ki bodo v organizaciji ostali dlje. Pravilnika sta bila potrjena na 2. seji upravnega 
odbora Planinske zveze Slovenije in objavljena v Obvestilih 11/2010.  
 
6. točka 
DOPOLNILNE VOLITVE V ORGANE PZS 
Kandidatne liste in obrazložitve posameznih kandidatov za dopolnilne volitve v organe Planinske 
zveze Slovenije so bile objavljene v skupščinskem gradivu in sicer predlog kandidatke za 



 
 

podpredsednico PZS, kandidati za član upravnega odbora PZS, kandidati za člana nadzornega odbora 
PZS, namestnika člana Častnega sodišča PZS in tožilca pri Častnem sodišču PZS. 
Delovna predsednica je predlagala, da se volitve za podpredsednico PZS izvedejo javno, kar so 
delegati potrdili soglasno. 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je za podpredsednico predlagal Slavico Tovšak, članico PD Jakoba 
Aljaža. Slavica Tovšak je podala svojo kratko predstavitev.  
Izredna skupščina PZS je z 1 glasom proti izvolila Slavico Tovšak, PD Jakoba Aljaža za podpredsednico 
PZS. 
SKLEP 7-2010-2: Izredna skupščina PZS je za podpredsednico PZS izvolila Slavico Tovšak, članico PD 
Jakoba Aljaža z mandatom do volilne skupščine leta 2014. 
 
Delovna predsednica je predlagala, da se dopolnilne volitve za ostale organe izvedejo tajno.  
SKLEP 8-2010-2: Izredna skupščina PZS je predlog, da so dopolnilne volitve za ostale organe PZS 
razen za podpredsednika PZS, soglasno potrdila.  
Predsednik volilne komisije Bogdan Seliger je podal kratko poročilo o poteku kandidacijskega 
postopka. 
Izredna skupščina PZS je opravili tajno glasovanje. 
Predsednica delovnega predsedstva je pozvala predsednika volilnega odbora, da poda poročilo o 
izvedbi tajnih volitev. 
Bogdan Seliger je podal poročilo o rezultatih volitev (priloga III). 
 
Za člana Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije ni nobeden od petih kandidat dobil večine 
glasov, zato se izvede 2. krog dopolnilnih volitev. V drugi krog sta se uvrstila kandidata z največ 
glasovi: Stanko GAŠPARIČ, PD Rečica ob Savinji (33 glasov) in Mirko TOVŠAK, PD Mislinja (40 glasov). 
Volitve za člana Nadzornega odbora PZS. Največ glasov - 75 je prejela Irena MATEKOVIČ, PD Krka 
Novo mesto. 
SKLEP 9-2010-2: Izredna skupščina PZS je za člana Nadzornega odbora PZS izvolila Ireno 
MATEKOVIČ, PD Krka Novo mesto z mandatom do volilne skupščine leta 2014. 
 

Volitve za namestnika člana Častnega sodišča PZS. Največ glasov - 121 je prejela Dragica ONIČ, PD 
Poljčane. 
SKLEP 10-2010-2: Izredna skupščina PZS je za namestnika člana Častnega sodišča PZS izvolila 
Dragico ONIČ, PD Poljčane z mandatom do volilne skupščine leta 2014. 
 

Volitve za tožilca pri Častnem sodišču PZS. Največ glasov – 123 je prejel Mihael KERSNIK, PD Dovje – 
Mojstrana. 
SKLEP 11-2010-2: Izredna skupščina PZS je za tožilca pri Častnem sodišču PZS izvolila Mihaela 
KERSNIK, PD Dovje – Mojstrana z mandatom do volilne skupščine leta 2014. 
 
2. krog Dopolnilnih volitev za člana Upravnega odbora PZS: 
Izveden je bil še drugi krog tajnih volitev za člana upravnega odbora. Predsednik volilne komisije  
Bogdan Seliger je podal poročilo o rezultatih drugega kroga volitev in sicer: 
Stanko Gašparič je prejel 53 glasov, Mirko Tovšak pa 69 glasov (priloga IV). 
Sklep 12-2010-2: Izredna skupščina PZS je za člana upravnega odbora PZS izvolila Mirka Tovšaka PD 
Mislinja z mandatom do volilne skupščine leta 2014. 
 
7. točka 
VSEBINSKI IN FINANČNI PROGRAM DELA PZS ZA LETO 2011 
Vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2011 je bil obrazložen v skupščinskem gradivu.  
Kratko obrazložitev je podal podpredsednik PZS Borut Peršolja in povzel najpomembnejše novosti, ki 
so zajete v programu dela predsedstva Planinske zveze Slovenije in v samem finančnem načrtu 2011,   
kjer je najpomembnejša novost načrtovan planinski sklad na prihodkovni in odhodkovni strani. 



