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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

1/1‐4‐2021 Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 14. seje. DA

2/1‐4‐2021 Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 13. seje upravnega odbora, z dne 21. 1. 2021. DA

3/1‐4‐2021

Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS soglaša s finančnim poročilom PZS 

za leto 2020 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.
DA

4/1‐4‐2021

Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2020 in jih posreduje skupščini v potrditev. 

Vsebinska poročila za leto 2020 bodo objavljena na spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 

2020, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2020.

DA

5/1‐4‐2021

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo 

PZS za leto 2020.
DA

6/1‐4‐2021

Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje okvirni finančni

program dela PZS za leto 2022 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
DA

7/1‐4‐2021

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2022

in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2022 po posameznih dejavnostih oz.

po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2022 spremlja in ga

na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.

DA

8/1‐4‐2021
Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2022 in predlaga skupščini, da ga potrdi. DA

Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino:

Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2022 in pooblašča, da na podlagi okvirnih 

programov:

‐ komisije z zbori dejavnosti in MDO PD  sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 

2022, soglasje k programu mora podati upravni odbor PZS, 

‐ upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela 

PZS na posameznih področjih za leto 2022. 

‐ na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2018‐2022, Upravni odbor PZS na predlog 

predsednika PZS sprejme podrobni program na splošnem področju dela PZS za leto 2022.

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2022 morajo organi upoštevati finančni načrt za 

leto 2022.

10/1‐4‐2021

Upravni odbor PZS na podlagi tretje odstavka 16. člena Statuta PZS potrjuje Pravilnik o mentorstvu novo 

včlanjenim društvom v Planinsko zvezo Slovenije v II. obravnavi. 
DA

11/1‐4‐2021

Upravni odbor potrjuje namero o včlanitvi in se strinja  z mnenje Komisije za športno plezanje za Plezalni klub 

Dobre razmere in Plezalni klub Sevnica. Društvi lahko podata vlogo za včlanitev v PZS na podlagi drugega odstavka

16. člena Statuta PZS.

DA

12/1‐4‐2021

Upravni odbor potrjuje dosedanje aktivnosti in  nadaljnja prizadevanja PZS za graditev nacionalnega plezalnega 

centra in zagotovitev ustrezne plezalne infrastrukture za trening reprezentanc v športnem plezanju in za 

rekreativno in društveno rabo.
DA

13/1‐4‐2021

Na Skupščino PZS se umesti točka s predstavitvijo priprav in aktivnosti PZS pri izgradnji nacionalnega plezalnega 

centra s predlogom, da Skupščina PZS podpre nadaljnja prizadevanja PZS za graditev nacionalnega plezalnega 

centra in zagotovitev ustrezne plezalne infrastrukture za trening reprezentanc v športnem plezanju in za 

rekreativno in društveno rabo.

DA

14/1‐4‐2021

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi potrjuje predlog o včlanitvi Planinske zveze Slovenije v Turistično

gostinsko zbornico Slovenije.
DA

9/1‐4‐2021 DA
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Z A P I S N I K 

 
14. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 1. aprila 2021,  

ob 16.30 uri, preko video konference. 
 
PRISOTNI: 
Predsednik: Jože Rovan. 
Podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak in Roman Ponebšek. 
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Danilo Kete 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), Ernest Gradišar (namestnik 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: Ana Suhadolnik (Mladinska komisija), 
Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti), Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe) in Valentin 
Rezar (Gospodarska komisija).  
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 Urša Mali  (strokovna sodelavka v 
računovodstvu). 
Drugi: Brane Povše (predsednik PD Celje-Matica), Matej Planko. 
Opravičeno odsotni: Jožef Bobovnik (voljeni član), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje) in Peter 
Šilak (voljeni član). 
 
