
 
 

ZAPISNIK 
 
10. seje IO GK PZS, ki je bila v torek, 9. junija 2020, ob 17.00 h, v sejni sobi PZS, Ob železnici 30 a, 
Ljubljana. 
 
Prisotni člani GK: Valentin Rezar – načelnik, člani, Ivan Rupnik, Drago Dretnik, Aleš Požar, Marjan 
Kozmus, Anton Klinc. 
Ostali prisotni: Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za visokogorske koče; Miro Eržen, 
podpredsednik PZS (sejo zapustil po 5. točki); Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS. 
 
Valentin Rezar je pozdravil prisotne in podal predlog 
dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika 9. seje IO GK 
2. Prilagoditve delovanja koč zaradi virusa covid 
3. Rezervacijski sistem CAA-PZS za planinske koče 
4. Program dela GK v letu 2020 in prilagoditve 
5. Informacije glede obnove doma na Okrešlju in Korošici 
6. Informacije glede projektov PZS, vezanih na koče  
7. Razno 

 
Add 1 
Sklep 1-10-2020: IO GK potrjuje zapisnik 9. seje IO GK. 
 
Add 2 
Rezar je povzel ključne ukrepe vezane na obratovanje planinskih koč.  
Eržen je predstavil, da je PD Dovje Mojstrana pripravilo protokol glede osebja in obiskovalcev, kar bo 
dobrodošlo tudi z vidika morebitnega obiska inšpektorja.  
Glede koriščenja turističnih bonov v samih planinskih kočah je potekala krajša razprava. Vprašanje pri 
prenosu bona na drugo osebo in da se bo več vedelo, ko se bo v praksi začelo izvajanje.  
 
Sklep 2-10-2020: GK pripravi informacijo glede koriščenja bonov za planinska društva s kočami. 
Sočasno se društvom pošljem primer protokola za osebje in obiskovalce koč, ki je bil pripravljen za 
Aljažev dom. 
 
Add 3 
Eržen in Prašnikar sta pojasnila stanje glede rezervacijskega sistema. Trenutno je sistem postavljen za 
vključitev slovenskih koč. V prvi fazi se ni nagovarjalo vsa društva, ampak tista, katerih koče beležijo 
največ nočitev. V letu 2020 letni strošek za uporabnino PZS subvencionira v deležu 50%. Določen 
interes je, predvidoma bo v letu 2020 pristopilo okoli 10 koč. Potekajo tudi že usposabljanja za 
upravljanje s sistemom. V drugi fazi se bo povabilo tudi vsa ostala društva.  
 
Sklep 3-10-2020: IO GK se je informiralo glede vpeljave rezervacijskega sistema za slovenske koče.  
 
Add 4 
Rezar je predstavil, da je bilo potrebno za rebalans proračuna PZS nekoliko zmanjšati tudi načrtovane 
stroške pri GK in posledično nekaj aktivnosti ne bo izvedenih ali v manjšem obsegu. Predvidoma bo 
proračun GK zmanjšan za cca 3.500 EUR. V letu 2020 se ne načrtuje seminar za oskrbnike in seminar 



 
za gospodarje, manjši obseg stroškov bo za Svetovalno pisarno in delno za promocijo. Nekoliko več 
pa bo stroška za Rezervacijski sistem. 
 
Sklep 4-10-2020: IO GK se je informiralo glede prilagoditev programa dela in financ GK za leto 2020.  
 
Add 5 
Eržen je predstavil stanje glede prenove dom na Okrešlju in Korošici. 
Na Okrešlju je PD postavilo malo leseno hišico kot oskrba za delavce. Predvidena pa je tudi ponudba 
pijače za obiskovalce. PZS je uspel zagotoviti dodatnih 10 ur helikopterskega naleta v letu 2020 za 
obnovo Okrešlja. Izpostavil je problem, da PD nima vzpostavljene organizacijske strukture celotnega 
projekta. Gradbeni odbor deluje, ostali del organizacije pa je slab. 
Problem s strani sredstev države je, da MGRT še vedno ne ve, kako točno sredstva usmeriti na PD, 
trenutni odgovor države je, da bo predvidoma poseben razpis za obnovo požgane koče. 
Podal je še lastno mnenje, da so vsa načrtovana sredstva za koče vezana na rebalans državnega 
proračuna.  
 
Sklep 5-10-2020: IO GK se je informiralo glede stanja obnove dom na Okrešlju in Korošici.  
 
Add 6 
Prašnikar je podal informacijo o projektu VrH Julijcev, kjer je vezano na planinske koče in vlogo PZS v 
projektu, ključna aktivnost izboljšanje delovanja male čistilne naprave koče pri Dvojnem jezeru. 
Strokovna skupina je sicer pripravil predlog tehnične rešitve, a največja težava je v zakonodaji, zato so 
načrtovani pogovori z MOP za spremembo določene uredbe, ki bi dovoljevala investicijo v predlagano 
rešitev. ZRSVN ob tem zelo močno in vsakič na novo pogojuje zelo stroga naravovarstvena stališča, 
med drugim uporabo suhih stranišč.  
Drugi projekt, kjer so vključene koče pa je Sustainhuts, pri katerem se v 2020 načrtuje investicija v 
prenovo energetskega sistema koče z novo fotovoltaiko in malo vetrnico. 
 
Sklep 6-10-2020: IO GK se je informiralo glede izvajanja projektov VrH Julijcev in Sustainhuts.  
  
Add Razno 
Zupanc je podal informacijo, da se bo v občini Bohinj po kočah montiralo nosilce z vrečkami, da 
obiskovalci smeti odnesejo v dolino. 
Na lepi Komni obstaja mulatjera, ki je bila zaraščena in jo je PD delno očistilo (predvsem ruševja), ker 
je bistveno lepša od obstoječe markirane. Za uradni dogovor glede te poti je potreben še dogovor z 
KPP. Na KPP se veže tudi predlog, da bi bilo potrebno obnoviti zimske markacije na Komni  
 
Rupnik je podal pobudo za skupno nabavo servietov/vrečk za pribor za koče. Morebitni ponudnik 
Labor plast, Nova Gorica. 
Požar je vprašal, kako društva rešujejo glede projektantov za kuhinje. 
 
 
Seja se je končala ob 18:40 
 
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni delavec PZS  
 
  