 
 

Finančni načrt je naravnan na pričakovano rast 2%. Za vsebinski program dela predsedstva za leto 
2011 sta bila 2 glasova proti. 
SKLEP 13-2010-2: Izredna skupščina PZS je potrdila vsebinski program dela predsedstva PZS za leto 
2011, vsebinske programe dela komisij/odborov za leto 2011 in finančni načrt dela PZS za leto 2011 
in pooblastila upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2011 spremlja in usklajuje z dejanskimi 
prihodki in odhodki.  
 
8. točka 
IZHODIŠČA ZA NOV STATUT PZS 
Vsebina izhodišč za nov statut Planinske zveze Slovenije in vsebinski predlogi za tajno glasovanje  
izhodišč je bila objavljena v skupščinskem gradivu. Uvodno obrazložitev je podal predsednik PZS 
Bojan Rotovnik.   
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: 
Darko Lorenčič, PD Paloma je razpravljal o ustanovitvi podjetja za tržne dejavnosti. Bil je mnenja, da 
ni za menedžerski pristop enega segmenta delovanja PZS. Želi, da še vedno vse ostane na temeljnih 
vrednotah in to je prostovoljstvo. Predlaga, da se vse dejavnosti izvajajo v sklopu PZS, preko 
strokovne službe PZS. 
Izvedeno je bilo tajno glasovanje o izhodiščih za nov statut.  
Med štetjem glasov je potekala javna razprava in k razpravi se je prijavil Jurček Nowakk, PD 
Moravče, 
razpravljal je o izhodiščih za nov statut v členih: 
3.2.6 . /7 alineja – alineja se v celoti črta (kdo lahko postane častni član) 
3.2.7. /5 alineja – člani organov PZS izvajajo svoje funkcije v interesu PZS ter delujejo neodvisno od 
interesov gospodarstva, javnih oblasti ali političnih strank. 
3.2.7. /8 alineja – predsedstvu se dodajo 3 (trije) člani iz vrst MDO in to v krožnem sistemu. 
Delovna predsednica Manja Rajh je vsak njegov predlog dala na glasovanje: 
SKLEP 14-2010-2: Člen 3.2.6./7 alineja, za sklep je bilo 16 glasov ZA in 70 glasov PROTI. 
SKLEP 15-2010-2: Člen 3.2.7./5 alineja, za sklep je bilo 31 glasov ZA in 70 glasov PROTI. 
SKLEP 16-2010-2: Člen 3.2.7./8 alineja, za sklep je bilo 32 glasov ZA in 64 glasov PROTI. 
 
 

K razpravi se je prijavil Jože Rovan, PD Ljubljana – Matica, Komisija za turno kolesarstvo. Razpravljal 
je o členu 3.2.2./2 alineja, da naj se Komisija za turno kolesarstvo zapiše med vse dejavnosti PZS v 
statutu PZS in da v novem statutu ta komisija ohrani dosedanji status samostojne komisije, 
preoblikuje pa se v komisijo z zborom dejavnosti. 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je na razpravo podal odgovor in soglašal, da se komisija za turno 
kolesarstvo uvrsti med komisije z zborom dejavnosti.  
 
Predsednik glasovalne komisije Bogdan Seliger je podal poročilo o izvedbi tajnega glasovanja o 
izhodiščih za nov statut (priloga V). 
1. POIMENOVANJE PODROČNEGA ZDRUŽEVANJA PLANINSKIH DRUŠTEV 
Med planinci in splošno javnostjo je izraz MEDDRUŠTVEN ODBOR PD težje razumljiv in slabo 
prepoznaven. V kolikor menite, da bi bilo potrebno naziv za področno združevanje planinskih društev 
spremeniti, potem obkrožite enega izmed dveh predlogov za nov naziv. 
Izid glasovanja: 
a.) podružnica, 24 glasov 
b.) združenje PD, 26 glasov 
c.) poimenovanja ne podpiramo, izraz naj ostane MDO, 69 glasov. 
SKLEP 17-2010-2: Izredna skupščina PZS je sprejela, da poimenovanje področnega združevanja 
planinskih društev še naprej ostane: Meddruštveni odbor planinskih društev.  

 

 



 
 

2. TRŽNE DEJAVNOSTI 
Tržne dejavnosti se organizira kot podjetje v 100% lasti PZS in prevzame pod svoje okrilje pretežni del 
sedanje dejavnosti Planinske založbe, trženje Planinskega vestnika in ostalih planinskih medijev, 
gorsko popotništvo, vzdrževanje in označevanje poti za zunanje investitorje, trženje PUS Bavšice, 
odnose z javnostmi, marketing ter trženje ostalih storitev PZS. 
Izid glasovanja: ZA 62 glasov, PROTI 64 glasov. 
SKLEP 18-20102: Izredna skupščina PZS ni sprejela predlog ureditve tržne dejavnosti PZS v podjetju 
v 100% lasti PZS. 
 
