
 
 

ZAPISNIK 
 
13. seje IO GK PZS, ki je bila v četrtek, 4. novembra 2021, ob 16.00 h preko spletne aplikacije ZOOM. 
 
Prisotni člani GK: Valentin Rezar – načelnik, Ivan Rupnik, Drago Dretnik, Aleš Požar, Roman Resnik, 
Janko Arh, Marjan Kozmus. 
Ostali prisotni: Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za visokogorske koče; Miro Eržen, vodja 
Projektne pisarne PZS; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS. 
 
Valentin Rezar je pozdravil prisotne in podal predlog dnevnega reda.  

1. Pregled zapisnika 12. seje IO GK 
2. Register planinskih koč 
3. Pritožbe glede delovanja planinskih koč 
4. Priporočene cene za nočitve in osnovno oskrbo v planinskih kočah 
5. Poročilo Svetovalna pisarna in certifikati za koče 
6. Smernice za plan dela za 2022  
7. Razno 

 
Add 1 
Na zapisnik ni bilo pripomb.  
Sklep 1-13-2021: IO GK potrjuje zapisnik 12. seje IO GK. 
 
Add 2 
GK je prejela pisno vlogo za izbris Koče na planini Stador iz registra planinskih koč. Prašnikar je 
pojasnil, da je koča v privat lasti in je že več let zaprta. Ob vpisu koče v register se je PD Tolmin, kot 
društvo, ki ima na tem območju v skrbništvu planinske poti in najbližjo planinsko kočo opredelilo 
pozitivno za vpis objekta v register. Člani IO so se sicer strinjali z izpisom, a ker so manjkalo podatki o 
morebitnem vložku PZS v objekt, se glasovanje prestavi na naslednjo sejo. 
 
Rezar je pred sejo telefonsko govoril s predsednikom PD Kranj glede njihove vloge o izbrisu Planinske 
koče na Gospincu iz registra planinskih koč. Po tem pogovoru je GK prejela dopis PD o preklicu vloge 
za izbris.  
 
Sklep 2-13-2021: GK izvede sestanek s PD Kranj in najemnikom Planinske koče na Gospincu z 
namenom razjasnitve načrtov o prihodnjem delovanju koče.   
 
Add 3 
GK je od zadnje seje IO GK prejela nekaj pritožb glede delovanja planinskih koč. Večina so bile 
manjše, ki smo jih sproti rešili z lastnikom objekta. Poleg teh smo prejeli še dve pritožbi s širšim 
značajem.  
Na Koči na planini Kuhinja za spanje v prenovljeni sobi niso upoštevali popusta za člane PZS. Po 
preverjanju dejansko koča ponuja članski popust zgolj na skupnih ležišči, za spanje v prenovljenem 
delu koče z manjšimi sobami s sanitarijami, pa članskega popusta ne upošteva. Na poziv GK za 
pojasnila in upoštevanje članskega popusta smo s strani PD Kobarid prejeli odgovor, da dokler je 
prizidek pod hipoteko, društvo ne more za te sobe nuditi tega popusta.  
Na podlagi razprave je skupno mnenje članov, da koča mora v vsakem primeru za vsa svoja ležišča 
nuditi članski popust. Za višino cene za prenočevanje pa imamo zgolj priporočene cene in če že, 



 
potem naj koča zviša ceno nočitev. Izpostavilo se je, da bo takih primerov lahko vse več, ker sicer 
društva ne bodo sposobna plačevati kreditov za sanacije in posodobitve. Rupnik je povedal, da je 
predsednik PD Kobarid na seji MDO predstavil to težavo in na ravni MDO je bila usmeritev o varianti 
zvišanju cen, da pa članski popust mora ostati.  
Za odločanje o tem konkretnem primeru je potrebno še opraviti razgovor s PD Kobarid. 
 
