
 
 

ZAPISNIK 
 
12. seje IO GK PZS, ki je bila v četrtek, 8. aprila 2021, ob 17.00 h preko spletne aplikacije ZOOM. 
 
Prisotni člani GK: Valentin Rezar – načelnik, Ivan Rupnik, Drago Dretnik, Aleš Požar, 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. Pod točko 4 se namesto 
helikopterskih prevoz, kjer je še nekaj neznank, obravnava Spremembe vprašalnika za certifikat 
OPPK. Potrjen dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 11. seje IO GK 
2. Stališče IO GK do predlogov skupnega PZS stališča do posegov v gorski prostor  
3. Status planinskih koč 
4. Spremembe vprašalnika za certifikat OPPK 
5. Informacija o včlanitvi PZS v Turistično-gostinsko zbornico Slovenije  
6. Razno 

 
Add 1 
Ob pregledu zapisnik je Eržen dodal informacijo glede odziva MGRT na poslano pobudo PZS glede 
ukrepov za zmanjšanje vpliva epidemije na planinske koče. Finančna pomoč je bila zavrnjena. Vezano 
na možnost postavitve začasnih zunanjih objektov in prošnjo za podaljšanje roka zadostitve ukrepov 
uredbe vezano glede okoljevarstvenih dovoljenj za MČN nad 50 PE so nas preusmerili na MOP, od 
katerih pa tudi še ni odgovorov.   
 
Sklep 1-12-2021: IO GK potrjuje zapisnik 11. seje IO GK. 
 
Add 2 
Rezar je podal izhodiščna pojasnila in svoje poglede glede gradiv vodstva PZS za oblikovanje skupnih 
PZS stališč do posegov v gorski prostor.  
Eržen je dodatno pojasnil, zakaj vodstvo želi pripraviti gradiva glede skupnih stališč PZS. Potrebe so 
tako glede novinarskih vprašanj kot pobud NVO-jev glede posameznih posegov in apel na PZS glede 
podpore.  
Oba sta podala dejstvo, da je znotraj PZS več stališč, ki pa morajo biti navzven usklajena, predvsem z 
KVGN.  
Rezar je še dodal mnenje, naj gredo visokogorske koče v smeri zelenih virov za proizvodnjo elektrike, 
pri elektrifikaciji potreben premislek, tuširanje zgolj tam, kjer je vode dovolj in se voda očisti, 
možnost ponovne uporabe očiščene vode, vprašanje, koliko koče prenesejo obiska, problem 
množičnosti športnih dejavnosti v gorah, potreba po izobraževanju ljudi, ki hodijo v gore. 
Povzel je še, da se PZS opredeli za elektrifikacijo planinskih koč, glede uporabe vode v kočah in da 
društva, ki se bodo javila na razpis MGRT, da morajo informacijo poslati na PZS. 
Zupanc predlagal, da novih poti ne, ampak smiselno pa obnoviti stare poti, ki so v boljšem stanju kot 
nekatere markirane in smiselna pobuda za elektrifikacijo in sočasno spravilo fekalij v dolino.  
Eržen je pojasnil, da imamo v Vodilih zapisano, da imajo visokogorske koče specifične pogoje 
obratovanja in je potrebna posebna podpora in usmeritev s strani PZS. Za ostale koče se pričakuje 



 
podpora tudi preko TGZS. Na PZS imamo velike težave aktualnih informacij, kaj se dogaja s 
planinskimi kočami, predvsem v smislu investicij.  
Dretnik je mnenja, da je zelo težko konkretno zapisati smernice in naj bodo le-te splošno usmerjene. 
Konkretno glede gospodarnosti obratovanja in ekološke sprejemljivosti bi bilo potrebno opredeliti 
kriterije, na podlagi katerih se lahko potem posamezni poseg oz. investicija presoja. Vsak poseg bo 
potrebno pretehtati pred odločitvijo. 
Požar je predlagal, da bi odziv društev za informacije morda izboljšali z še boljšim servisom 
svetovalne pisarne za pomoč društvom pri investicijah. 
 
