PREDLOG REALIZACIJE SKLEPOV 1. KONFERENCE O PLANINSKEM GOSPODARSTVU
SKLEP
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VSEBINA SKLEPA
Organom PZS predlagamo, da izvedejo razpravo o možnostih
natančnejše ureditve solastniških razmerij v tistih primerih, kjer je
PZS lastnik ali skupaj s PD solastnik planinskih koč in pripadajočih
funkcionalnih zemljišč. Predlagamo, da se naj skladno z že
sklenjenimi pogodbami za prenos dela lastništva nepremičnin iz
PZS na PD in skladno z zakonodajnimi možnostmi, na podlagi
aneksov k osnovnim pogodbam ustrezneje in natančneje uredijo
naslednja področja:
1. prenos pravic upravljanja nad objekti iz PZS na PD, kjer je PD
solastnik nepremičnine,
2. PD, ki so solastniki planinskih koč skupaj s PZS, ob prevzemu
pravic upravljanja prevzamejo tudi dolžnosti iz naslova
upravljanja planinskih koč,
3. natančnejšo določitev, da je solastniški delež PZS namenjen
predvsem za nadzor PZS nad morebitnimi prodajami planinskih
objektov ali spremembami njihove namembnosti. V ostalih
primerih, kjer je potrebo soglasje solastnika, PZS praviloma
podpre odločitev PD, ki je solastnik nepremičnine.
Udeleženci delavnice podpirajo letošnje poskusno preverjanje
naših planinskih koč za pridobitev priznanja/certifikata Okolju
prijazna koča. Gospodarsko komisijo pozivajo, naj v letu 2012
izvede preverjanje prijavljenih koč in pripravi vse potrebno za
podelitev prvih priznanj kočam, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije
za OPK.
Eko-sklad:
Glede na obstoječe pogoje pridobivanja sredstev iz eko-sklada,
po katerih na razpisih lahko kandidirajo le fizične osebe in firme,
planinska društva pa ne, udeleženci pozivajo vodstvo PZS, da
pripravi strokovno utemeljitev in pri vodstvu eko-sklada doseže
dopolnitve pravilnikov tako, da bodo na razpisih lahko kandidirala
tudi planinska društva.

REALIZIRA / STOPNA REALIZACIJE

Formirati je potrebno gospodarski sklad za obnovo planinskih
postojank.

GK→PREDSEDSTVO→UO
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PZS mora v bodoče zagotoviti večjo strokovno in tehnično pomoč
planinskemu gospodarstvu - kar pomeni, da bi en strokovni
delavec pokrival samo to področje dela.
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Vse dogovore glede cen v planinskih postojankah
se mora doseči na nivoju Gospodarske komisije PZS.

PREDSEDSTVO
Sklep je delno realiziran.
Skupščina PZS v Ormožu je potrdila
predlagane sklepe.
Trenutno pripravljamo anekse k obstoječim
pogodbam.
V celoti bo sklep realiziran do konca leta
2013.

DELNO REALIZIRANO

GK/DRAGO DRETNIK

Realizirano, na letošnji 2. konferenci
planinskega gospodarstva bo podeljeno
prvih 8 certifikatov.
REALIZIRANO
GK (strokovna utemeljitev)/
PREDSEDSTVO
Opravljena dva sestanka na Eko skladu. V
veljavi ostaja pravila kot jih imajo. Obstaja
možnost prijave na razpise VELIKIH
ZAVEZANCEV, več o tem pa na 7 delavnici.

REALIZIRANO
GK pripravlja osnutek pravilnika.
Bolj kot pravilnik moramo imeti idejo, od kje črpati
sredstva in po kakšnih merilih deliti ta sredstva. Zato je
bolje, da se temu projektu pristopi z projektno nalogo,
kot pravilnikom.

V REALIZACIJI
GK (utemeljitev) / PREDSEDSTVO
Potrebno je zagotoviti finančni vir za novega
strokovnega delavca.
NI REALIZIRANO
GK→PREDSEDSTVO→UO
To je povezano z reorganizacijo gospodarske
komisije iz strokovnega organa PZS v komisijo
z zborom dejavnosti, ki bi pokrivala področje
planinskih koč
TEJ TEMI JE NAMENJENA DELAVNICA 2
V REALIZACIJI
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Uvesti plačilo rezervacij prenočišč v planinskih postojankah.
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PZS mora intenzivno lobirati za pridobivanje finančnih sredstev za
vzdrževanje planinskih postojank kot turistične infrastrukture.
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PZS mora doseči, da so visokogorske planinske postojanke I.
kategorije oproščene davka. Ta znesek oproščenega davek pa
bodo planinska društva namenile v investiranje infrastrukture.
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Z enotnim nastopom do dobaviteljev bi bilo treba poskusiti pri
proizvajalcih artiklov/proizvodov, ki jih vsi uporabljamo.
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Predstavniki PD apelirajo na PZS in Gospodarsko komisijo, da nudi
strokovno pomoč in svetovanje pri načrtovanju in pravilni izbiri
čistilne naprave za vsako planinsko kočo posebej.
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Udeleženci pozivajo vodstvo PZS naj z ustreznimi argumenti
opozori zakonodajalca na nujne dopolnitve obstoječih predpisov
o požarni varnosti, ker ti ne upoštevajo specifičnih pogojev v
planinskih kočah.
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Postaviti kriterije za koče, ki zagotavljajo pogoje za sprejem večjih
vodenih skupin.

5/2

5/3

Pripraviti seznam koč, ki omogočajo večdnevno bivanje za
družine.

Pripraviti seznam koč, ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo
usposabljanj.

