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Upravni odbor PZS daje soglasje za zamenjavo parcele 914/2 k.o. Radegunda z novo odmerjeno parcelo okoli

Mozirske koče na Golteh, v razmerju 1:1.
V IZVAJANJU

11/24‐01‐2019
UO PZS soglaša, da vodstvo PZS prične s pripravo predloga podrobnejše pravne ureditve upravljanja 

solastniškega deleža PZS  na kočah, s pristojnimi planinskimi društvi.  
V IZVAJANJU

1/30‐9‐2021 Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 16. seje. DA

2/30‐9‐2021 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 15. seje upravnega odbora, z dne 10. 6. 2021. DA

3/30‐9‐2021

Upravni odbor PZS določi datume glavnih dogodkov PZS v letu 2022: Skupščina PZS 23. aprila 2022, Dan 

slovenskih planincev 11. 6. 2022 in Podelitev najvišjih priznanj 3. 12. 2022 ter pooblasti Predsedstvo PZS, da v 

primeru omejitev, ki ne omogočajo ali bistveno otežujejo izvedbo, določi nadomestne datume.
DA

4/30‐9‐2021

Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da 

Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek odpre in je skrbnik odsekov planinske poti postaja Podčetrtek–Sv. 

Lovrenc, Palčnik–Podčetrtek in Vebrovo–Svinjski graben in se nove odseke  planinske poti vnese v evidenco 

planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek 

upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. PZS posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske javne 

infrastrukture.

DA

5/30‐9‐2021

Upravni odbor PZS se seznanja s prizadevanji glede ohranitve tekme svetovnega pokala IFSC v Sloveniji v 

naslednjih letih in predvidenim razvojem večje športnoplezalne infrastrukture v Sloveniji.
DA
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Z A P I S N I K 

 
16. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 30. septembra 2021,  

ob 16.30 uri, preko video konference. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Jože Rovan. 
Podpredsedniki: Irena Mrak, Martin Šolar in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO: Peter Šilak,  Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin in Anton Progar. 
Predsedniki (oz. namestniki) 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), 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: Ana Suhadolnik (Mladinska komisija), 
Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti) in Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe). 
Predsednik nadzornega odbora PZS: Franc Ekar. 
Strokovna služba PZS: Damjan Omerzu (generalni sekretar PZS), Urša Mali  (strokovna sodelavka v 
računovodstvu), Manca Ogrin (predstavnica PZS za odnose z javnostmi) in Saša Sitar (poslovna 
sekretarka PZS). 
Opravičeno odsotni: Bojan Rotovnik (voljeni član), Danilo Kete (voljeni član) in Marinka Frančiška 
Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane). 
 
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan  ter povedal, da je prisotnih 16 
članov z glasovalno pravico, to je 69,6 %.  
Pod točko razno so svoje teme najavili Jože Prah, Marija Kuhar, Miro Mlinar in Dušan Plesničar. Jože 
Rovan, predsednik PZS je predstavil predlagan dnevni red.  
SKLEP 1/30-9-2021: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 16. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 15. seje UO PZS  

2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS  

3. Vmesno poročilo članarine 2021  

4. Datumi največjih dogodkov PZS 2022  

5. Vmesno finančno poročilo PZS  za obdobje januar - avgust 2021  

6. Spremembe v katastru planinskih poti  

7. Tekme svetovnega pokala v športnem plezanju in predviden razvoj plezalne infrastrukture v 

Sloveniji  

8. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS  

9. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora   
10. Razno 

 
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 15. seje UO PZS 

Damjan Omerzu je povedal, da smo na zapisnik prejeli nekaj manjših pripomb, katere so bile vse 
upoštevane. Pregledal je tudi razpredelnico realizacije sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.  
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SKLEP 2/30-9-2021: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 15. seje upravnega odbora, z dne 10. 6. 
2021. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

