
 
 

ZAPISNIK 
 
11. seje IO GK PZS, ki je bila v četrtek, 21. januarja 2020, ob 14.00 h preko spletne aplikacije ZOOM. 
 
Prisotni člani GK: Valentin Rezar – načelnik, Ivan Rupnik, Drago Dretnik, Aleš Požar, Marjan Kozmus, 
Roman Resnik, Janko Arh,  
Ostali prisotni: Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za visokogorske koče; Miro Eržen, 
podpredsednik PZS; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS. 
 
Valentin Rezar je pozdravil prisotne in podal predlog dnevnega reda. Kozmus je podal predlog, da se 
kot svojo točko doda Finančni načrt GK za leto 2021. Potrjen dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 10. seje in zapisnika 5. dopisne seje IO GK 
2. Dopis MDO Gorenjska 
3. Zbor gospodarjev 2021 
4. Finančni plan GK 2021 
5. Rezervacijski sistem za planinske koče 
6. Razno 

 
Add 1 
Sklep 1-11-2021: IO GK potrjuje zapisnik 10. seje IO GK in 5. dopisne seje IO GK. 
 
Add 2 
Rezar je povzel ozadje in namen dopisa MDO Gorenjska glede aktivnosti vodstva PZS za finančno 
pomoč društvom zaradi izpada dohodka pri obratovanju planinskih koč v letu 2020 zaradi Covid-19. 
Člani so se strinjali, da je taka aktivnost smiselna in jo podpirajo. Ni pa potrebno in smiselno, da bi 
PZS pridobivala podatke o finančnem delovanju društev. Poleg finančne pomoči je bil podan še 
predlog za milejše ukrepe za planinske koče, vendar to ne bi vključevali v uradni predlog PZS, saj bi 
lahko na ta način vzbudili še večjo aktivnost inšpektorjev glede kontrole delovanja planinskih koč.  
 
Sklep 2-11-2021: IO GK poziva vodstvo PZS, da vloži vlogo za vključitev lastnikov planinskih koč 
med upravičence za državno finančno pomoč zaradi izpada dohodka vezano na Covid-19. Vlogo se 
naslovi na Vlado RS oz. pristojne državne organe.  
 
Add3 
Prašnikar je predstavil način izvedbe dopisnega zbora gospodarjev 2021 in predhodnega srečanja 
gospodarjev, ki je namenjen predstavitvi gradiv, določenih aktualnih informacij in možnosti razprave. 
Aktualne teme se na srečanju predstavijo kot svoja točka. Če bo potrebno, se poleg običajnih sklepov 
za dopisni zbor pripravi še dodatne sklepe. Dogovorjen je bil predlog sklepov za zbor: 
Sklep 1/21: Zbor gospodarjev potrjuje predlagani dnevni red. 
Sklep 2/21: Zbor gospodarjev potrjuje organe zbora: 
Delovni predsednik: Jaka Zupanc; Člana delovnega predsedstva: Roman Resnik, Ivan Rupnik; 
Verifikacijska komisija: Valentin Rezar, Janko Arh, Jaka Zupanc; Zapisnikar: Dušan Prašnikar; 
Overovatelja zapisnika: Aleš Požar, Marjan Kozmus. 
Sklep 3/21: Zbor gospodarjev potrjuje Poročilo o delu GK PZS za leto 2020. 
Sklep 4/21: Zbor gospodarjev potrjuje program dela in finančni načrt GK za leto 2021 ter okvirni 
program dela za leto 2022. 
 



 
 
 
Add4 
Prašnikar je predstavil finančni načrt GK za leto 2021. Glavni vir sredstev za izvajanje programa dela 
GK predstavljajo sredstva iz reciprocitete ter manjši del iz članarine.  
 
Sklep 3-11-2021: IO GK potrjuje predlog finančnega načrta GK za leto 2021. 
 