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan  ter povedal, da je prisotnih 17 
članov z glasovalno pravico, to je 70,8 %.  
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 1/1-4-2021: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 14. seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
SPREJET DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 13. seje UO PZS  

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

3. Priprave na skupščino PZS 2021  

a. Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS  

b. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2020 

c. Poročilo Nadzornega odbora PZS 2020  

d. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2022  

e. Volitve podpredsednika PZS in Volilne komisije PZS  

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

5. Namera o včlanitvi novih društev  
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6. Nacionalni plezalni center 

7. Včlanitev PZS v Turistično gostinsko zbornico  

8. Informacija o delovanju komisij PZS  

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

 
Prisotnih je bilo 18 članov z glasovalno pravico, skupaj 75 %. 
 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 13. 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 2/1-4-2021: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 13. seje upravnega odbora, z dne 21. 1. 
2021. 
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, 
• zaživela nova spletna stran Planinske založbe PZS, 
• karta Kamnik in okolica je tik pred izzidom, nova in dopolnjena izdaja učbenika Planinska šola 
• Izveden zbor markacistov (dopisno in preko spleta), 
• tekme v tekmovalnem turnem smučanju (Lumarjev memorial v MB, udeležba na SP v Andori) 
• razpisano usposabljanje za markaciste – odpovedano, 
• registracija za vodnike izvedena preko Naveze, 
• spletna izobraževanja (webinarji): Naveza in vpis v razvid strokovnih delavcev, Vodenje 

zborov članov preko spleta, 
• spletna usposabljanja (webinarji) v sodelovanju z zavarovalnico Generali (Varno v gore 

pozimi, snežni plazovi, turno smučanje). 
• Pobuda MGRT in MOP glede razširitve ukrepov COVID na društva, 
• udeležba mladih alpinistov na UIAA plezalnem taboru v Franciji, 
• izpopolnjevanja KVGN in KTK (preko spleta), 
• objavljen seznam prejemnikom Diplom dr. Angele Piskernik, 
• začetek izpopolnjevanj in usposabljanj VPZS – ponovno ustavljeni zaradi ukrepov, 
• izveden inkluzijski pohod v skladu z omejitvami, 
• oddana prijava na razpis LPŠ 2021. 
• SVRK potrdila EU sredstva za razpis MGRT za planinske koče, 
• izveden prvi posvet s predstavniki komisij PZS glede okoljskih izzivov planinstva, 
• razpisane volitve za Volilno komisijo in podpredsednika PZS – podaljšan rok do 7. 4., 
• tekma Državnega pokala v športnem plezanju – Log, 
• novinarska konferenca ob začetku sezone športnega plezanja, 
• podelitev najvišjih priznanj v okrnjenem obsegu na sedežu PZS, 
• 24. 2. 2021 požar na Mozirski koči, 
• v predlogu programa na Okrevanje in odpornost je upoštevana pobuda PZS za planinsko 

infrastrukturo, 
• vložen Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o planinskih poteh (26. 2. 2021), 
• umrl je nekdanji podpredsednik PZS Adi Vidmajer, 
• umrl je dolgoletni sodelavec planinske organizacije dr. Milan Naprudnik. 

 
Prisotnih je bilo 20 članov z glasovalno pravico, skupaj 83,3 %. 
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Miro Eržen je podal informacije o pogovoru z županom Ribnice na Pohorju glede Ribniške koče v 
prihodnje, podal je informacije o pogoreli Mozirski koči in nameri o njeni obnovi, ter o projektu Vrh 
Julijcev. Apeliral je na društva, ki imajo v lasti koče z vodnim zajetjem, da oddajo vlogo za pridobitev 
novega soglasja. Brane Povše, predsednik PD Celje Matica je podal informacije o poteku obnove 
Frischaufovega doma na Okrešlju. 
 
Ad. 3. Priprave na skupščino PZS 2021 

a)   Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS 
Jože Rovan je povedal, da bo Skupščina PZS predvidoma 21. maja, vendar bo verjetno prestavljena 
zaradi ukrepov na 18. junij. V kolikor tudi to ne bo izvedljivo bo izvedena septembra. 
 
