
Št. sklepa Sklep Realizacija

7/08-06-2017

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

7/20-09-2018
Upravni odbor PZS na osnovi dosedanjih aktivnostih in predloženega opisa stanja soglaša z izvedbo nadaljnjih 

aktivnosti v smeri prodaje lastniškega deleža PZS na Ribniški koči (delež 1/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi kot).
RAZVELJAVLJEN

8/20-09-2018

UO PZS pooblašča vodstvo Planinske zveze Slovenije za izvedbo pogajanj s potencialnim kupcem in pripravo 

predloga kupoprodajne pogodbe, o kateri bo razpravljal in odločal na naslednji oz. eni naslednjih sej. Objekt mora 

še naprej ohraniti status planinske koče v kateri imajo člani PZS vse ugodnosti, ki izhajajo iz članstva.

RAZVELJAVLJEN

9/24-01-2019
UO PZS  se je seznanil s pravnimi  mnenji glede prodaje Ribniške koče. Na podlagi teh dejstev potrjuje veljavnost 

sklepa 7/20-09-2018 in 8/20-09-2018.
RAZVELJAVLJEN

10/24-01-2019
UO PZS  potrjuje, da se PZS odpoveduje predkupni pravici za nakup Ribniške koče v deležu 9/10 na parceli 1060/9 

k.o. Hudi kot.
RAZVELJAVLJEN

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

12/24-01-2019

UO PZS pooblašča vodstvo PZS, da skupaj s PD Ljubljana Matica začne razgovore oz. pogajanja z AS MKK glede 

celostne ureditve vračila Doma v Kamniški Bistrico po denacionalizacijskem zahtevku skupaj z morebitnimi 

odškodninami. Končni dogovor potrdi UO PZS na eni izmed naslednjih sej. 

DA

1/24-9-2020 Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 11. seje. DA

2/24-9-2020 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 10. seje upravnega odbora, z dne 2. 7. 2020. DA

3/24-9-2020 Upravni odbor potrjuje drugi rebalans finančnega načrta PZS za 2020. DA

4/24-9-2020 Upravni odbor potrjuje vmesno finančno poročilo PZS za obdobje januar – julij 2020. DA

2/6-10-2020 Upravni odbor PZS sprejema odločitev, da odstopa od prodaje in da ne bo ponovno pristopilo k prodaji lastniškega deleža PZS na Ribniški koči (delež 1/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi kot).DA
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ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
V skladu z 28. in 40. členom Statuta PZS, 9. členom Poslovnika UO PZS, je bila od 2. do 6. oktobra 
2020, zaradi nujnosti sprejetja spodaj navedenih sklepov za pravočasno nadaljnjo izvedbo ustreznih 
postopkov sklicana 3. dopisna seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije v mandatnem 
obdobju 2018-2022.  
 
V glasovanje sta bila podana naslednja sklepa: 
SKLEP 3d/1-2020: Upravni odbor PZS razveljavlja sklepe sprejete na 2. in 4. seji UO PZS in sicer: 

Sklep 7/20-09-2018: Upravni odbor PZS na osnovi dosedanjih aktivnostih in predloženega opisa 

stanja soglaša z izvedbo nadaljnjih aktivnosti v smeri prodaje lastniškega deleža PZS na Ribniški 

koči (delež 1/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi kot). 

Sklep: 8/20-09-2018: UO PZS pooblašča vodstvo Planinske zveze Slovenije za izvedbo pogajanj s 

potencialnim kupcem in pripravo predloga kupoprodajne pogodbe, o kateri bo razpravljal in 

odločal na naslednji oz. eni naslednjih sej. Objekt mora še naprej ohraniti status planinske koče v 

kateri imajo člani PZS vse ugodnosti, ki izhajajo iz članstva 

Sklep 9/24-01-2019: UO PZS se je seznanil s pravnimi mnenji glede prodaje Ribniške koče. Na 

podlagi teh dejstev potrjuje veljavnost sklepa 7/20-09-2018 in 8/20-09-2018. 

Sklep 10/24-01-2019: UO PZS potrjuje, da se PZS odpoveduje predkupni pravici za nakup Ribniške 

koče v deležu 9/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi kot. 

SKLEP 3d/2-2020: Upravni odbor PZS sprejema odločitev, da odstopa od prodaje in da ne bo ponovno 

pristopilo k prodaji lastniškega deleža PZS na Ribniški koči (delež 1/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi 

kot). 

