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Z A P I S N I K 

 
13. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 21. januarja 2021,  

ob 16.30 uri, preko video konference. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Jože Rovan. 
Podpredsedniki: Miro Eržen, Martin Šolar in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete, Anton Progar 
in Peter Šilak. 
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: 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: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), 
Oto Žan (Komisija za alpinizem), Ana Suhadolnik (Mladinska komisija), Bogdan Seliger (Komisija za 
planinske poti), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Atila Armentano (Komisija za turno 
kolesarstvo). 
Predsednik nadzornega odbora PZS: Franc Ekar 
Strokovna služba PZS: Damjan Omerzu (generalni sekretar PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), 
Barbara Gradič Oset (predstavnica PZS za odnose z javnostmi) in Barbara Kelher (strokovna 
sodelavka). 
Opravičeno odsotni: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Irena Mrak (podpredsednica PZS) in Robert 
Pritržnik (Komisija za gorske športe). 
 
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan  ter povedal, da je prisotnih 20 
članov z glasovalno pravico, to je 83,3 %.  
Pod točko razno je svojo temo najavila Marija Kuhar. Pod točko informacija o delovanju komisij in 
odborov PZS se je prijavila Ana Suhadolnik (Mladinska komisija). 
 
Jože Rovan, predsednik PZS je predstavil  predlagan dnevni red.  
SKLEP 1/21-1-2021: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 13. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 12. seje UO PZS  

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

3. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2021  

4. Pravilnik o mentorstvu novim društvom v PZS – I. obravnava  

5. Usmeritve o pogrebnih svečanostih  

6. Spremembe v katastru planinskih poti  

7. Potrditev sestave IO MK PZS  

8. Certifikati Okolju prijazna koča in Certifikati Družini prijazna koča  

9. Informacija o delovanju komisij PZS  
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10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora   
11. Razno  

 
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 12. seje UO PZS 

Damjan Omerzu je povedal, da na zapisnik nismo prejeli pripomb. Pregledal je tudi razpredelnico 
realizacije sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.  
SKLEP 2/21-1-2021: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 12. seje upravnega odbora, z dne 19. 11. 
2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

Damjan Omerzu: 
• Spremljali smo dogajanje v zvezi s epidemijo koronavirusa in sproti o ukrepih obveščali 

planinska društva in obiskovalce gora, 
• Ozaveščanje o varnosti v gorah, predvsem ob plazovnih ogroženosti. 
• izdana sta leposlovna knjiga Tipanje v neznano in vodnik po navrtanih plezalnih smereh 

Moderne večraztežajne smeri, ter sveže Nove dogodivščine v Pravljičariji. 
• Izdana zemljevida Semič z okolico in Domžale z okolico, 1:25.000. 
• S strani UE Ljubljana je bila potrjena sprememba Statuta PZS, ki ga je Skupščina sprejela 4. 

septembra v Vitanju. 
• V decembru sta bila izvedena sta bila dopisna zbora VK in MK. 
• Planinska zveza Slovenije ob 100 letnici olimpizma na Slovenskem prejela Častno listino, 

najvišje priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije. 
• Dan turnega smučanja na Golteh, 26. 12. 2020. 
• Kongres športa za vse, 27. in 28. 11. 2020. 
• 36. Slovenski knjižni sejem. 
• Promocija 1% dohodnine planinstvu. 
• Podaljšana pogodba z generalnim sponzorjem reprezentance v ŠP Prvo osebno zavarovalnico 

d.d. za 4 leta. 
•  Sklenjena sponzorska pogodba s podjetjem Hervis. 
• Prenovljena stran za spletno včlanitev. 
• Vzpostavljena možnost UPN položnic v Navezi je v fazi končnega testiranja. 
• Matej Planko je s koncem leta zapustil položaj GS PZS, s 1. 1. 2021 ga je prevzel Damjan 

Omerzu. 
• S 1. 1. 2021 se nam je pridružila strokovna sodelavka Barbara Kelher.  
• Sestanek vodstva PZS pri drž. sekretarju g. Marjanu Dolinšku. 
• Nadaljevanje prizadevanj za NPC, MOL je projekt sprejel in začenja s pripravo dokumentacije. 
• Pobuda glede Zakona o planinskih poteh, angažma poslanke v DZ ga. Mateje Udovč. 