Damjan Omerzu: 
• Zlata Olimpijskega medalja v športnem plezanju, Janja Garnbret 
• Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v Kranju 
• Mladinsko svetovno prvenstvo Rusija, Sara Čopar, svetovna prvakinja v težavnosti in v 

kombinaciji 
• Udeležba reprezentanc na svetovnem prvenstvu v Moskvi in zaključek sezone v športnem 

plezanju. Luka Potočar, svetovni podprvak v težavnosti. 
• Reprezentanca v paraplezanju, Tanja Glušič. 
• Nacionalni plezalni center – DIIP v zaključni fazi 
• Zbor Komisije za športno plezanje in Volitve IO KŠP PZS 
• Red za zasluge Planinskemu vestniku ob 125 letnici 
• Ozaveščanje o varnosti v gorah 
• Covid ukrepi – obveščanje. Novi BON2021 tudi za planinsko dejavnost 
• Dan slovenskih markacistov 2021 v Prekmurju, 7. 7. 
• Akcije tehnične ekipe KPP 
• Info table na kočah SPP 
• Izbor Naj planinska pot – Koroška Rinka 
• Izbor in podelitev naj planinske koče, Dom na Kofcah in Koča na Ratitovcu  
• Rezultati razpisa MGRT za energetsko sanacijo planinskih koč, 3.9 millijonov €, 21 koč 
• Tekmovalni turno smučanje na ZOI 
• Razpis za najvišja priznanja PZS 
• Evropski teden športa – Slovenija planinari, Olimpijski festival OKS, Dan slovenskega športa 
• Dijaški in študentski tabor MK PZS 
• Inkluzijski pohodi 
• STKP v enem dnevu 
• Balkansko orientacijsko tekmovanje 
• Kraško planinsko orientacijsko tekmovanje (KPOT) 2021, 20. junij 
• Izšla knjiga Planinski vodnik po Rapalski meji, zemljevid Julijske Alpe 1:50.000, Koledar 2022 
• Izvedena usposabljanja in izpopolnjevanja za VPZS in druge strokovne kadre 
• Poteka postopek prilagoditve programov usposabljanj VPZS, javna obravnava bo predvidoma 

v drugi polovici oktobra. 
• Alpinistične odprave (SMAR  Peru) 
• Mednarodna dejavnost: Skupščina CAA, delovno srečanje s Planinsko zvezo Srbije. 
• Kombi PZS poškodovan. 
• Manca Ogrin je nazaj v službi. Barbara Gradič Oset je zaključila nadomeščanje. 

 
Ad. 3. Vmesno poročilo članarine 2021 

Damjan Omerzu je povedal, je letos članstvo upadlo zaradi COVID-a, zaznavamo pa že drugo leto 
upad članstva. Trenutno imamo v Navezo vpisanih malo pod 50.000 članov, kar je več kot 7.000 
članov manj kot preteklo leto ob istem času. Najbolj opazno je v skupini P+O (4000 manj), kar je 
opazno, da se v šoli ne izvajajo planinski krožki. Jože Rovan je dodal, da je zanimivo, da je obisk gora v 
močnem porastu. 
RAZPRAVA: Peter Šilak je mnenja, da bo izpad članarine upoštevati v finančnem načrtu. Vprašati se 
moramo tudi, kako pridobiti nove člane oz. pridobiti nazaj stare. Dušan Plesničar je mnenja, da je 
stanje zaskrbljujoče. Ravnatelji šol niso naklonjeni izvedbi krožkov. V gorah je največ enodnevnih 
obiskov, zato je tudi zaznan upad spanja v kočah. K vsem pa so pripomogli še ukrepi zaradi COVID-a. 
Marija Kuhar je povedala, da so uspeli dvignit članstvo P+O z družinskim taborom. Strinja pa se z 
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Dušanom Plesničarjem. Zanimalo jo je, ali je narejena analiza nezgod v gorah. Iz tega bi se videlo, ali 
se več nezgod pripeti članom ali nečlanom. To bi bil lahko tudi pokazatelj, zakaj je članstvo 
priporočljivo. Ana Suhadolnik je povedala, da je v času COVID-a vse odpovedalo, tako krožki kot 
tabori. Razlog za slab obisk koč pa je tudi t.i. » mehurčkanje«, zaradi katerega so kapacitete sob zelo 
malo izkoriščene. Jurček Nowakk se ne strinja s Plesničarjevo izjavo, da so krivi ravnatelji šol za 
neizvajanje planinskih krožkov. Potrebno se je obrniti na združenje ravnateljev. Zanimalo ga je, kdaj 
je imela PZS zadnji tečaj za mentorje planinskih skupin, saj je povpraševanje zelo veliko. Pa tudi 
pogoj, da mora biti mentor planinskih skupin posvetni delavec ni primerno, saj močno omejuje 
določilo, kdo je lahko mentor.   
Razvila se je obširna razprava, v kateri je bilo na koncu dogovorjeno, da se poišče stil s planinskimi 
krožki, da društva poiščejo aktivnosti, s katerimi bi se lahko predstavila šolam, da MDO-PD ji 
predložijo predloge, kako bi se lahko predstavili ravnateljem, da pridobimo nazaj čim več članov P+O, 
kateri so naši nasledniki. Prav tako je potrebno pristopiti k planinskim krožkom srednjih šol. Preuči se  
dolžina tečaja za mentorje planinskih skupin ter točkovanju v sistemu Katis, kar se že izvaja 
 
Prisotnih  je bilo 19 članov z glasovalno pravico, skupno 82,6 %.  
 