 

Člani UO PZS so svoja stališča v skladu z 9. členom Poslovnika UO PZS sporočili po e-pošti. Po 
končanem glasovanju je bil rezultat naslednji: 

SKLEP ŠTEVILKA 
Datum Ura Ime Priimek Funkcija 3/1 3/2 
2.10.2020 16:55 Aldo Zubin Voljeni član UO ZA ZA 
3.10.2020 07:32 Anton Progar Voljeni član UO ZA ZA 
4.10.2020 22:59 Bojan Rotovnik Voljeni član UO ZA ZA 
4.10.2020 12:10 Brigita Čeh Voljeni član UO ZA ZA 
5.10.2020 09:55 Danilo Kete Voljeni član UO ZA ZA 

5.10.2020 15:36 Dušan Plesničar Predsednik MDO PD Posočja ZA ZA 

4.10.2020 16:31 France Benedik Predsednik MDO PD Gorenjske ZA ZA 

6.10.2020 11:58 Igor Oprešnik Predsednik MDO PD Podravja ZA ZA 
    Irena Mrak Podpredsednica PZS     

6.10.2020 13:51 Jože Prah Predsednik MDO PD Zasavja ZA ZA 
2.10.2020 16:28 Jože Rovan Predsednik PZS ZA ZA 
6.10.2020 13:32 Jožef Bobovnik Voljeni član UO ZA ZA 

6.10.2020 08:21 Jurček Nowakk Predsednik MDO PD KBO ZA ZA 

    Manja Rajh Predsednica Savinjskega MDO PD     

2.10.2020 15:56 
Marija 
Frančiška Koželj Stepic Predsednica MDO PD Ljubljane  ZA ZA 
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6.10.2020 12:31 Marija Kuhar Predsednica MDO Primorske ZA ZA 
6.10.2020 12:00 Martin Šolar Podpredsednik PZS ZA ZA 
3.10.2020 11:47 Mirko Eržen Podpredsednik PZS ZA ZA 

3.10.2020 12:03 Mirko Tovšak Predsednik MDO PD Koroške ZA ZA 

3.10.2020 12:07 Miro Mlinar Predsednik MDO PD Notranjske ZA ZA 
6.10.2020 12:40 Roman Ponebšek Podpredsednik PZS ZA ZA 

3.10.2020 09:58 Rudolf Ervin Skobe Predsednik MDO PD Dolenjske ZA ZA 

6.10.2020 09:24 Štefan Kozak Predsednik MDO PD Pomurja ZA ZA 
2.10.2020 20:09 Peter Šilak Voljeni član UO ZA ZA 

glasovano ZA 
22 
(91,7%) 

22 
(91,7%) 

glasovano PROTI 0 (0%) 0 (0%) 
 
 

Glede na določbe 9. člena Poslovnika UO PZS, ki določa, da je predlagani sklep dopisne seje sprejet, 
če je zanj glasovalo več kot 3/4 vseh članov UO PZS oz. vsaj 19, ugotavljamo, da so bili predlagani 
sklepi sprejeti. 
Zapisnik dopisne seje bo potrdil UO PZS na prvi naslednji redni seji. 
 

 
 

Zapisala: 

Saša Sitar, 

poslovna sekretarka PZS 

 

 

Matej Planko,          Jože Rovan, 

generalni sekretar PZS        predsednik PZS 
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Z A P I S N I K 

 
11. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 24. septembra 2020,  

ob 16.30 uri, preko video konference. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Jože Rovan. 
Podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO:, Aldo Zubin 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD Jože Prah (MDO PD Zasavja), France Benedik (MDO PD 
Gorenjske), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marija Kuhar (MDO PD Primorske),  Dušan Plesničar 
(MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja) in Rudolf E. Skobe (MDO 
PD Dolenjske in Bele Krajine). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Oto Žan (Komisija za alpinizem), Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti) in Robert Pritržnik 
(Komisija za gorske športe). 
Predsednik nadzornega odbora: 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) in Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo).  
Opravičeno odsotni: Anton Progar (voljeni član UO), Brigita Čeh (voljena članica UO), Štefan Kozak 
(MDO PD Pomurja), Jožef Bobovnik (voljeni član UO), Bojan Rotovnik (voljeni član UO), Igor Oprešnik 
(MDO PD Podravja), Danilo Kete (voljeni član UO), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Marija Frančiška 
Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Peter Šilak (voljeni član UO), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Atila 
Armentano (Komisija za turno kolesarstvo) in Ana Suhadolnik (Mladinska komisija).  
 