 
RAZPRAVA: Dušan Plesničar je vprašal, ali so pri državnem sekretarju, g. Dolinšku pogovarjali kaj o 
društvih, katera bodo zaradi situacije ostala brez najemnin. Damjan Omerzu mu je odgovoril, da so 
izpostavili ta problem, in pozval predsednike MDO PD, da pozovejo svoja društva k izpolnitvi ankete, 
ki jo bo pripravila gospodarska komisija. Valentin Rezar je povedal, ga bo Gospodarska komisija dala 
predsedstvu pobudo, da predlagajo ministru, da se društvom, ki imajo kočo v najemu povrne del 
izpada dohodka.  
 
Ad. 3. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2021 

Jože Rovan je povedal, da je celotni vsebinski načrt priloga gradivu, programi so dobro pripravljeni, 
nekateri zelo skrbno in optimistično in si želi, da bodo vsi realizirani.  
Podpredsednik Miro Eržen, ki pokriva področje gospodarske komisije, je izpostavil problematiko 
financiranja planinskih koč. Ministrstvo za gospodarstvo vidi namreč koče kot pomemben člen 
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zelenega turizma, po drugi strani na najbolj obiskanih delih gora varstveniki narave opozarjajo, da 
planinske koče ogrožajo okolje in bi morali na tem delu zmanjšati obisk planincev. Zanimivo je tudi to, 
da kar 30% prihodkov slovenskega turizma ustvarjajo gorske občine, k čemur prispevajo tudi 
planinske koče. V letošnjem letu bo gospodarska komisija nadaljevala z uvajanjem novega 
rezervacijskega sistema, upajoč, da bo vanj konec leta 2021 vključenih vsaj 15 planinskih koč.   
Podpredsednik Martin Šolar je pohvalil delo komisije za gorske športe in izpostavil ambiciozno delo 
načelnika komisije Roberta Pritržnika. Komisija za športno plezanje je prepoznavni promocijski konj 
PZS in letos nadaljuje z aktivnostmi. Lanskoletna velika pričakovanja o olimpijski kolajni so se preselila 
v letošnje leto. Tekma svetovnega pokala bo tudi letos septembra v Sloveniji. Podpredsednik Roman 
Ponebšek je predstavil aktivnosti vodniške komisije v letošnjem letu in potrebo po prenovi programa 
vodniškega usposabljanja. Izpostavil je, da si mladinska komisija poleg osnovnega programa želi 
večjega mreženja s planinskimi društvi in da končno prenovijo učbenik Planinska 
šola. Podpredsednica Irena Mrak je pri pregledu programov pohvalila zelo vzorno pripravljen 
program za osebe s posebnimi potrebami, kot tudi komisije za varstvo gorske narave. Oto Žan, 
načelnik komisije za alpinizem, je izpostavil prenovo sistema izobraževanja ter predstavil spletni arhiv 
Slovenske stene. Predsednik PZS Jože Rovan je pohvalil ambiciozen program komisije za turno 
kolesarstvo in dodal, da so v komisiji posebno pozornost dali pridobivanju dovoljenj za označitev 
turnokolesarskih poti. Komisija za planinska poti ima ob upoštevanju omejenega števila kadrov 
primerno zastavljen načrt, da pa je potrebno v bodoče izvesti več usposabljanj za markaciste, pogoj 
za to pa je povečanje števila inštruktorjev. Letos je zato nujno izvesti načrtovano usposabljanje za 
inštruktorje. Komisijo je potrebno tudi kadrovsko prenoviti, saj sta dva vodji odborov povsem 
neaktivna. Izpostavil je, da bo potrebna izrazita pomladitev markacistov.  
RAZPRAVA: Miro Mlinar je pripomnil, da predloge programov MDO PD nihče od članov predsedstva 
ni komentiral, le za programe dela komisij.  