Ad. 4.  Datumi največjih dogodkov PZS 2022 

SKLEP 3/30-9-2021: Upravni odbor PZS določi datume glavnih dogodkov PZS v letu 2022: Skupščina 
PZS 23. aprila 2022, Dan slovenskih planincev 11. 6. 2022 in Podelitev najvišjih priznanj 3. 12. 2022 
ter pooblasti Predsedstvo PZS, da v primeru omejitev, ki ne omogočajo ali bistveno otežujejo 
izvedbo, določi nadomestne datume. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
Razprave ni bilo. 
 
Ad. 5. Vmesno finančno poročilo PZS  za obdobje januar - avgust 2021 

Urša Mali je povedala, da so v pripravljenem poročilu vrednosti prihodkov in stroškov za prvih osmih 
mesecev primerjane z vrednostmi v rebalansu za letošnje leto in poročilom za leto 2020. V 
proučevanem obdobju je PZS zabeležila 56 % načrtovanih odhodkov in 59 % načrtovanih prihodkov 
glede na rebalans. Razmejeni prihodki iz članarine za obdobje januar - avgust predstavljajo 66 % 
načrtovanih v rebalansu. Na dan priprave poročila je bilo v Navezi vpisanih 50236 članov, kar je za 12 
% manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki iz lastne dejavnosti v prvih osmih mesecih dosegajo 60 % 
načrtovanih v rebalansu, sponzorska sredstva pa 64 % načrtovanih. Odobrena sredstva za 
reprezentance Fundacije za šport so razmejena za osem mesecev, prav tako tudi sredstva iz letnega 
programa športa. Sicer smo do današnjega dne oddali zahtevke za dobro polovico sredstev iz letnega 
programa športa. Med prihodki iz evropskih sredstev so knjižena samo sredstva po letošnjem prvem 
zahtevku za usposabljanje strokovnih delavcev v športu, saj drugi zahtevek še ni bil potrjen, tretji je 
pa v pripravi. Predvsem se to kaže pri vodniški komisiji, saj so stroški izvedenih usposabljanj že 
knjiženi, prihodki iz evropskih sredstev pa ne. V skladu za obnovo koč se je v prvih osmih mesecih 
nabralo 40.321 EUR. Te številke se v poročilu po stroškovnih mestih neposredno ne vidi, zato smo 
pripravili pregled, kako se je mesečno polnil omenjeni sklad. Zaradi neenakomerno razporejene 
dejavnosti med letom je pri nekaterih stroškovnih nosilcih zaznati večje odstopanje prihodkov oz. 
odhodkov od povprečja za osem mesecev. 
RAZPRAVA: Sodeloval je Peter Šilak. 
Prisotnih  je bilo 20 članov z glasovalno pravico, skupno 87,0 %.  
 
Ad. 6. Spremembe v katastru planinskih poti  

SKLEP 4/30-9-2021: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena 
Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Atomske toplice 
Podčetrtek odpre in je skrbnik odsekov planinske poti postaja Podčetrtek–Sv. Lovrenc, 
Palčnik–Podčetrtek in Vebrovo–Svinjski graben in se nove odseke  planinske poti vnese v 
evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo 
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Atomske toplice Podčetrtek upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. PZS posreduje 
podatke za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7. Tekme svetovnega pokala v športnem plezanju in predviden razvoj plezalne infrastrukture v 
Sloveniji 