Zbrane je pozdravil podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen, ker je bil predsednik PZS še 
na poti. Predstavil je predlagan dnevni red, ter povedal, da bodo najprej obravnavane točke brez 
glasovanja zaradi nesklepčnosti. Prisotnih je bilo namreč 11 članov z glasovalno pravico, kar je 
pomenilo ravno 45,8 %.  
Pod točko razno je svojo temo najavil Jože Prah (Evropohod). Pod točko informacija o delovanju 
komisij in odborov PZS se je prijavil Jurček Nowakk. 
 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

Matej Planko: 
• Zaradi Corona ukrepov smo izvedli Dan planincev na ločenih lokacijah 19. 9. 2020. Na poziv 

PZS se je odzvalo 8 društev. 
• Na Veliki planini smo izpeljali dobro obiskano novinarsko konferenco pred začetkom poletne 

planinske sezone s preventivnimi vsebinami. 
• Obiskovalce gorskega sveta in medije smo obveščali o razmerah v gorah in opozarjali na 

posebnosti, obveščali smo jih tudi o planinskih poteh in kočah. 
• Skupaj s spletnim portalom Siol.net smo izvedli odmeven izbor naj planinske koče. Za naj 

planinsko kočo 2020 je bil razglašen Mihov dom na Vršiču, za naj visokogorsko planinsko 
Koča na Kriški gori. 

• Izpeljani sta bili akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah in GOGO. 
• Člani predsedstva PZS so se udeležili Skupščine CAA v Bernu v Švici. Preko Zoom aplikacije 

smo sodelovali tudi na skupščini članic združenja za reciprociteto. 
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• Planinska založba je na novinarski konferenci predstavila vodnika Julijske Alpe osredni del ter 
leposlovje: Smeh z gora, Griči in Čez drn in strn.  

• Izvedli smo akcijo Naj planinska pot. Izbrana je bila Bambergova pot čez Plemenice na Triglav. 
V tem času je že bila tudi temeljito obnovljena.  

• Naši športni plezalci so odlično nastopili na edini letošnji tekmi za svetovni pokal v športnem 
plezanju v Brianconu. Janja Garnbret in Domen Škofic sta bila druga.  

• Organiziran so bile že dve tekmi za DP v športnem plezanju. 
• S Planinskim vestnikom in podjetjem Cewe znova organiziramo nagradni fotonatečaj 

#LjubimGore. 
• Celo poletje skupaj s PD po vsej Sloveniji organiziramo akcijo Slovenija planinari, ki spodbuja 

gibanje in rekreacijo v naravi. 
• 12. 9. 2020 smo organizirali STKP1DAN, ki se ga je udeležilo več kot 300 turnih kolesarjev.  
• Trenutno je v PZS včlanjenih 57.453 članov, lani v enakem obdobju 59.423, kar je 3,32 % 

manj. 
• Aktivno smo sodelovali s PD Celje Matica pri pripravah na gradnjo novega planinskega doma 

na Okrešlju. Pretekli vikend je bila zalita temeljna plošča. Sedaj se izvajajo gradbeno zidarska 
dela, ki bi naj bila zaključena še letos. 

• Udeležili smo se sestanka z Ministrstvom za obrambo na temo reševanja v gorah. 
Razprave ni bilo. 
 
Prisotnih je bilo 12 članov z glasovalno pravico, kar pomeni 50 %. 
 
Ad. 3. Informacija s skupščine PZS 2020  

Predsednik PZS Jože Rovan je predstavil poročilo s skupščine, ki je bila 4. septembra v Vitanju. Zaradi 
virusa Covid-19 in priporočil NIJZ je PZS namesto običajnega širšega nabora gostov povabila le župana 
Občine Vitanje, odpovedala je izvedbo delavnic in kulturnega programa, predsednikom PD pa je 
svetovala, da omejijo prisotnost tako, da posameznik zastopa več društev preko pooblastil. Na 
skupščini je podpredsednik PZS Miro Eržen predstavil pomembnejše dogodke v letu 2019 in povzel 
vsebinsko poročilo za leto 2019. Generalni sekretar Matej Planko je povzel finančno poročilo za leto 
2019. Proračun PZS je bil v letu 2019 najvišji do sedaj in je znašal skoraj 2,6 milijona €. Na to je 
vplivalo povečanje članstva, prebili smo magično mejo 60.000 članov, pridobili smo več javnih, 
sponzorskih in donatorskih sredstev, uspešni pa smo bili tudi na več razpisih. Odhodki so bili usklajeni 
s prihodki, presežek 4900 € prihodkov nad odhodki pa bomo namenili v društveni sklad. Revizorska 
hiša je zaključila pregled in izdala pozitivno mnenje. Jože Rovan je predstavil vsebinski in finančni 
program za leto 2021. Na skupščini so delegati soglasno potrdili predloge sprememb Statuta PZS, s 
katerimi bo olajšano delovanje zveze v primeru ponovnih izrednih razmer. Novi popravki določajo 
strožje pogoje za včlanjevanje novih društev, predlog statuta pa daje podlago tudi za nadaljnje 
dogovore in sklenitev pogodb o nepremičninah v skupni lasti z namenom, da planinsko infrastrukturo 
ohranimo v planinski lasti. 
Razprave ni bilo. 