 
Za finančni načrt je predsednik Jože Rovan povedal, da je konzervativno pripravljen, saj je neznank v 
teh razmerah zelo veliko. Generalni sekretar Damjan Omerzu je dodal, da bo letos predvsem izziv 
obdržati članstvo na enakem nivoju zaradi COVID razmer. Izhajali smo iz izhodišč, ki so bili potrjeni na 
pretekli seji UO PZS. Razpis Fundacije za šport je končan, vendar rezultati še niso znani, Razpis 
Letnega programa športa še ni razpisan, pri članarini pa je predviden upad 5 %. 
Urša Mali je predstavila finančni načrt podrobneje. Skupni prihodki v finančnem načrtu znašajo 
2.824.621 EUR, skupaj z internimi knjižbami 3.200.405 EUR. Glede na rebalans 2020 se je vrednost 
povečala za 9 %.  Prihodke iz lastne dejavnosti načrtujemo v skupni vrednosti 592.743 EUR. Glede na 
izhodišče so povečani, predvsem zato, ker je v načrt vključena večina razpisanih usposabljanj. Za zdaj 
smo izločili samo tista, za katera že vemo, da jih ne bo. Pri sredstvih Fundacije za šport načrtujemo za 
40 % večjo vrednost sredstev kot jih je bilo odobrenih za leto 2020. Zaradi izrednih razmer je namreč 
Fundacija s podpisanimi aneksi omogočila, da se neporabljena sredstva leta 2020 za reprezentance 
prenesejo v leto 2021. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še ni objavilo razpisa za letni 
program športa 2021. Glede na sprejeta izhodišča je načrtovana vrednost ostala enaka odobreni 
vrednosti iz leta 2020. Z Uradom za mladino smo lani podpisali dveletno pogodbo za sofinanciranje 
programov mladinskega dela, vrednost odobrenih sredstev je tudi za leto 2021 enaka 22.825 EUR. 
Načrtovana vrednost donacij je kljub določitvi v izhodiščih večja, saj je FURS povečal odstotek 
dohodnine, ki jo davčni rezident lahko nameni za financiranje nevladnih organizacij (prej 0,5 %, zdaj 
1,0 %). Med sredstvi ESS so vključena sredstva za usposabljanje strokovnih kadrov in projektov VrH 
Julijcev, Erasmus+ EUMA, Life Sustainhuts in Erasmus+ SCCR (nov projekt v letu 2021). 
V rubriki prihodkov »ostalo« so vpisane vrednosti prihodkov, ki jih ne moremo razvrstiti v zgoraj 
omenjene postavke: reciprociteta 23.000 EUR, Ministrstvo za zdravje 21.275 EUR, FIHO 3.685 EUR, 
TVU 2.000 EUR in MIZŠ 16.041 EUR. Na podlagi načrtovanih prihodkov so načrtovane vrednosti 
odhodkov po posameznih komisijah in stroškovnih mestih. Skupni odhodki znašajo 2.812.840 EUR, 
skupaj z internimi knjižbami 3.188.624 EUR, kar je za 9 % več od načrtovanih v drugem rebalansu za 
leto 2020. Glavni vzroki za povečanje glede na osnovo so: prenova spletne strani, projekt VrH Julijcev, 
tekma za SP v športnem plezanju, novosti v planinski trgovini in razpisana usposabljanja.  
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RAZPRAVA: Mirka Tovšaka je zanimalo glede sredstev planinskega sklada, projekta Vrha Julijcev, 
prenove spletne strani, razpisa za obnovo planinskih koč in povišanih sredstev Komisije za športno 
plezanje. Petra Šilaka je zanimalo, kako se PZS sooča z izpadom dohodkov. Damjan Omerzu mu je 
odgovoril, da pri glavnih javnih sredstvih spremembe v višini razpisanih sredstev ne pričakujemo, 
vprašanje pa je kako bo situacija vplivala na število članov. Jurček Nowakk je izrazil nezadovoljstvo z 
višino sredstev, ki jo PZS nameni Odboru za invalide PIN/OPP. 
SKLEP 3/21-1-2021: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2021.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 4/21-1-2021:  Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinskim načrtom komisij  in 
na predlog odborov sprejema podrobni vsebinski program dela za leto 2021. Če sta podrobni 
vsebinski in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 
2021. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4.  Pravilnik o mentorstvu novim društvom v PZS – I. obravnava 