b)   Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2020 
Damjan Omerzu je povzel, da je bilo izčrpno vsebinsko poročilo priloga gradivu in pripravljeno na 
enak način kot pretekla leta. Največji izziv preteklega leta je bil nedvomno vsa nastala situacija virusa 
Covid-19. Urša Mali je predstavila podrobneje finančno poročilo, ki je bilo tudi priloga gradivu. PZS je 
poslovno leto zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 138.335 EUR. Obračunan je 
bil davek od dohodkov pravnih oseb v vrednosti 7.706 EUR, tako je bil čisti presežek prihodkov 
obračunskega leta 130.629 EUR. Za toliko se je povečala vrednost društvenega sklada. Na dan 31. 12. 
2020 je bil opravljen redni letni popis osnovnih sredstev, nepremičnin, drobnega inventarja, edicij, 
trgovskega blaga, denarnih sredstev ter terjatev in obveznosti. Večje razlike med popisanim in 
knjigovodskim stanjem niso bile ugotovljene. Vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev  se  je glede na leto 2019 znižala za 1 % kot posledica obračunane amortizacije, izločitev in 
novih nabav.  V letu 2020 ni bilo prodaje opreme niti prodaje nepremičnin ali izločitev le-teh. 
Dolgoročne finančne naložbe predstavlja ustanovni delež Ustanove Avgusta Delavca, ki se ni 
spremenil. Postavka zaloge vsebuje zaloge trgovskega blaga, edicije in t. i. nedokončano proizvodnjo. 
Vrednost vseh zalog na 31. 12. 2020  je 143.133,59 EUR, glede na stanje 31. 12. 2019 se je stanje 
zalog spremenilo za manj kot odstotek. Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo kratkoročne terjatve 
do kupcev v Sloveniji in tujini, terjatve za DDV, terjatve iz naslova zahtevkov za sofinanciranje, dane 
akontacije – vse skupaj v vrednosti  250.195,81 EUR. Glede na stanje konec leta 2019 gre za 89 % 
povišanje, ki je predvsem posledica podpisanih aneksov s Fundacijo za šport, da se del sredstev za 
reprezentance v športnem plezanju in alpinizmu prenese v leto 2021. Zaradi presežka  prihodkov nad 
odhodki za leto 2020 se je društveni sklad zvišal za 23 % in znaša 687.100,65 EUR. V lanskem letu so 
bile zmanjšane dolgoročne rezervacije iz naslova rezerviranih sredstev za 10 % lastniški delež PZS iz 
naslova denacionalizacijskega postopka planinskega doma v Kamniški Bistrici, saj je bil postopek 
zaključen in PZS iz tega naslova nima obveznosti. Čisti prihodki od prodaje zajemajo prihodke 
planinske trgovine, revije Planinski vestnik, koledarja, usposabljanja kadrov, sponzorstev, najemnin, 
drugega materiala in storitev. Vključeni so tudi prihodki od licenc pri komisiji za športno plezanje, 
prihodki od vstopnin, registracije klubov, drugi prihodki iz dejavnosti. V letu 2020 je tovrstnih 
prihodkov za 683.239,14 EUR in so nižji za 19 % v primerjavi s  preteklim letom. Finančno poslovanje 
za leto 2020 je pregledala revizijska družba, izdali so pozitivno mnenje.  
Jože Rovan je dodal, da so poročila skrbno pripravljena, glede na preteklo leto ga morda malce skrbi 
vsebinski del, saj je odpadlo veliko usposabljanj. 
RAZPRAVA: Manja Rajh je povedala, da je zadovoljna s poslovanjem, kljub korona časom. V 
Savinjskem MDO PD so ohranili visoko številko članstva, za kar je zaslužen osebni kontakt društev s 
svojimi člani. Organizirali so tabore, po priporočilih NIJZ organizirali izlete… Bogdan Seliger je opozoril 
na določitev kriterijev za dodeljevanje in porabo sredstev. 
SKLEP 3/1-4-2021: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS 
soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2020 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 4/1-4-2021: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2020 in jih 
posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2020 bodo objavljena na spletni strani 
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PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2020, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz 
poročil za leto 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
SKLEP 5/1-4-2021: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 
vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
c)    Poročilo Nadzornega odbora PZS 2020 
Franc Ekar je podal poročilo NO PZS. Seznanili so se z bilanco stanja, izkazom poslovnega uspeha in z 
obračunom davka od dohodkov pravnih oseb. Seznanili so se s poročilom neodvisnega revizorja, ki 
ugotavlja, da  računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančno stanje  
PZS na dan 31. decembra 2020 in da je računovodsko poročilo izdelano v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi. Neodvisni revizor tudi ugotavlja, da je PZS poslovno leto 2020 zaključila s 
presežkom prihodka nad  odhodki  v višini 130.629 EUR in se za ta znesek poveča društveni sklad 
Planinske zveze Slovenije, kar je skladno z zahtevami 3. odstavka 55. člena Statuta PZS, v katerem  je 
zapisano, da se ustvarjen presežek dohodkov porabi izključno za uresničevanje ciljev in izvajanja 
nalog Planinske zveze Slovenije. Društveni sklad PZS na dan 31.12. 2020 znaša 687.100,65 EUR. 
Pregled poslovanja s strani neodvisnega revizorja je bil zaključen 9. 3. 2021. Zaradi epidemije Covid-
19 je bilo poslovanje in delo Planinske zveze Slovenije v letu 2020 omejeno, prepovedane planinske 
aktivnosti, zaprte planinske postojanke in omejeno delo strokovnih delavcev ter organov zveze in 
društev, kar je imelo posledico v  zmanjšanju načrtovanih prihodkov. Prav tako se je ta 'Koronski čas' 
odrazil tudi v zmanjšanju števila članov planinskih društev, saj beležimo v letu 2020 3212 vpisanih 
članov manj, kot v letu 2019. Za zagotovitev transparentnega poslovanja in predvsem spremljanja 
finančnih učinkov posameznih aktivnosti PZS NO priporoča finančno ovrednotenje planiranih 
aktivnosti v podrobnem planu PZS za naslednje leto in v sprejetih sklepih organov PZS, ki imajo za 
posledico stroške in/ali prihodke. Vrednost zalog gotovih izdelkov in nedokončane proizvodnje na 
dan 31. 12. 2020 znaša 143.133,59 EUR. NO apelira na vodstvo PZS in strokovne službe, da je 
potrebno nameniti pozornost zmanjševanju vrednosti zalog. Enako velja tudi za terjatve, ki so na dan 
31. 12. 2020 znašale 250.195,81 EUR in so se v primerjavi z letom 2019 povečale za 89 %. Pri 
terjatvah NO priporoča, da se večjo pozornost nameni redni izterjavi in zmanjšanju starosti terjatev. 
Pri pregledu obveznosti do dobaviteljev se je NO seznanil z načinom izbora dobaviteljev in izvajalcev 
storitev. Podrobneje so bili pregledani tisti z večjo vrednostjo skupnih plačil in se seznanili z načini 
naročil. NO predlaga, da so postopki izbora takšni, da bo izbor dobavitelja najoptimalnejši glede na 
kakovost, zanesljivost in ceno. NO po seznanitvi s finančno materialnim poslovanjem PZS v letu 2020, 
pregledu izkazov in mnenja neodvisnega revizorja ugotavlja, da je bilo poslovanje primerno in vodeno 
v skladu z računovodskimi standardi in da je letno poročilo PZS z bilanco stanja in izkazom poslovnega 
izida s pojasnili, pripravljeno skrbno in strokovno. Glede na navedeno NO predlaga skupščini PZS da 
potrdi finančno poročilo PZS za leto 2020. 
Razprave ni bilo. Predsednik PZS Jože Rovan je pohvalil skrbno pripravljeno poročilo Nadzornega 
odbora. 
 