 
Ad. 4.  Vmesno poročilo o članarini 2020 

Damjan Omerzu je predstavil gibanje članstva v PZS v primerjavi z lanskim letom. Na število članov je 
vplivala razglasitev epidemije. V spomladanskem se je prirast novih članarin praktično ustavil. V 
obdobju pred epidemijo so beležili približno 7 odstotno rast glede na leto 2019. Po preklicu epidemije 
je včlanjevanje ponovno začelo rasti in tudi medletna razlika se je začela intenzivno 
zmanjševati. Razlika se je tudi v zadnjem obdobju zmanjšala, vendar se trend upočasnjuje. Trenutno 
je v PZS včlanjenih 57.453 članov, lani v enakem obdobju 59.423, kar je 3,8,% manj.  
Razprave ni bilo. 
 
Prisotnih je bilo 13 članov z glasovalno pravico, skupaj 54,2 %. 
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Ad. 5.  Informacija o poravnavi z Meščansko korporacijo Kamnik (MEKOK) za Dom v Kamniški    
Bistrici 

Predsednik Planinskega društva Ljubljana Matica Tomaž Willenpart in odvetnik društva Jernej 
Pavšek sta predstavila poravnavo z Meščansko korporacijo Kamnik (MEKOK) za Dom v Kamniški 
Bistrici. Postopek denacionalizacije za objekt in zemljišča Doma v Kamniški Bistrici je bil zaključen v 
letu 2019 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 v višini 116 tisoč evrov. PZS nima do MEKOK-a ali PD 
Ljubljana Matica nobenih obveznosti. S tem je zadeva tudi v celoti zaključena. V imenu PZS se je 
podpredsednik zveze Miro Eržen zahvalil PD Ljubljana Matica in Mateju Planku ter ekipi, da so tako 
uspešno uredili sporazum.  
Razprave ni bilo. 
 
SKLEP 1/24-9-2020: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 11. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 10. seje UO PZS  

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

3. Informacija s skupščine PZS 2020  

4. Vmesno poročilo o članarini 2020  

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

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

7. Informacija o delovanju komisij PZS  

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

Ad. 1. Potrditev zapisnika 10. seje UO PZS 

Matej Planko je povedal, da sta na zapisnik prišli dve pripombi, ki sta bili smiselno upoštevani. 
Pregledal je tudi razpredelnico realizacije sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.  
SKLEP 2/24-9-2020: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 10. seje upravnega odbora, z dne 2. 7. 
2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6. Drugi Rebalans finančnega načrta PZS 2020 in Finančno poročilo PZS januar – julij 2020 

Matej Planko je povedal, da je imel maja sprejeti rebalans zelo črni scenarij, kasneje pa se je situacija 
precej bolje razvila. Poglavitne spremembe načrtovanih prihodkov med drugim in prvotnim 
rebalansom so te, da so odobrena sredstva Fundacije za šport zmanjšala za 6 %, iz Letnega programa 
športa pa so se povečala za 47 %. Sredstva iz Urada za mladino so glede na podpisano pogodbo 
povečana za 13 %. Urša Mali je  dodala, da smo do 14. 9. 2020 knjižili prihodke v vrednosti 1.233.647 
€ in odhodke v vrednosti 1.127.157 €. Razmejeni prihodki iz članarine za prvih sedem mesecev 
predstavljajo 57 % načrtovanih. V skladu za obnovo koč se je v sedmih mesecih nabralo 41.518 €. 
Prihodki iz lastne dejavnosti v prvih sedmih mesecih dosegajo 52 % načrtovanih v rebalansu, 
sponzorska sredstva pa 38 % načrtovanih. Po posameznih stroškovnih mestih oz. komisijah in odborih 
so ponekod večja odstopanja od povprečja za sedem mesecev. Vzroki za to so epidemija, 
neenakomerna razporeditev naših dejavnosti ter nepotrjeni oddani zahtevki za evropska sredstva. 
Razprave ni bilo. 
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SKLEP 3/24-9-2020: Upravni odbor potrjuje drugi rebalans finančnega načrta PZS za 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 4/24-9-2020: Upravni odbor potrjuje vmesno finančno poročilo PZS za obdobje januar – julij 
2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS  