Miro Eržen je predstavil, da smo s spremembo Statuta PZS uspeli zajeziti drobljenje že obstoječih  
društev in nastajanje novih. Želja PZS pa je tudi, da dobimo podatek, ali je novonastalo društvo 
zaživelo, ter kako deluje. Zato je v pripravi pravilnik o mentorstvu novim društvom, kateri velja tako 
za nova društva, kot za mentorje. Jože Rovan je dodal, da je poleg mentorskega društva vključen tudi 
matični MDO PD. 
RAZPRAVA: Bojana Rotovnika je zanimalo kakšen je namen ocene po 5 letih članstva. Mentorstvo 

traja 2 leti. Potrebno bo določiti tudi, kako je s kritjem stroškov mentorstva. Vsebovati bi moral tudi  

vabilo predstavniku mentorskega društva tudi na občni zbor. Miro Eržen mu je odgovoril, da bi ocena 

po  letih pokazala, ali je društvo resnično zaživelo in kakšno je delo brez mentorja. Jurček Nowakk je 

opozoril na pomanjkanje kriterijev za negativno oceno ter na skladnost pravilnika z Zakonom o 

društvih. Damjan Omerzu je pojasnil, da negativna ocena lahko pripelje do izključitve iz članstva zgolj 

v primeru v Statutu PZS določenih pogojev za prenehanje članstva, sam pravilnik v to ne posega. 

Marija Kuhar je pripombe na pravilnik podala pisno preko elektronske pošte.  

SKLEP 5/21-1-2021:  Upravni odbor PZS na podlagi tretje odstavka 16. člena Statuta PZS potrjuje 
Pravilnik o mentorstvu novo včlanjenim društvom v Planinsko zvezo Slovenije v I. obravnavi. 
Pripravi se verzija pravilnika za II. obravnavo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 5.  Usmeritve o pogrebnih svečanostih 

Jože Rovan je povedal, da je namen usmeritev le, da se ob morebitni smrti zasluženega člana 
ustrezno in pravočasno odzovemo.  
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik je opozoril, da je potrebno določiti ali je ta dokument usmeritve (naslov) 
ali pravilnik (1. člen), 2. člen in 3. člen nista konsistentna, v 4. členu dodati: če je pogreb v družinskem 
krogu, potem PZS v sodelovanju z matičnim društvom lahko organizira žalno sejo, v eno od skupin 
dodati tudi bivše generalne sekretarje ter pošiljanje pisnega sožalje: bolje matičnemu društvu s 
prošnjo, da sožalje prenesejo svojcem. Miro Mlinar meni, da nebi dosegli namena, namreč 90% PD 
ima delovne ure le en dan v tednu, tako da bi pošta obležala v poštnem nabiralniku. Miro Eržen 
apelira na vse bivše predsednike in člane MDO PD, da zberejo podatke o funkcijah članov ter da se iz 
tega pripravi neko podatkovno bazo. Jože Rovan je mnenja, da bi to lahko vpisali tudi v Navezo. 
Marija Kuhar je predlagala, da se namesto sveč donira v dobrodelne namene. Manja Rajh je vprašala, 
kako smo obveščeni o smrti članov, saj sama mnogokrat prepozno prejme informacijo. Miro Eržen je 
prosil predsednike MDO PD, da društva sporočijo informacijo na zvezo. 
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SKLEP 6/21-1-2021:  Upravni odbor sprejema usmeritve o pogrebnih svečanostih s prejetimi 
pripombami. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6. Spremembe v katastru planinskih poti 