3. GLASOVANJE NA SKUPŠČINI 
Skupščina PZS je najvišji organ in je sestavljena iz glasov društev glede na absolutno število članov v 
društvih (delničarski princip) oz. ima vsako društvo toliko glasov, kot je imelo članov v preteklem letu. 
Izid glasovanja: ZA 79 glasov, PROTI 47 glasov. 
SKLEP 19-2010-2: Izredna skupščina PZS je sprejela predlog o sistemu glasovanja na skupščinah 
PZS.   
 
4. PLANINSKA DRUŠTVA VČLANJENA V PLANINSKO ZVEZO SLOVENIJE 
VARIANTA 1: Novo društvo mora izpolnjevati vsebinske pogoje: številčnost članstva (vsaj 50 odraslih), 
ureditev dejavnosti mladih, skrb za usposobljenost strokovnega kadra, vzdrževanje vsaj ene planinske 
poti, uspešno prestana sprejemna doba (dve leti pod mentorstvom enega od društev). Dosedanja 
društva morajo v prehodnem obdobju petih let prevzeti skrb za vsaj eno planinsko pot, skrb za 
tradicionalno planinsko prireditev, urediti dejavnost mladih, usposobiti strokovne kadre ter povečati 
število članov na vsaj 50 odraslih članov (vsaj trikrat v opazovanem obdobju). Specializirana društva 
(plezalni in alpinistični klubi), za katere veljajo nižji številčni kriteriji glede članstva, lahko prevzamejo 
skrb za planinske poti in/ali za plezališča oz. izvedbo plezalne oz. alpinistične šole na ravni 
podružnice. 
 
VARIANTA 2: Novo društvo mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon o društvih. Nova društva se 
v PZS sprejema enkrat letno v jesenskem obdobju, pravico glasovanja na skupščini pridobijo po 
uspešno prestani uvajalni dobi (dve leti pod mentorstvom enega od društev). Člani PZS se razvrstijo v 
tri skupine:  
A – društva, ki izpolnjujejo pogoje številčnosti članstva, zastopanosti različnih organiziranih oblik 
dejavnosti in skrbi za vzdrževanje planinske infrastrukture 
B – društva, ki ne izpolnjujejo pogojev za A društva 
C– društva, ki so pridružena in katerih posamezni člani nimajo pravic in ugodnosti članstva 

o Društvo z A liste ima dodatna ugodnosti, ki so določene s posebnim pravilnikom (prijava 
na razpise komisij PZS, sofinanciranje programov/projektov iz sredstev planinskega 
sklada, možnost kandidiranja članov v organe komisij).  

Pridruženi člani so društva in pravne osebe (ne pa posamezniki), ki jim izvajanje planinstva ni osnovna 
dejavnost. Pridruženi člani nimajo pravice glasovanja na skupščini PZS, imajo pa pravico do 
sodelovanju v dejavnostih PZS. Pridruženi člani plačajo enotno članarino v višini, kot jo določi upravni 
odbor (predlog: 50 individualnih osnovnih članarin za odrasle). 
Izid glasovanja: VARIANTA 1 - 53 glasov, VARIANTA 2 - 65 glasov. 
SKLEP 20-20102 : Izredna skupščina PZS je sprejela varianto 2 za vključevanje novih društev v PZS.  
 
Po končani razpravi in objavi tajnega glasovanja je izredna skupščina PZS na javnem glasovanju z 72 
glasovi ZA in 8 glasovi PROTI potrdila izhodišča za nov statut PZS.  
SKLEP 21-2010-2: Izredna skupščina PZS je potrdila izhodišča za nov statut Planinske zveze 
Slovenije, v katera se vključijo na tajnem glasovanju potrjene vsebine. 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je predlagal, da izredna skupščina PZS imenuje delovno skupino za 
pripravo novega Statuta PZS.  



 
 

SKLEP 22-2010-2: Izredna skupščina PZS je soglasno potrdila delovno skupino za pripravo novega 
statuta PZS v sestavi Miro Eržen, PD Dovje-Mojstrana, Jože Melanšek, PD Velenje, Damjan Omerzu, 
PD Bohor Senovo, Borut Peršolja, PD Domžale in Borut Vukovič, PD Litija in Jurček Nowakk,PD 
Moravče. Delovna skupina na podlagi sprejetih izhodišč pripravi osnutek besedila novega statuta 
do 15. 1. 2011, katerega pred javno obravnavo potrdi upravni odbor PZS. Delovna skupina 
koordinira pripravo novega statuta in ima mandat do skupščine, ki bo v maju 2011. 
 