Vodja odbora za invalide Jurček Nowakk je predstavil številne dejavnosti odbora. Posebej odmevna 
je bila akcija Gibalno ovirani gore osvajajo, za katere so člani odbora dobili številne pohvale in 
medijske objave. V začetku oktobra bo tudi zaključek akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah. 
 
Ad. 8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Ni bilo najav. 
 
Ad. 16. Razno 

Jože Rovan je povabil zbrane na Evropohod, ki se bo odvijal od septembra 2020 do 3. oktobra 2021.  
Miro Eržen je člane UO PZS seznanil z najnovejšo situacijo povezano s PD Paloma in Ribniško kočo. 
Skupaj s strokovnim sodelavcem PZS Dušanom Prašnikarjem sta opravila obisk koče in se pogovorila z 
novim vodstvom PD Paloma, ki se je odločilo, da koče ne proda, pač pa poskuša najti novega 
najemnika in s tem zagotoviti normalno delovanje koče. V času obiska so potekali razgovori s 
potencialnim novim najemnikom. Na skupščini PZS nas je predsednica PD Paloma obvestila, da so 
razgovori v sklepni fazi, izrazila pa je zaskrbljenost, da bo zaradi težav z dosedanjo najemnico in 
istočasno z nesojenim kupcem, le ta odstopil od namere prevzema koče v upravljanje. Zaradi 
navedenega smo se sestali danes, 24.09.2020 skupaj z odvetnikom Zavašnikom in pregledali stanje na 
področju zemljiško – knjižnih zadev na tem območju; interesov vseh vpletenih (PD Paloma, bodočim 
najemnikom, podjetjem Marald (lastnikom apartmajev in žičničarskih naprav) ter PZS). Ugotovili smo, 
da je možno v korist vseh, v  strpnem dialogu najti  odgovore na vsa odprta vprašanja, ki se pojavljajo 
s strani interesentov v tem prostoru. V nasprotnem primeru bo sodelovanje zelo oteženo: vprašljiv je 
tudi nadaljnji razvoj na tem območju, kar bo imelo negativne posledice tudi na delovanje koče, kar 
lahko zopet privede do situacije, kot smo jo obravnavali pred letom dni. Vezano na to, bo vodstvo PZS 
predlagalo UO, da PZS na dopisni seji UO  sprejme sklep, s katerim podpira odločitev PD Paloma, da 
se Ribniška koča ne proda ter da s tem prenehajo veljati sklepi, ki jih je UO PZS sprejel v preteklem 
obdobju. V razpravi sta sodelovala Dušan Plesničar in Marija Kuhar, ki sta oba podprla predlog 
nameravanega sklepa.  
 
Seja je bila končana ob 18.15 uri. 
Naslednja seja UO PZS bo predvidoma 19. 11. 2020. 

 
Zapisala: 
Saša Sitar, 
poslovna sekretarka PZS 
 
 
Matej Planko,          Jože Rovan, 
generalni sekretar PZS        predsednik PZS 



 
Zapisnik 
6. seje Odbora za članstvo PZS, ki je potekala dopisno, med 3. in 5. 11. 2020. 
 