Bogdan Seliger je na kratko predstavil, da gre v vlogah za odprtje dveh odsekov, ter dveh za 
opustitev. Razprave ni bilo. 
SKLEP 7/21-1-2021: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Bohor Senovo odpre in je skrbnik odseka planinske 
poti na relaciji Šentvid pri Planini–Netopir in se novo planinsko pot vnese v evidenco planinskih 
poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Bohor Senovo upoštevati 
določbe Zakona o planinskih poteh in z njimi povezanih zahtev KPP za ureditev in označitev 
planinskih poti. PZS posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 8/21-1-2021: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Semič odpre in je skrbnik odsekov planinske poti na 
relaciji Petric–Gričice–Gače ter na relaciji Srednja vas–Stene Markove glave  in se novi  planinski 
poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko 
društvo Semič upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in z njimi povezanih zahtev KPP za 
ureditev in označitev planinskih poti. PZS posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske javne 
infrastrukture. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 9/21-1-2021: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Pred Planino–Sredgora–Suha luža–Planina 
JZ. (ID12787). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen. Pri 
odstranitvi oznak mora PD Črnomelj upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila 
KPP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 10/21-1-2021: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za 
planinske poti soglaša, da se opusti odsek planinske poti Pod vrhom Korena 1–Pod vrhom korena 3 
(ID788). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen. Pri 
odstranitvi oznak mora PD Komenda upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila 
KPP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7. Potrditev sestave IO MK PZS 

Ana Suhadolnik je povedala, da je drugi polovici decembra potekal dopisni Zbor MO 2020, ki bil zelo 
uspešno izveden. Potrjeni so bili vsi predlagani sklepi, prisotnost je bila 56,34 %. Z novo ekipo so se 
sestali že pred samim zborom in tudi po zboru izvedli že prvo uradno sejo, kjer so si razdelili delo. Kot 
načelnica je nad novo ekipo navdušena. V delo dajo veliko sebe, tudi med seboj se dobro razumejo, 
kar je dodaten plus.  
SKLEP 11/21-1-2021: Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 
daje soglasje k sestavi Izvršnega odbora Mladinske komisije PZS: Ana Suhadolnik (PD Borovnica) – 
načelnica,  Ana Skledar (PD Poljčane), Brin Tomc (PD Onger Trzin), Klara Kavčič (PD Idrija), Matjaž 
Dremelj (PD Vrhnika), Medeja Šerkezi (PD Kamnik), Sara Gregl (PD Brežice), Tanja Žgajnar (PD 
Kobarid), Tim Peternel (PD Dovje-Mojstrana), Tim Ravnik (PD Vrhnika) in Žiga Čede (PD Dramlje). 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 19 članov z glasovalno pravico, skupaj 79,2 %. 
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Ad. 9. Informacija o delovanju komisij PZS 

Ana Suhadolnik je predstavila delovanje Mladinske komisije v zadnjem času. Tehnična ekipa uspešno 
vodi in upravlja spletni mesti Mladinske komisije: Facebook in Instagram profil. Objavljajo različne 
kvize ter fotografije s tematikami, ki se vsebinsko navezujejo na varno hojo v hribe in dejavnosti, ki jih 
izvaja MK. Uspešno so izvedli nagradni kviz z naslovom 12 dni do božiča na Facebook-u in nagradni 
kviz na Instagramu. Oba kviza sta bila uspešno zaključena. Objavljen je bil tudi planinski kviz, ki je bil 
objavljen na spletni strani MK in je javno dostopen vsem. Objavljen je kot nadomestilo regijskega 
tekmovanja MIG.  
Učbenik Planinska šola (PŠ) bo šla v kratkem ponovno v tisk. Učbenik PŠ, ki bo namenjen OŠ, 
mentorjem in laikom, je v delu. Snemanje za Mladinsko komisijo: po zgledu PZS kratkih videov si 
želimo tudi sami posneti kratke videe, ki bodo predvsem namenjeni mladim.  
 