d)   Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2022 
Damjan Omerzu je povedal, da je bilo gradivo priloga vabilu na sejo. Napoved je zelo nepredvidljiva. 
Trenutno se srečujemo z zmanjšanim številom članov, ki je posledica Covid-19 razmer.  
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik pogreša splošni program dela vodstva za leto 2022. Predlagal je, da se 
razmisli, kako bi pomagali pogoreli Mozirski koči. Morda bi se namenila sredstva kupnine parcele pod 
Mozirsko kočo, ki je bila nedavno prodana Slovenskim državnim gozdovom. Jože Rovan je mnenja, da 
bi se lahko namenil tudi kakšen delež od članarine, ki je namenjen za obnovo koč. Miro Eržen je 
predlagal, da sklad za obnovo koč pripravi plan, kako bo sredstva črpal. Jurček Nowakk je mnenja, da 
bo potrebno pripraviti  plan financiranja strokovnega kadra na PZS. Prav tako bo potrebno razmisliti, 
kako bomo pomagali ne samo pogorelim kočam, vendar tudi tistim potrebnim obnove oz. 
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novogradnjam. Miro Eržen mu je odgovoril, da bo za to edina možnost javni razpis za obnovo koč, ki 
je v pripravi vendar se boji, da ne bomo uspeli v kratkem času počrpati vseh sredstev. Bogdan Seliger 
je povedal, da bo prihodnje leti 100 obletnica Knafelčeve markacije. Za varovanje koč pred požari bi 
bilo potrebno razmisliti tudi o električni varnosti (preverjanje elektro in strojnih instalacij). Priporoča 
vzpostavitev stika z Elektrotehniško zvezo. Jože Rovan mu je odgovoril, da je obeležitev Knafelčeve 
markacije prihodnje leto predvidena v Planinskem muzeju v Mojstrani, ne ve pa na kakšen način. 
Mirko Tovšak je predlagal, da se PZS aktivno vključi v sodelovanje s Regijsko razvojno agencijo za 
Podravje za obnovo pohodnih in kolesarskih poti na Pohorju. Jože Rovan mu je odgovoril, da pozna 
program in že navezujejo stike za sodelovanje. 
SKLEP 6/1-4-2021: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta 
PZS potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2022 in predlaga skupščini, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 7/1-4-2021: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje 
okvirni finančni načrt za leto 2022 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni 
načrt za leto 2022 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča 
upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2022 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z 
dejanskimi prihodki in odhodki. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 8/1-4-2021: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2022 in 
predlaga skupščini, da ga potrdi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 9/1-4-2021: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: 
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2022 in pooblašča, da na 
podlagi okvirnih programov: 

- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD  sprejmejo podroben program dela posamezne 
dejavnosti za leto 2022, soglasje k programu mora podati upravni odbor PZS,  
- upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne 
programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2022.  
- na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2018-2022, Upravni odbor PZS 
na predlog predsednika PZS sprejme podrobni program na splošnem področju dela PZS za 
leto 2022. 

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2022 morajo organi upoštevati 
finančni načrt za leto 2022. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
e)   Volitve podpredsednika PZS in Volilne komisije PZS 
Damjan Omerzu je povedal, da je bil objavljen razpis za podpredsednika PZS in Volilno komisijo. Ker 
nismo prejeli dovolj kandidatur, je razpis podaljšan do 7. 4. 2021. Ob tem je pozval predsednike MDO 
PD, da pozove svoje člane k prijavam. 
 
Ad. 4.  Pravilnik o mentorstvu novim društvom v PZS – II. obravnava 

Damjan Omerzu je povedal, da so bile prejete pripombe iz pravilnika v I. obravnavi smiselno 
upoštevane. Dan pred sejo smo prejeli pripombe PD Škofja loka, katerih pa ne moremo upoštevati, 
saj je okvir vsebine pravilnika že določen z novim statutom PZS. Razprave ni bilo. 
SKLEP 10/1-4-2021: Upravni odbor PZS na podlagi tretje odstavka 16. člena Statuta PZS potrjuje 
Pravilnik o mentorstvu novo včlanjenim društvom v Planinsko zvezo Slovenije v II. obravnavi.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad. 5. Namera o včlanitvi novih društev 

Damjan Omerzu je povedal, da sta namero o včlanitvi podala Plezalni klub Dobre razmere in Plezalni 
klub Sevnica. Mnenje za oba je podala Komisija za športno plezanje. 
RAZPRAVA: Jože Prah je povedal, da je MDO PD Zasavja poslal pisno mnenje, da MDO PD Zasavja s to 
vlogo ni bil seznanjen direktno, pa vseeno podajajo mnenje, da bi bilo smiselno, da so vsa društva, ki 
so člani PZS, tudi člani domicilnega MDO (ni obvezno po statutu), ali da so sekcije planinskih društev.  
Pripomba PD Lisca – Sevnica, ki se ji pridružuje tudi MDO Zasavje, pa je v tem, da ni smiselno, da se v 
občini tudi na prostovoljstvu podpira konkurenca, temveč sodelovanje, kajti PK Sevnica je za svojo 
dejavnost namenil tudi delovanje na planinstvu.  
SKLEP 11/1-4-2021:  Upravni odbor potrjuje namero o včlanitvi in se strinja  z mnenje Komisije za 
športno plezanje za Plezalni klub Dobre razmere in Plezalni klub Sevnica. Društvi lahko podata 
vlogo za včlanitev v PZS na podlagi drugega odstavka 16. člena Statuta PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6. Nacionalni plezalni center 