ZA predlagane sklepe so glasovalo člani OČ: Aldo Zubin, Bojan Brezovar, Irena Pečavar Čarman, 
Damjana Čadež, Matej Kortnik 
Vzdržan: Tone Jesenko 
 
Dnevni red: 

1. Najvišje priznanja PZS 2020 
2. Članarina PZS 2021 
3. Gibanje števila članov 2020 

 
1. Najvišja priznanja PZS 2020 

Pododbor za priznanja je obravnaval prejete predloge za kandidature na svoji seji. 
SKLEP: Odbor za članstvo v skladu s 13. členom Pravilnika o priznanjih PZS sprejme predloge za 
podelitev SPOMINSKE PLAKETE PZS za leto 2020 in UO PZS predlaga podelitev naslednjih priznanj: 

65 let 
 

JANI BELE PD RAŠICA 

70 let 
 

MILAN MLAKAR PD KOČEVJE 

STANISLAV PINTAR PD ŠKOFJA LOKA 

MARJAN MALLY PD POLJČANE 

EDITA BEČAN PD LOVRENC NA POHORJU 

JOŽE MAROVT PD«DOBROVLJE« BRASLOVČE 

JOŽE KAMENŠEK PD SLOVENSKE KONJICE 

HUSEJN DJUHERIĆ PD VELENJE 

FRANC MAROVT PD LJUBNO OB SAVINJI 

75 let 
 

ANGELA HAJZER PD RAVNE NA KOROŠKEM 

ALOJZIJ PRISTAVNIK PD RAVNE NA KOROŠKEM 

80 let 
 

JANEZ BOHINC PD RAŠICA 

IRENA ZALAR PD RAŠICA 

PETER GLOBOČNIK PD ISKRA KRANJ 

MIROSLAV SUŠEC PD MISLINJA 

JOŽEF SEMPRIMOŽNIK PD VRANSKO 

 
SKLEP: Odbor za članstvo v skladu s 14. členom Pravilnika o priznanjih PZS sprejme predloge za 
podelitev SVEČANE LISTINE PZS za leto 2020 in UO PZS predlaga podelitev naslednjih priznanj: 

ANTON JESENKO roj. 1944 PD BREŽICE 

Za dolgoletno, vsestransko in neutrudno delo v PD Brežice, v MDO Zasavja in v Planinski zvezi 
Slovenije. 

MIRO PLEŠEC roj. 1948 PD MEDVODE 



 
Za dolgoletno predano delo v PD Medvode, predvsem na vodniškem in naravovarstvenem 
področju. 

MARJAN OLENIK roj. 1950 PD SEŽANA 

Za predano delo v PD Sežana, na področju alpinizma in za uspešen prenos znanja in planinskih 
veščin na mlade rodove. 

ANICA HORVAT roj. 1948 PD MARIBOR MATICA 

Za zelo obsežno delo v PD Maribor Matica, za obsežno publicistično delo in za dolgoletno delo z 
mladimi.  

IZIDOR SODJA roj. 1940 PD POŠTE IN TELEKOMA 
CELJE 

Za dolgoletno vsestransko delo v PD Pošte in Telekoma Celje; s svojim delom je pustil pomemben 
pečat domačem in v širšem okolju. 

KAREL ŽIBRET roj. 1951 PD ŠMARTNO OB PAKI 

Za dolgoletno delo v PD Šmartno ob Paki, na različnih področjih planinstva in za prepoznavnost 
društva v širšem okolju. 

STANKO PODMENINŠEK roj. 1935 PD LJUBNO OB SAVINJI 

Za dolgoletno vsestransko delo v PD Ljubno ob Savinji, predvsem pri izgradnji in vzdrževanju koče 
na Travniku in za prepoznavnost društva v kraju in tudi širše. 

IVAN JANKO MIRNIK roj. 1929 PD POŠTE IN TELEKOMA 
LJUBLJANA 

Za dolgoletno predano delo na področju alpinizma, planinskega gospodarstva, dela v Planinski 
zvezi Slovenije in v Odboru alpinistov veteranov. 

 
2. Članarina 2021 

 

SKLEP: Odbor za članstvo predlaga, da v letu 2021, višina članarina ostane enaka članarini 2020. 
 

3. Gibanje števila članov 2020 
Obravnavali smom tabelo s prikazom števila članov od marca do danes. Na začetku leta smo 
beležili izrazito rast članarine (medletna primerjava + 7%), s stopnjevanjem ukrepov zaradi 
epidemije, se je rast ustavila in skupni padec v spomladanski epidemiji je bil na -9% medletne 
primerjave. Čez poletje se je razmerje ponovno popravilo in približali smo se -3 % medletne 
primerjave. Z jesenskim stopnjevanjem epidemije se razlika ponovno povečuje in ob koncu se 
pričakuje približno -5% upad glede na lansko leto. Trenutno št. članov PZS (brez upoštevanje 
D članarine, ker gre za dvojen člane) je 58.256. 
 
Zapisal: Damjan Omerzu 
 

Tone Jesenko, 
vodja Odbora za članstvo PZS 

 