Ad. 8. Certifikati Okolju prijazna koča in Certifikati Družini prijazna koča 

Valentin Rezar je predstavil predlog sklepov. V primeru podelitve Koče na Blegošu in Domu na Peci se 
certifikat podeli samo za eno leto, saj se je izgubil rezultat meritev čistilne naprave. 
SKLEP 12/21-1-2021: Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o 
podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča«, podeljuje certifikat »Okolju prijazna 
planinska koča« za obdobje 2021 –2024 naslednjim kočam: 
•      Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti – PD Vransko 
•      Koča na Planini Razor – PD Tolmin 
•      Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje 
•      Kamniška koča na Kamniškem sedlu – PD Kamnik 
•      PUS Bavšica – PZS 
•      Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica 
•      Dom na Menini planini – PD Gornji Grad 
•      Planinski dom na Boču – PD Poljčane 
in za obdobje 2021 naslednjim kočam: 
•      Koča na Blegošu – PD Škofja Loka 
•      Dom na Peci – PD Mežica 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 13/21-1-2021: Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o 
podeljevanju certifikata »Družinam prijazna planinska koča«, podeljuje certifikat »Družinam 
prijazna planinska koča« za obdobje 2021 – 2024 naslednjim kočam: 
•      Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti – PD Vransko 
•      Dom na Peci – PD Mežica 
•      Dom na Šmohorju – PD Laško 
•      Planinska koča na Uršlji Gori – PD Prevalje 
•      Planinski dom na Kofcah – PD Tržič 
•      Planinski dom na Košenjaku – PD Dravograd 
•      Planinski dom na Uštah – PD Moravče 
•      Planinski dom pod Storžičem – PD Tržič 
•      Planinski dom v Gorah – PD Dol pri Hrastniku 
•      Tumova koča na Slavniku – OPD Koper 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Marijo Kuhar je zanimalo kako poteka vpis v Razvid. Damjan Omerzu ji je odgovoril, da je skupinski 
vpis preko PZS zaključen, sedaj posamezniki sami vlagajo predlog za vpis. 
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Ad. 11. Razno 

Predsednik PZS Jože Rovan je napovedal, da se PZS nagiba k odprtju projektne pisarne, katera bo 
pripomogla društvom za pridobivanje sredstev iz razpisa za obnovo koč ter pri sami obnovi, vse to pa 
presega zmožnosti delovanja Gospodarske komisije. Zato se je podpredsednik Miro Eržen odločil, da 
na skupščini odstopi kot podpredsednik in je pripravljen voditi projektno pisarno. Zato se bo razpisala 
nova kandidatura za podpredsednika. 
RAZPRAVA: Manja Rajh podpira odprtje projektne pisarne, saj se je ravno pri pogorelih kočah PD 
Celje Matica pokazalo, kako je projektni vodja pri obnovi pomemben. Tudi Peter Šilak podpira 
odločitev. Miro Mlinar pozdravlja predlog za "projektno pisarno", ker je naše bogastvo - planinske 
koče v precej slabem stanju, leta in leta bodo potrebna za posodobitve v smislu prijaznosti za 
bivanje,  upoštevaje tudi ekološke zahteve.  
 
Seja je bila končana ob 20. 08 uri. 
Naslednja seja UO PZS bo predvidoma 11. 03. 2021. 

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