Matej Planko, vodja projekta s strani PZS, je podal informacije o projektu Nacionalnega plezalnega 
centra (NPC) v Ljubljani, ki ga kot investitor namerava zgraditi Mestna občina Ljubljana (MOL). Center 
bo lociran na križišču Koprske ulice in Ceste v Mestni log v bližini Gimnastičnega centra Ljubljana. UO 
PZS je na junijski seji 2020 podprl prizadevanja za vzpostavitev NPC. Nato je bil projekt  predstavljen 
vodstvu MOL, naročena je bila izdelava študije ekonomskih učinkov in različnih možnosti financiranja 
investicije, izvedena je bila anketa med potencialnimi uporabniki NPC, ves čas pa je potekalo 
sodelovanje z MOL in pripravljanje različnih vsebinskih podlag. V NPC bosta združena del, namenjen 
vrhunskim tekmovalcem, in del, ki bo namenjen širši rekreativni javnosti z možnostjo vključevanja v 
turistično ponudbo. Dejavnosti v NPC: treningi članske, mladinske in paraplezalne reprezentance v 
športnem plezanju, usposabljanje za postavljavce plezalnih smeri in ostale strokovne kadre, 
rekreativno plezanje, treningi alpinistov in tekmovalcev v lednem plezanju, različne vadbe za člane 
planinskih društev, izvajanje športnoplezalnih, alpinističnih in planinskih šol, izvajanje programov za 
invalide in osebe s posebnimi potrebami, organizacija planinskih večerov, predavanj alpinistov in 
športnih plezalcev, trening vrvne tehnike in predavanja za člane GRS-postaje Ljubljana, sestanki 
vodstev društev in občni zbori članov, usposabljanja na zahtevni zavarovani plezalni poti (ferati), 
usposabljanje za gasilce in reševalce s področja zaščite in reševanja,  vključevanje v turistično 
ponudbo mesta Ljubljana… 
Okvirne dimenzije objekta:  prostori za vrhunske tekmovalce: balvanska stena - 300 m2, visoka 
plezalna stena 400 - m2, manjša telovadnica in večja predavalnica - skupne površine - 970 m2; 
prostori za rekreacijo: balvanska stena - 500 m2, visoka plezalna stena - 1.300 m2, stena za izvajanje 
plezalnih šol - 400 m2 in otroška plezalnica - skupne površine - 1.440 m2 
drugi prostori: garderobe, sanitarije, vstopna avla, bife, skladišča, tehnični prostori - skupne površine  
600 m2 ter zunanje površine: balvanska stena 300 m2, visoka tekmovalna plezalna stena 200m2 
skupne površine - 500m2. 
MOL ima v proračunu 2021-2024 zagotovljenih cca. 6,5 mio. €, v letu 2021 že 100.000 €. Naše 
nadaljnje aktivnosti: sodelovaje z MOL pri pripravi razpisa za arhitekturne rešitve, ki bo objavljen v 
maju letos, strokovna podpora pri izvajanju projekta, dogovori z Vlado RS in MIZŠ za zagotovitev 
dodatnega sofinanciranja projekta ter iskanje morebitni razpisov za dodatno sofinanciranje. 
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik podpira projekt NPC in predlaga, da se ga predstavi na Skupščini za 
pridobitev podpore vseh PD.  
SKLEP 12/1-4-2021: Upravni odbor potrjuje dosedanje aktivnosti in  nadaljnja prizadevanja PZS za 
graditev nacionalnega plezalnega centra in zagotovitev ustrezne plezalne infrastrukture za trening 
reprezentanc v športnem plezanju in za rekreativno in društveno rabo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 13/1-4-2021: Na Skupščino PZS se umesti točka s predstavitvijo priprav in aktivnosti PZS pri 
izgradnji nacionalnega plezalnega centra s predlogom, da Skupščina PZS podpre nadaljnja 
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prizadevanja PZS za graditev nacionalnega plezalnega centra in zagotovitev ustrezne plezalne 
infrastrukture za trening reprezentanc v športnem plezanju in za rekreativno in društveno rabo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 18 članov z glasovalno pravico, skupaj 75 %. 
 