Damjan Omerzu je povedal, da je 3. in 4. septembra je v Kranju potekala tekma svetovnega pokala v 
športnem plezanju IFSC, v organizaciji PZS. To je bila 25. tekma v Sloveniji v 26. letih. Stena v Dvorani 
Zlato Polje v Kranju je po sodobnih standardih IFSC postala premajhna in v bodoče organizacija tekem 
tam ne bo več mogoča. Spomladi je PZS najavila tekmo v 2022 in 2023 v Kopru, na novo nastajajoči 
zunanji plezalni steni. Trenutno Mestna občina Koper kot investitor še ne more garantirati 
pravočasne izgradnje stene, zato preverjamo tudi možnosti organizacije dogodka v Ljubljani, 
predvidoma na prostem. Glavni izziv tekme je torej izostanek obstoječe primerne plezalne 
infrastrukture in posledično večje finančne zahteve organizacije dogodka, če je potrebno zagotoviti 
začasno plezano steno, ki bi ustrezala pogojem IFSC. V Sloveniji sicer trenutno poteka več prizadevanj 
za izgradnjo večjih plezalni objektov, poleg Ljubljane in nacionalnega plezalnega centra na pobudo 
PZS (investitor Mestna občina Ljubljana) in nove večnamenske dvorane v Kranju, kjer bo možna 
organizacije večjih dogodkov (investitor Mestna občina Kranj), tudi v Prevaljah (investitor Občina 
Prevalje), Slovenski Bistrici in že omenjenem Kopru (investitor Mestna občina Koper). Časovnice 
izgradnje so predvidene od 2022 do 2025, predvsem pa so odvisne od zaprtja finančnih konstrukcij 
projektov. 
SKLEP 5/30-9-2021: Upravni odbor PZS se seznanja s prizadevanji glede ohranitve tekme 
svetovnega pokala IFSC v Sloveniji v naslednjih letih in predvidenim razvojem večje 
športnoplezalne infrastrukture v Sloveniji. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 8. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS 

Robert Pritržnik je predstavil delovanje Komisije za gorske športe. Pri Podkomisiji za ledno plezanje ni 
bilo veliko napredka, pri Podkomisiji za turno smučanje pa je aktivnosti zelo veliko. Največja novost 
je, da turno smučanje postal olimpijski šport in bo svojo premiero doživel na zimskih olimpijskih igrah 
v Milano Cortina 2026.  Skrbi jih, kako bodo ujeli kvote za udeležbo in kako bodo zagotovili 
financiranje reprezentance v turnem smučanju. Zaključili so usposabljanje prve generacije vaditeljev 
turnega smučanja. Z letošnjim letom začenjamo usposabljanje za 2. stopnjo.  Z letošnjim letom so 
začeli z nacionalnim  projektom popularizacije turnega smučanja med mladimi »Šolar na turne 
smuči«.  V ta namen je PZS in KGŠ nabavila osem kompletov turnsmučarske opreme, s katerimi bodo 
vaditelji turnega smučanja izvajali predstavitve v osnovnih in srednjih šolah. V mesecu decembru 
bodo izvedli uvodno tekmo slovenskega pokala v disciplini vzpon na Krvavcu in disciplini šprinti na 
Golteh. Organizirali bodo turnosmučarski tabor za perspektivne športnike in za mlade. Z namenom 
večje udeležbe na tekmah za slovenski pokal se bodo povezali z Vodniško komisijo in Komisijo za 
alpinizem. Jesenski treningi  in priprave so že v teku. 
 
Ad. 9. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Ni bilo najav. 
 
Ad. 10. Razno 

Jože Prah je podal poročilo o projektu Sevnica miga z lisičko ter Eurorando 2021-2022. Predstavil je 
sodelovanje Zavoda za gozdove ter Planinske zveze Slovenije  glede gozdnih učnih poti. Miro Mlinar 
je podal pisno informacijo, da je prišla pobuda iz PD Borovnica negativno mnenje, da se na table SPP 
lepi nalepke. Jože Rovan je pojasnil da odbor za oživitev Slovenska planinska pot (v nadaljevanju SPP) 
vodi Andrej Stritar, pri katerem so dali pobudo, da se v konico table kamor vodi SPP nalepi nalepko 
kot označitev smeri. V času COVID-a smo prodali največ dnevnikov SPP do sedaj. Marijo Kuhar je 
zanimalo ali bodo tekmovanja MIG izvedena. Mentorjem je potrebno dati zagotovilo, da bodo 
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tekmovanja izvedena, da lahko pričnejo s pripravami. Roman Ponebšek ji je odgovoril, da naj se 
tekmovanja razpišejo, v skladu s takrat veljavnimi Covid omejitvami. 
 