GK/JENKO
S STO imel dva razgovora na temo
rezervacijskega sistema v planinskih kočah. To
je zahteve projekt, ki terja zelo ažurno delo v
društvih ali pri oskrbnikih. V kratkem
NI REALIZIRANO
GK (strokovna utemeljitev)/PREDSEDSTVO
V letu 2012 so bili poslani dopisi na vas
ministrstva katerih področje dela se nanaša
tudi na delo PZS. Z nekaterimi so bili opravljeni
že sestanki. Na to se vedno opozarja, vendar
trenutno še brez uspeha.
STALNO DELOVANJE
GK/BOBOVNIK
Po informativnem preverjanju bo to
nemogoče.
NI REALIZIRANO
GK/POGAČAR
Trenutno potekajo pogovori z Zavarovalnico
Triglav o možnosti sklenitve enotnega
zavarovanja za planinske koče.
Za več pa bi bilo potrebno ustanoviti podjetje
v lasti PZS, preko katerega bi PD naročali vso
potrebne proizvode.
NI REALIZIRANO
GK/ Formiranje projektne skupine
Ustanovljena je bila svetovalna pisarna, ki je v
letu 2012 dobro opravila svoje delo.
VEČ NA 1. DELAVNICI
REALIZIRANO
GK/GLAVNIK
UO je na svoji 12. seji sprejel smernice PZS o
požarni varnosti v planinskih kočah, kakor tudi
teze s področja požarne varnosti, ki jih je PZS
predstavila Ministrstvu za obrambo RS, in jih
prosila naj jih upošteva pri pripravi novele
pravilnika Požarna varnost v stavbah.
REALIZIRANO
GK/GRETNIK
Ta sklep bo realiziran v sklopu projekta Družinam
prijazne planinske koče.

NI REALIZIRANO
GK/DRETNIK
Ta sklep bo realiziran v sklopu projekta Družinam
prijazne planinske koče.

DELNO REALIZIRANO (pravilnik o certifikatu
družinam prijazna koča je bil potrjen v prvem
branju)
KUP/MATJAŽ ŠERKEZI
Pri pripravi letošnjega razpisa za usposabljanja
PZS smo upoštevali možnosti koč in potrebe
samega usposabljanja.
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Pri vsaki najavi večje skupine je potreben direkten kontakt med
oskrbnikom (najemnikom) koče in vodnikom, ki tako skupino
pripelje.
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Glede ponudbe in višine penzionov ali polpenzionov je potreben
predhodni dogovor med oskrbnikom (najemnikom) in vodnikom.
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Korektno izvajati dogovorjene rezervacije, predvsem pravočasna
odpoved rezervacije.
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Proučiti primere praks v tujih kočah in jih prilagoditi kriterijem
naših koč.
Opredeliti je treba vsebino planinske dejavnosti in s tem tudi
vsebino planinskih koč. Kakšno vsebino naj ima koča, da jo lahko
štejemo za planinsko, je potrebno jasno opredeliti - tako kot
imamo jasno opredeljene tehnične standarde za okolju in naravi
prijazne koče.
Pregledati je treba interes in možnosti posameznih društev, da bi
v svojih kočah izvajali tudi izobraževalne vsebine in določiti
standarde za to.
Potrebno bo izvesti še več srečanj na ožje teme, ki naj se jih
udeležijo tisti gospodarji in upravljavci koč, ki jih take vsebine
zanimajo.
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7/1
7/2

7/3
7/4
7/5

Interpretacijo okoliške pokrajine v okviru PZS prepoznavamo kot
orodje za oblikovanje doživetij in vsebin, ki jih planinske koče
lahko ponudijo obiskovalcem. V prihodnje bi bilo dobro izvesti
posebna izobraževanja na to temo
PZS naj se poveže z EKO skladom in prouči možnosti, da bi se na
njihove razpise lahko prijavljala tudi društva.
Določiti kriterije, v obliki točkovanja, za pripravo prioritetne liste
prijavljenih projektov za različne javne razpise.

PZS naj kriterije tudi javno objavi / pomoč pri odločitvi za
kandidaturo.
Pripraviti rangiranje planinskih koč, da bi lahko kandidirale tudi
koče III. kategorije.
Pripraviti normative za posamezne sklope kandidiranja
(novogradnja, posodobitev, zamenjava notranje opreme ...).

Končni seznam se pa bo izdelal po obisku vseh
planinskih koč s strani vodstva PZS.
DELNO REALIZIRANO
GK
Dodano kot obvestilo pri sprejetih cenah za
leto 2012.
REALIZIRANO
GK
Dodano kot obvestilo pri sprejetih cenah za
leto 2012
REALIZIRANO
GK
Dodano kot obvestilo pri sprejetih cenah za
leto 2012
REALIZIRANO
Pred letošnjo planinsko sezono bo poslan
dopis vsem vodniškim odsekom.
GK-DRETNIK
V REALIZACIJI
Ta sklep se izvaja v sklopu skupine za določitev
planinstva kot blagovne znamke.
V REALIZACIJI
KUP/MATJAŽ ŠERKEZI
To bo realizirano v okviru sklepa 5/3.
GK IN PREDSEDSTVO
2. konferenca o planinskem gospodarstvu
Zbor gospodarje v marcu 2013
REALIZIRANO
KVGN/MARJETA KERŠIČ SVETEL
NI REALIZIRANO
PREDSEDSTVO
Enako kot sklep 2/2
GK/DRETNIK
GK je sprejela kriterije na svoji seji januarja
2012.
REALIZIRANO
REALIZIRANO
GK/DRETNIK
REALIZIRANO
GK/DRETNIK
REALIZIRANO

