
 
 

IZHP 1066/2020 
Datum: 10. 9. 2020 

Dopolnjeno 17. 9. 2020 
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije  

 
S K L I C U J E M 

 
10. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, 

 
ki bo v četrtek, 24. septembra 2020, ob 16:30, 

v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 10. seje UO PZS (Matej Planko) 

2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko) 

3. Informacija s skupščine PZS 2020 (Jože Rovan) 

4. Vmesno poročilo o članarini 2020 (Damjan Omerzu) 

5. Namera o včlanitvi društev v PZS (PK Sevnica, KD RAM, PK Proteus) (Damjan Omerzu) 

5. Informacija o poravnavi z Meščansko korporacijo Kamnik (MEKOK) za Dom v Kamniški 

Bistrici (Tomaž Willenpart, Matej Planko) 

6. Drugi Rebalans finančnega načrta PZS 2020 in Finančno poročilo PZS januar – julij 2020 

(Matej Planko, Urša Mali) 

7. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij) 

8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).  
9. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda. 

 
Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na el. 
naslov info@pzs.si). 

Jože Rovan, 
predsednik  



 
VABLJENI: 
- podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar, in Roman Ponebšek; 
- voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete, Anton Progar 
in Peter Šilak 
- predsedniki MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), 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), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), 
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), 
Peter Bajec (Komisija za alpinizem), Ana Suhadolnik (Mladinska komisija), Franc Gričar (Vodniška 
komisija), Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave), Bogdan Seliger (Komisija za planinske 
poti), Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Atila 
Armentano (Komisija za turno kolesarstvo) 
- vodje odborov PZS: Tone Jesenko (Odbor za članstvo), Borut Vukovič (Odbor za pravne zadeve) 
- predsednik nadzornega odbora PZS: Franc Ekar 
- strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec 
PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Barbara Gradič Oset (predstavnica PZS za odnose z 
javnostmi), Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo), Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec 
PZS) 
- mediji: (e-pošta oz. spletna stran), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika). 
- drugi: Tomaž Willenpart (predsednik PD Ljubljana – Matica) 
 
V VEDNOST: 
- člani PZS (16. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS. 
 
 
Pisna gradiva za sejo: 
• splošno: Obrazložitve za 11. sejo UO PZS 
• k točki 1: Zapisnik 10. seje UO PZS, z dne 2. 7. 2020, preglednica realizacije sklepov 10. seje UO 

PZS 
• k točki 4: Tabela gibanja članstva PZS 2020 do 1. 9. 2020 v primerjavi z letom 2019 

• k točki 5: Vloge za članstvo PK Sevnica, KD RAM in ŠD Proteus  
• k točki 6: Finančno poročilo PZS januar – julij 2020 in predlog drugega rebalansa finančnega 

načrta PZS za leto 2020 
  



 
Obrazložitve za 11. sejo Upravnega odbora PZS 

 
Ad. 1. 
Pregledan bo zapisnik zadnje seje UO PZS v preteklem mandatu. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 10. seje upravnega odbora, z dne 2. 7. 2020. 
 
Ad 2. 
Predstavljene bodo pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.  
Ni predvidenih sklepov. 

 

Ad 3 

Predsednik PZS Jože Rovan po podal informacijo s Skupščine PZS, ki je potekala v petek, 4. septembra 
2020 v Vitanju. 
Ni predvidenih sklepov. 
 

Ad. 4 Predstavljeno bo gibanje članstva v PZS v letošnjem letu v primerjavi s predhodnim letom. Na 
število članov je vplivala razglasitev epidemije, ki je v spomladanskem obdobju, ko se je prirast novih 
članarin v obdobju od sredine marca do sredine maja praktično ustavil. V obdobju pred epidemijo 
smo beležili približno 7 % rast glede na leto 2019. V najnižji točki je članstvo padlo – 9 % glede na 
2019. Po preklicu epidemije je članarino ponovno začelo rasti in tudi medletna razlika se je začela 
intenzivno zmanjševati. Razlika se je tudi v zadnjem obdobju zmanjšala, vendar se trend upočasnjuje 
in stanje na dan 1. 9. 2020 je -4,2 % oz. 2461 članov manj kot v preteklem letu. 
Ni predvidenih sklepov. 

 
Ad. 5 
Društva  so v letu 2020 podala vlogo oz. namero za članstvo v PZS, s predstavitvijo vsebinskega in 
geografskega področja delovanja. S sprejemom novega statuta PZS je uvedena dodatna faza 
postopka sprejemanja članstva v PZS in sicer društvo izrazi namero v včlanitvi do katere se opredeli 
pristojni MDO PD oz. pristojna komisija, če gre za društvo, ki deluje na ožjem področju delovanja. 
Upravni odbor se z mnenji seznani in se opredeli do namere društva in mnenja MDO PD oz. komisije.  
Mnenja komisij bodo predstavljena na seji UO PZS. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor PZS izdaja pozitivno mnenje glede namere o včlanitvi PK Sevnica, KD 
RAM in ŠD Proteus v Planinsko zvezo Slovenije. Društva podajo vlogo z zahtevanimi dokazili za 
obravnavo na naslednji seji UO PZS. 
 
Ad. 5 
Postopek denacionalizacije za objekt in zemljišča Doma v Kamniški Bistrici je zaključen in vrnjen 
denacionalizacijskem upravičencu Meščanski korporaciji Kamnik. Zavezanca sta bila PD Ljubljana 
Matica do 9/10 in Planinska zveza Slovenije do 1/10. Odločba je pravnomočna in prenos lastništva ja 
bil izveden v skladu z odločbo. Odprto je ostalo vprašanja odškodnine za nezmožnost uporabe in 
odškodnino za zmanjšane vrednosti objekta, kot ju določajo pravila denacionalizacije. Glede teh 
odprtih vprašanj so stranke dosegle dogovor po katerem PD Ljubljana Matica izplača dogovorjeno 
odškodnino, PZS iz tega naslova nima obveznosti do MEKOK ali do PD. S tem je zadeva tudi v celoti 
zaključena. 
Ni predvidenih sklepov. 

 

 



 
Ad. 6 
Predstavljeno bo vmesno finančno poročilo o delovanju PZS v obdobju od januarja do julija 2020 in 
predlog drugega rebalansa podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2020 (prvi rebalans je bil 
sprejet na 2. dopisni seji UO PZS, ki je bila zaključena 15. maja 2020. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje drugi rebalans finančnega načrta PZS za 2020. 
 
Predlog sklepa: Upravni odbor potrjuje vmesno finančno poročilo PZS za obdobje januar – julij 
2020. 
 
Ad. 7 
Načelnike oz. predstavnike komisij PZS, ki želijo na seji podati kratka poročila o delu in izpostaviti 
glavne poudarke iz dela komisij v obdobju od pretekle seje UO PZS pozivamo, da na el. naslov 
info@pzs.si do ponedeljka, 21. 9. 2020, posredujejo najavo poročila. 
Ni predvidenih sklepov. 

 
 
Ad. 8 
Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno 
ponedeljka, 21. 9. 2020, na e-naslov info@pzs.si. V vprašanju mora biti navedeno tudi na koga se 
vprašanje naslavlja. Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev. 
 

V Ljubljani, 10. septembra 2020 
 

 
Matej Planko, 
generalni sekretar PZS 

Jože Rovan, 
predsednik PZS 

 