Seja je bila končana ob 18. 59 uri. 
Naslednja seja UO PZS bo predvidoma 18. 11. 2021. 

 
Zapisala: 
Saša Sitar, 
poslovna sekretarka PZS 
 
 
Damjan Omerzu,          Jože Rovan, 
generalni sekretar PZS                   predsednik PZS 



 
 

ZAPISNIK 
9. seje Odbora za članstvo PZS, ki je potekala v prostorih Planinske zveze Slovenije 21. 6. 2021 ob 17.30 uri 

 

Prisotni člani OČ: Tone Jesenko, Bojan Brezovar, Matej Kortnik, Damjana Čadež 

Ostali prisotni: Damjan Omerzu, Barbara Kelher 

Opravičeno odsotni: Irena Pečavar Čarman, Aldo Zubin 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 8. korespondenčne seje Odbora za članstvo 

2. Pregled osnutka predloga za podelitev priznanj PZS 

3. Informacija o članarini in Predlogi za spodbujanje včlanjevanja 

4. Delo na področju članstva v obdobju marec‐oktober 2021 

5. Razno. 

 
AD. 1 Pregled zapisnika 8. korespondenčne seje Odbora za članstvo  
Tone Jesenko pove, da je zadnja seja Odbora za članstvo PZS potekala korespondenčno, preko spletne pošte. 
Potrjeval se je zapisnik 7. seje  Odbora za članstvo ter sprejemal razpis za priznanja Planinske zveze Slovenije 
za leto 2021. 
SKLEP 1 ‐ Člani Odbora za članstvo PZS potrjujejo zapisnik 8. korespondenčne seje Odbora za članstvo. Sklep 
je soglasno sprejet. 

 
AD. 2 Pregled osnutka predloga za podelitev priznanj PZS 
Tone  Jesenko  je povedel, da  je bil Razpis za najvišja priznanja objavljen  junija 2021 na spletni strani PZS. V 
dogovorjenem roku je prišlo na PZS 28 predlogov: 17 za Spominsko plaketo ter 11 za Svečano listino. Pododbor 
za priznanja je obravnaval vse predloge v ponedeljek, 18. oktobra 2021. Zavrnili so 2 predloga za Spominsko 
plaketo in sicer za: 

‐ Ivanka Dolenc, PD Škofja Loka (13. člen Pravilnika o priznanjih PZS pravi, da se spominska plaketa 
lahko podeli ob 65. rojstnem dnevu posameznika ali ob nadaljnjem okroglem petletnem jubileju. 

‐ Janez Kosec, PD Janeza Trdine Mengeš (nima podeljenega zlatega častnega znaka, ki je pogoj za 
podelitev Spominske plakete, 13. člen Pravilnika o priznanjih PZS) 

Zavrnjen je bil tudi 1 predlog za Svečano listino: 
‐ Vinko Caf – postumno, PD Ruše (preminul v začetku leta 2020, leta 2017 je prejel Spominsko plaketo) 

Predlogov za priznanje nismo prejeli iz MDO PD Primorske, MDO PD Notranjske, MDO PD Posavja in MDO PD 
Pomurja. 
 
Predlog za podelitev SPOMINSKE PLAKETE PZS za leto 2021:  

65 let 

MARJAN KREGAR  PD KAMNIK 

ANICA TAVČAR  PD CERKNO 

JANKO KOVAČIČ  PD POLJČANE 

BOGOMIL POLAVDER  PD ZABUKOVICA 



 
SILVA ČULK  PD ZABUKOVICA 

DUŠAN VEDENIK  PD PREBOLD 

JOŽICA PODKRAJNIK  PD LUČE 

70 let 

PETER ZUPANC  PD MISLINJA 

IVAN HARTMAN  PD SLOVENJ GRADEC 

BORIS PERVANJA  PD JESENICE 

STANE SOVA  PD KRIŽE 

FRANCI MARŠNJAK  PD VELENJE 

MIROSLAV JEGRIŠNIK  PD POLZELA 

NIKOLA GUID  PD RUŠE 

75 let 

FRANC JANEŽ  PD KOČEVJE 

SKLEP 2 ‐ Odbor za članstvo PZS predlaga UO PZS, da potrdi predlog za spominske plakete Planinske zveze 

Slovenije 2021. Sklep je soglasno sprejet. 