Ad. 7. Včlanitev PZS v Turistično gostinsko zbornico 

Miro Eržen je povedal, da je gradivo priloga vabilu, ter da včlanitev prinaša tako prednosti kot 
slabosti. Brez povezovanja v strokovna združenja bomo svoje želje težje uveljavljali. Če bomo dovolj 
aktivni, bomo imeli od včlanitve koristi. Vsekakor pa bi bilo potrebno razmisliti, če se včlanimo za čas 
2 leti in v tem prehodnem obdobju razmislimo, ali je članstvo smiselno za nas.  
RAZPRAVA: Marija Kuhar, predsednica MDO PD Primorske je povedala, da imajo pomisleke, saj jih 
argumenti niso prepričali, poleg tega je članarina visoka. Predlagajo, da se aktivira svetovalna pisarna 
za koče, kasneje pa se po potrebi vključimo v Turistično gostinsko zbornico. France Benedik MDO PD 
Gorenjske je povedal, da je informacija prešla prepozno, ter da bi se morala umakniti iz dnevnega 
reda seje. Zadevo je potrebno bolje predstaviti, trenutno pa je podanih premalo informacij. Dušan 
Plesničar, MDO PD Posočja soglasno podpirajo včlanitev, prav tako Jože Prah, MDO PD Zasavja. 
Jurček Nowak MDO PD Kamniško Bistriškega območja ne nasprotujejo včlanitvi, vendar si želijo več 
informacij. Miro Eržen je pojasnil, da bo članica samo PZS, in samo za društva s kočami. Predlagal je, 
da se včlanimo za 2 leti, v kolikor nam po tem času ne bo odgovarjalo lahko izstopimo. Trenutno 
obdobje je ključno za aktivno sodelovanje in vključevanje na vseh nivojih, saj se pripravlja tako 
strategija turizma, nova EU finančna perspektiva, kot Sklad za okrevanje in odpornost. 
SKLEP 14/1-4-2021: Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi potrjuje predlog o včlanitvi 
Planinske zveze Slovenije v Turistično gostinsko zbornico Slovenije. 
Sklep je bil sprejet. (16 ZA, 2 PROTI -Marija Kuhar in France Benedik) 
 
Ad. 9. Informacija o delovanju komisij PZS 

Ni bilo najav. 
 
Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

Bojan Rotovnik je podal vprašanje glede plačljivega reševanja v gorah ter vprašanje glede mirnih con 
v TNP. Glede reševanja v gorah je Damjan Omerzu odgovoril, da se je ideja porodila o vsaj delnem 
plačljivem reševanju v gorah na Ministrstvu za obrambo. Na sestanku so bili prisotni poleg 
predstavnikov Ministrstva za  zaščito in reševanje še Gorska reševalna zveza Slovenije, predstavniki 
Zavarovalniškega združenja ter PZS. Dogovorili so se, da Ministrstvo z Združenjem zavarovalničarjem 
preuči kompleksno zadevo, vendar do sedaj še niso uspeli najti rešitve. 
TNP je v načrtih upravljanje predvidel mirne cone, kjer naj bi  veljal dodaten režim varovanja živali in 
omejitve obiska. Na sestanki smo sodelovali tudi mi, pri čemer smo izpostavili ohranitev določenih 
planinskih poti, alpinističnih smeri in klasičnih smeri turnega smučanja. Do danes delovna skupina še 
ni pripravila konkretnih rešitev v pisni obliki. Irena Mrak je povedala, da so mirne cone že določene in 
opredeljene, zato se bo potrebno malce prilagoditi in to vzeti v zakup. To moramo planinci vzeti za 
naše dobro in za dobro varovanja naše narave. 
 
Ad. 11. Razno 

Dušana Plesničarja je zanimalo ali bodo aprilski termini izpopolnjevanja odpovedani glede na popolno 
zaprtje države in ali bodo kandidati pravočasno obveščeni. Damjan Omerzu je odgovoril, da je 
planiranje usposabljanj nepredvidljivo zaradi pogostih menjav ukrepov zaradi Covid-19. Komisije in 
strokovna služba si prizadevajo da se usposabljanja v največji meri izvedejo in jih načrtujejo kljub 
negotovim omejitvam. Prosi za razumevanje s strani društev in kandidatov. 
Miro Eržen se je ob koncu svojega mandata zahvalil vsem sodelujočim za zaupanje in sodelovanje. 
 
Seja je bila končana ob 19. 39 uri. 
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Naslednja seja UO PZS bo predvidoma 10. 6. 2021. 

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


