Sklep 2-12-2021: IO GK soglaša s predlogom izhodišč predsedstva PZS – planinske koče. IO GK 
predlaga, da se vsak konkreten primer posebej obravnava.  
 
Add 3 
Prašnikar in Rezar ste predstavila vlogo Občine Cerknica za prejem statusa planinske koče za Planinski 
dom na Slivnici in poročilo z obiska koče.  
Komentarji članov IO so bili pozitivni za vpis dom v register planinskih koč.  
 
Prašnikar in Rezar sta predstavila ugotovitve z obiska Furlanovega zavetišča pri Abramu, ki ima status 
planinske koče. Ključne ugotovitve so, da lastnik ne upošteva obveznih popustov za člane PZS za 
nočitev in da objekt deluje povsem kot turistična kmetija in razen žiga kontrolne točke SPP nima 
nobene vidne podobe planinske koče. Lastnik je na obisku izjavil, da popustov tudi v prihodnosti ne 
bodo upoštevali. So pa ponosni na to, da je kmetija že skoraj od samega začetka kontrolna točka na 
SPP. 
Člani IO so podali mnenje, da ta objekt dejansko ne deluje kot planinska koča. Glede na to, da je 
lastnik sam izjavil, da popustov ne bo upošteval, se objektu odvzame status planinske koče. V 
primeru potrditve odvzema statusa, se ta informacija objavi na spletnih straneh PZS.  
 
Rezar je še podal informacijo glede Planinskega doma na Gospincu, da vloga PD Kranj za prenehanje 
statusa planinske koče še ni bila obravnavana na MDO Gorenjska. Na MDO se sicer poraja vprašanje, 
kako bi tak izbris vplival na ostale koče za morebitni izbris iz registra.  
 
Sklep 3-12-2021: IO GK potrjuje in predlaga UO PZS, da s predložitvijo uporabnega dovoljenja 
Planinski dom na Slivnici, lastnik Občina Cerknica, pridobi status planinske koče in je s tem vpisan v 
register planinskih koč PZS.   
 
Sklep 4-12-2021: IO GK sprejema in predlaga UO PZS, da se za Furlanovo zavetišče pri Abramu  
odvzame status planinske koče in se ga s tem izbriše iz registra planinskih koč. Izbris iz registra v 
ničemer ne vpliva na to, da je objekt kontrolna točka na Slovenski planinski poti.    
 
 
Add 4 
Drago Dretnik je predstavil predloge za spremembo nekaterih kriterijev pri vprašalniku za Certifikat 
Okolju prijazna planinska koče.  
Na podlagi predstavitve je bila večja diskusija glede obveznosti pogostosti dokazovanja brezhibnega 
delovanja male čistilne naprave. Zaključek je bil, da potrebno dokazovanje na vsaki dve leti. 
 
Sklep 5-12-2021: IO GK potrjuje spremembe vprašalnika za Certifikat Okolju prijazna planinska 
koča. Drago Dretnik pripravi čistopis na podlagi podanih pripomb in zaključkov razprave.  



 
Add 5 
Uvodni del in namen včlanitve PZS v Turistično-gostinsko zbornico je predstavil Rezar. Dodal je, da se 
je pred obravnavo predloga na UP PZS pojavila dilema glede stroška za članarino. 
Eržen je dodal, da je zbornica lahko eden od pomembnih kanalov za uveljavljanje interesov PZS. 
Dejstvo pa je, da bo učinek odvisen predvsem od lastne aktivnosti. Strošek za PZS je 3.200 EUR, kar bi 
bil kasneje strošek okvirno 20 EUR na posamezno kočo. PZS mora vzpostaviti tudi odbor za planinske 
koče. Po dveh letih bo možna revizija članstva v zbornici. 
 
Razno 
Eržen je podal informacijo, da zaključuje s funkcijo podpredsednika PZS. A hkrati bo še naprej aktiven 
in sicer v okviru Projektne pisarne PZS, preko katere se bo lahko bolj sistematično ukvarjal z 
določenimi večjimi projekti, tudi vezano na planinsko gospodarstvo.  
 
 
 
Seja se je končala ob 20:00 
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni delavec PZS  