9. točka 
INFORMACIJA O ČLANARINI 2012 
Informacijo je podal predsednik PZS Bojan Rotovnik. 
Povedal je, da je članarina temeljna postavka organiziranega planinstva in vez med posameznikom in 
organizacijo. Drugo leto zaključujemo triletno obdobje enakega sistema 2009-2011 in pogodba z 
zavarovalnico se nam izteče 31.12.2011. Poudaril je nekaj  pomembnih ciljev v mandatu 2010 - 2014 
in najpomembnejše naloge, ki jih bo potrebno izvesti že v letu 2011. S prenovo sistema članarine 
želimo še povečati poudarek na vsebini in pripadnosti društvu.  
Članarina naj bo časovno premakljiva, potrebno je analizirati vsa zavarovanja in delno prilagoditi 
pogojem zavarovanja, ki ga nudijo tuje planinske zveze. Uvesti je potrebno spletno včlanjevanje in 
različne možnosti plačila članarine (spletno plačilo, trajnik, pl. koče …). Postopoma moramo uvesti 
enotni register članov, uvajamo planinski sklad v katerega  načrtujemo že  v letu 2011, 1€ od vsake 
plačane članarine. 
 
10. točka 
RAZNO 
Pod točko razno ni bilo razprav. 
Zasedanje izredne skupščine PZS je bilo sklenjeno ob 18. uri. 
 
Zapisala:       Predsednik delovnega predsedstva: 
Mija Damjan – Stegu      Manja Rajh 
 
____________________     ______________________ 
 
 
Overitelja: 
Tomaž Kumer, PD Vinska Gora     Rudi Zadnik, PD Škofja Loka 
 
_____________________     ______________________ 
 
 
 
PRILOGE: 

- I. lista prisotnosti  
- II. verifikacijsko poročilo 
- III. poročilo volilne komisije 
- IV. poročilo volilne komisije 2. krog 
- V. poročilo izhodišč za statut PZS 
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MDO PD Podravja 

2250 Ptuj, Presernova ul. 27 
Tel. 02 777 15 11 
pdptui@pzs.si 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENUE 
Upravni odbor 

ZADEVA: sprejem PD Makole v PZS 

Upravnemu odboru PZS predlagam, da PD Makole sprejme v PZS, ker po nasem mnenju 
sedaj izpolnjuje pogoje. 
UO PZS je na 2. seji dne 28.10. 2010 obravnaval vlogo PD Makole za sprejem v PZS, vendar 
je sklenil, da se vloga umakne z dnevnega reda, ker ni bila popolna. MDO PD Podravja ni 
izdal soglasja, ker PD Makole z nicemer ni izkazovalo, da ima registriranega vodnika PZS z 
veljavno licenco, da ima organizirano mladinsko dejavnost in da ima v upravljanju 
registrirano planinsko pot. S prilozenimi dokumenti, ki vam jih posredujemo, te pogoje sedaj 
izpolnjuje in predlagamo, da uvrstite na dnevni red 3. seje UO PZS sprejem PD Makole v 
PZS. MDO PD Podravja bo sprejel pozitivno soglasje na seji pred sejo UO. 

Lep pozdrav! 

Priloge: 
fotokopijo vodniskih izkaznic Jozice in Edija Kolar, 

- Fotokopijo markacijske izkaznice Edija Kolarja, 
- Kopijo spiska mladih planincev z mentorico, 
- Kopijo opisa dveh planinskih poti, 
- Kopijo sklepa UO PD Poljcane o predaji dveh planinskih poti v upravljanje PD 

Makole. 

Ptuj, 09.01.2011 
V vednost: Janez Rojs, predsednik PD Makole 

mailto:pdptui@pzs.si


Planinsko drustvo Poljcane 
Bistriska cesta 89 
2319 Poljcane 

Za: PD Makole, MDO PD Podravja 

Datum: 29.12.2010. 

Zadeva: Sklep korespondencne seje UO PD Poljcane 

UO PD Poljcane je na korespondencni seji sprejel naslednji sklep: 

Sklep 1/ Planinsko drustvo Poljcane predaja v upravljanje Planinskemu drustvu Makole 
naslednje planinske poti oziroma dele poti, 

ki so registrirane pri Komisiji za pota PZS pod stevilkami: 

Pot st. 1121 - Makole - Formila 

Pot st. 1125 - Po vinskih goricah na Boc - vzhod (Poljcane - Makole) 
V upravljanje odstopamo le del poti. Zato smo pot razdelili na odseka 
»a« in »b«. Odsek od cerkve sv. Treh kraljev do Makol dajemo v 

vase upravljanje in ima oznako » 1125 b« . 

Obe poti predajamo v upravljanje PD Makole pod pogojem, da se poti vrneta v upravljanje 
PD Poljcane, ce nastopi katerikoli razlog, ko PD Makole ne bi moglo ali ne bi zelelo vec 
upravljati navedenih poti. 

Predsednik 
PD Poljcane 
Janko Kovacic 