 
Predlog za podelitev SVEČANE LISTINE PZS za leto 2021: 

ALOJZIJ PRISTAVNIK  roj. 1945  PD RAVNE NA KOROŠKEM 

Za dolgoletno delo v PD Ravne na Koroškem, predvsem za delo z mladimi na področju planinstva in 
orientacije. Mladim je poleg hoje podajal tudi znanje o naravni in kulturni dediščini. 

MARIJA ERLAH  roj. 1951  PD KRIŽE 

Za dolgoletno vsestransko delo v PD Križe. Veliko je pripomogla pri delovanju obeh planinskih koč, s 
katerima društvo upravlja in pri delu z mladimi. 

VLADIMIR IVAN HLEDE  roj. 1946  PD JESENICE 

Za dolgoletno vodstveno delo v PD Jesenice in za delo v GRS Jesenice.  

DUŠAN BREKIČ  roj. 1939  PD MEDVODE 

Za dolgoletno delo na področju vodništva in za veliko dobro opravljenega dela v PD Medvode.  

PETER KOLENC  roj. 1950  PD REČICA OB SAVINJI 

Za vsestransko delo na različnih področjih v PD Rečica ob Savinji, ter za delo z mladimi. 

MARTIN PŠENIČNIK  roj. 1944  PD SLOVENSKE KONJICE 

Za dolgoletno prostovoljno delo v PD Slovenske konjice in na širšem Savinjskem, predvsem na 
področju markiranja poti. 

JOŽEF DAJNKO  roj. 1959  PD PTUJ 

Za dolgoletno delo v PD Ptuj, predvsem na področju vodništva, orientacije in pri nastajanju Haloške 
in Slovenjegoriške poti. 

IVAN KOSI  roj. 1961  PD MARIBOR‐MATICA 

Za obsežno delo v PD Maribor‐Matica, za delo na področju vodništva in delo z mladimi. 

PETER SUHADOLC  roj. 1950  SPD TRST 

Za dolgoletno vsestransko delo v SPD Trst, za delo na področju markiranja poti, vodništva, 
alpinizma in orientacije. 

DANICA PADJAN  roj. 1942  PD VRELEC ROGAŠKA SLATINA 

Za dolgoletno delo v PD Vrelec Rogaška Slatina, predvsem za delo na naravovarstvenem področju 
ter za delo v sekciji Polžki.  

SKLEP 3  ‐ Odbor  za  članstvo PZS predlaga UO PZS, da potrdi predlog  za  svečane  listine Planinske  zveze 

Slovenije 2021. Sklep je soglasno sprejet. 



 
Tone Jesenko je predlagal, da se popravi opis pri Mariji Erlah (označeno z barvo zgoraj). Prav tako pove, da bo 

slavnostna podelitev priznanj 4. 12. 2021 v Medvodah,  če bodo epidemiološke  razmere  to dovoljevale. V 

nasprotnem primeru se bo PZS potrudila, da bodo prejemniki priznanj le – te dobili. 

 

AD. 3 Informacija o članarini in Predlogi za spodbujanje včlanjevanja 
Damjan Omerzu pozdravi vse prisotne. Pove, da je pri članarini viden padec glede na preteklo leto, kar so bila 

tudi pričakovanja glede na epidemiološko  situacijo v državi. Največji upad  članstva  se opazi pri posamični 

članarini P+O, kar pomeni nedelovanje  šolskih otroških  in mladinskih  skupin. Prav  tako  se pozna omejeno 

delovanje društev v letošnjem letu na članarinah B. 

Statistika članarin na dan 21. 10. 2021 in na dan 21. 10. 2020: 

2021                  2020 

 

 

 

 

 

Damjan Omerzu članom Odbora za članstvo PZS predlaga, da glede na aktualno epidemiološko situacijo in tudi 

sicer stanje v državi potrdijo predlog, da članarina PZS za leto 2022 ostane v enakem obsegu oz. višini, kot za 

leto 2021. Prav tako pove, da zavarovalna pogodba ostaja  v letu 2022 enaka kot v letu 2021. Bojan Brezovar 

se strinja s predlogom, saj je postopni padec članstva opaža tudi na terenu. S predlogom se strinja tudi Anton 

Jesenko. 

SKLEP 4 ‐ Odbor za članstvo predlaga UO PZS, da članarina za leto 2022 ostane enaka kot v letu 2021, saj 

zavarovalna  pogodba  za  leto  2022  ostaja  enaka  kot  v  letu  2021.  Sklep  je  soglasno  sprejet. 
 