Add5 
Eržen je pojasnil trenutne aktivnosti in napredek pri uvajanju rezervacijskega sistema za planinske 
koče. V letu 2020 je pristopilo 10 planinskih koč, od tega je 6 koč aktivno uporabilo sistem. S 
podjetjem Hobex smo uredili potrebno za vključitev kreditnih kartic pri rezervacijah slovenskih koč, 
kar je bilo še pomanjkljivo v lanskem letu. S tem dodatkom upamo, da se bodo rezervacijskemu 
sistemu pridružile še nove koče v Sloveniji, poskrbeti pa bomo morali tudi za promocijo in 
informiranje.  
Predstavljena sta bila dva predloga. Enkratni strošek namestitve vnosa kreditnih kartic znaša 199 €, 
kar bi PZS subvencionirala v višini 50% za tista društva, ki so se priključila rezervacijskemu sistemu že 
v letu 2021. Drugi predlog pa je cena, ki jo oskrbnik lahko zaračuna osebi, ki se je rezervirala, vendar 
ni pravočasno javila neprihoda, enotna in sicer 11 €, kar je seštevek najnižje cene, ki jo član PZS plača 
za spanje v koči, 8,5 € in temu dodana še vrednost za uporabo posteljnine, kar je običajno 2,5 €. 
Za ceno stroška zaradi neprihoda je bil podan dodatni predlog, da se pridobi informacija, koliko je ta 
znesek pri kočah ostalih planinskih zvez.  
 
Sklep 4-11-2021: IO GK potrjuje, da PZS subvencionira 50 % stroškov namestitve sistema Hobex v 

rezervacijski sistem za planinske koče, kar bo omogočalo  izvajanje odbitnega stroška  s kreditne 

kartice uporabnika, ki je preko sistema izvedel rezervacijo, pa le-te v primeru neprihoda, ni odjavil 

rezervacije v predpisanem, brezplačnem roku. Subvencioniranje bo izvedeno za tiste planinske 

koče, ki so rezervacijski sistem uvedle  v letu 2020.   

 
Sklep 5-11-2021: IO GK potrjuje enotni odbitni  strošek 11 € za neprihod obiskovalca, ki je opravil 

rezervacijo v rezervacijskem sistemu za planinske koče in ni v roku 48 ur pred načrtovanih 

prihodom javil neprihod. Strošek velja  v enaki  višini za vse koče v Sloveniji, ki imajo uveden 

rezervacijski sistem.  

 
Add6 
Prašnikar je pojasnil, da je GK prejela vlogo PD Kranj za izbris Koče na Gospincu, ki je v njihovi lasti, iz 
registra planinskih koč. GK je v skladu s Pravilnikom o kočah pozvala MDO Gorenjska za mnenje, 
vendar se v tem času ne morejo sestati. IO GK se strinja, da mnenje MDO mora biti pridobljeno za 
obravnavo te točke na seji IO GK. MDO Gorenjska se pozove, da v kolikor seja MDO ni mogoča v živo, 
da lahko PZS pomaga pri organizaciji seje preko ZOOM. Rezar je pri tej temi še dodal, da je na podlagi 
pritožb obiskovalcev govoril s PD Kranj, ki so pojasnili posebne razmere s kočo zaradi požara in 
finančno vključenostjo najemnika pri obnovi koče, kar je privedlo do neupoštevanja popustov za 
člane PZS. Tudi sicer ima objekt povsem hotelsko podobo. 



 
Prašnikar je predstavil vprašanje potrebe ali obveze za zimsko sobo v času covid-19. Člani so se 
strinjali, da glede na razmere in ker koča ni v visokogorju, koča ni obvezna nuditi zavetja, če za to 
nima urejenih prostorov. 
Prašnikar je predstavil možnosti določenih vprašanj, vezanih na planinske koče, pri vsakoletni anketi 
za planinska društva.  
 
 
Seja se je končala ob 18:40 
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni delavec PZS  