V nadaljevanju so člani Odbora za članstvo predlagali nekatere aktivnosti, ki bi lahko povišale število članarin  

v letu 2022: 

‐ Nasveti za organizacijo mladinskih taborov (Matej Kortnik)  

o Barbara: že drugo leto zapored smo PZS skupaj s taborniki, katoliškimi skavti in Mepi pripravili 

navodila za izvedbo taborov v času epidemije. 
 

‐ Možnost organizacije mladinskih taborov na nivoju PZS. Privatni tabori normalno funkcionirajo, denar 

pri večini staršev pa tudi ni takšen problem; tudi opcija plačanega dela za mlade vodnike‐vodje skupin. 

Npr. DOOPS ima dva tabora na leto – enega za OŠ in enega za SŠ (Matej Kortnik)  

o Damjan: možnosti so, probleme iz operativne izvedbe ne vidi. Interes sigurno je. 



 
‐ Damjan vidi, da obstaja interes po znanju – usposabljanju pri rekreativcih (Gremo v hribe, Migimigi). 

Npr. Tečaji feratanja, gorniška šola, specifični moduli. 

 

‐ Kako  motivirati  društva?  Morda  kakšna  predavanja?  Kako  vse  te  rekreativce  iz  hribov  spraviti  v 

društva?  

o Tone: mi imamo dosti zvesto članstvo (glede na situacijo je tako mali padec; ‐10%).  

o Bojan pove, da opaža, da je enormni padec (več kot polovico manj članov hodi na izlete, akcije. 

o Damjana: vsi uporabljajo planinske poti – že iz tega je bolj pihanje na vest (Cerkno je to delalo 

preko lokalnega radia). 

o Matej: težave z epidemijo bodo še v naslednjem letu. Ali jesenski posveti bodo, saj kontakt v 

živo veliko šteje, prav tako pa tudi zmenjava mnenj. 

  Damjan: jesenskih posvetov kot v preteklih letih in oblikah zaenkrat ne bo, saj čakamo 

na Zakon o planinskih poteh.   

 

AD. 4 Delo na področju članstva v obdobju marec‐oktober 2021 
Barbara Kelher na kratko predstavi delo na področju članstva v obdobju marec‐oktober 2021: 

‐ Pomladanska spletna predavanja za društva: 
o februar – Organizacija občnih zborov na daljavo (Barbara Kelher, PZS), 
o april – Prijava na javne razpise (Barbara Kelher, PZS) in 
o maj – pravne zadeve (Petra Celinšek, CNVOS); 

‐ Razpis »Dan planincev« ‐ 34 prijavljenih društev (34 aktivnosti na 12.6.2021, 2.166 udeležencev); 
‐ Razpis »Slovenija planinari« ‐ 83 prijavljenih društev (oddaja poročil še poteka); 
‐ Skupaj z nacionalnimi mladinskimi organizacijami smo izdali smernice za organizacijo (mladinskih) 

taborov v času epidemije; 
‐ Objavljen je bil razpis za podelitev priznanj; 
‐ Spremljanje COVID‐19 ukrepov in svetovanje društvom. 

 
 
AD. 5 Razno 
Damjan Omerzu na kratko predstavi idejo Predsedstva PZS za ustanovitev nove delovne skupine »Hodimo v 
gore iz doline«. Delovna skupina pod vodstvom Irene Mrak, bo vključevala člane iz različnih Komisij in Odborov. 
Želja je tudi, da je eden od članov te delovne skupine tudi iz Odbora za članstvo.   
Anton Jesenko predlaga Mateja Kortnika in vsi člani predlog soglasno podpirajo. 
 
SKLEP 5 – Matej Kortnik bo kot predstavnik Odbora za članstvo sodeloval v novi delovni skupini »Hodimo v 

gore iz doline«. Sklep je soglasno sprejet. 

 
Seja se je zaključila ob 19.20 uri. 
 

Zapisala: Barbara Kelher 

Tone Jesenko, 

Vodja Odbora za članstvo PZS 



 

• Prikaz parcel (obkrožene z rdečo) št. 496/29, 496/30, 542/28 in 542/29, vse k.o. 673 Lobnica ki so v 1/10 lasti PZS. 
Za lažjo orientacijo, je levo spodaj vodna lokacije Ruške koče na Arehu. 

 

 