Druga pripomba pa se nanaša na slabo delovanje Ribniške koče na Pohorju. V času od prejema 
pritožbe do seje IO GK so že potekali pogovori med pritožnikom in PD Paloma Sladki vrh in razrešili 
težave, kar so na PD tudi pisno pojasnili. Ne glede na to, pa ostaja vprašanje prihodnjega delovanja in 
obstoja Ribniške koče, saj ji zaradi konkurence in svojega pogleda razvoja turizma v soseščini koče 
obstoj zagotavlja zgolj dobro in kakovostno delovanje koče.  
 
Sklep 3-13-2021: GK izvede sestanek s PD Kobarid na temo prihodnjega delovanja koče in 
spoštovanja članskih popustov PZS. 
 
Add 4 
Glede na splošno višanje cen osnovnih artiklov in tudi storitev je potreben razmislek o povišanje 
najvišjih priporočenih cen nočitev in osnovne oskrbe v planinskih kočah. Člani so se strinjali, da je 
povišanje potrebno. Prašnikar članom pošlje trenutno veljavne priporočene cene v excel obliki. Člani 
do naslednje seje pripravijo predlog glede odstotka oz. vrednosti povišanja, tako glede nočitev kot 
glede artiklov osnovne oskrbe.  
 
Add 5 
Dretnik je predstavil poročilo o delovanju Svetovalne pisarne PZS za leto 2021. Svetovanj je bilo 
nekoliko manj. Se pa kaže trend, da so izvidi analiz delovanja malih čistilnih naprav boljši, kot v 
preteklosti. Do konca leta bo Dretnik pripravil celotno analizo rezultatov delovanja MČN v planinskih 
kočah. Predstavil je tudi poročilo o letošnjem pregledu za certifikate Družinam in Okolju prijazne 
planinske koče. Novih prijav ni bilo, za Družinam PPK so vse koče izpolnile pogoje za podaljšanje, za 
Okolju PPK pa nekatere koče niso izpolnile kriterijev. Ključni kriterij pri tem je bil, da ni bilo dokazil o 
delovanju MČN v skladu z zakonodajo. Ob koncu je Dretnik še povedal, da se z iztekom mandata te 
skupine gospodarske komisije tudi on poslavlja od dela v Svetovalni pisarni. Eržen se mu je v imenu 
PZS zahvalil za vse njegovo delo kot vodja Svetovalne pisarne.  
Pri poročilu Svetovalne pisarne manjka še poročilo energetskega svetovalca. 
 
Sklep 4-13-2021: IO GK potrjuje podaljšanje veljavnost certifikatov Okolju prijazna planinska koča 
(OPPK) za planinske koče za obdobje 2022-2025:  

− Dom na Lubniku – PD Škofja Loka 

− Dom na Peci – PD Mežica 

− Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale 

− Koča na Blegošu – PD Škofja Loka 

− Koča na Planini pri Jezeru – PD LPP 

− Planinski dom na Košenjaku – PD Dravograd 

− Planinski dom na Uštah-Žerenku – PD Moravče 

− Planinski dom na Zelenici – PD Tržič 

− Poštarski dom na Vršiču – PD PTT Ljubljana 

− Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica 
IO GK potrjuje podaljšanje veljavnost certifikatov Družinam prijazna planinska koča (DPPK) za 
planinske koče za obdobje 2022-2025:  



 
− Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica 

− Dom na Menini planini – PD Gornji Grad 

− Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale 

− Koča na Blegošu – PD Škofja Loka 

− Koča na Planini pri Jezeru – PD LPP 

− Koča na planini Razor – PD Tolmin 

− Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje 

− Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana 

− Mengeška koča na Gobavici – PD Mengeš 

− Planinska koč na Uskovnici – PD Srednja vas v Bohinju 

− Planinski dom na Zasavski sveti gori – PD Zagorje 

− Planinski dom na Zelenici – PD Tržič 

− Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih – PD Krka Novo mesto 

− Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica 

− Valvasorjev dom pod Stolom – PD Radovljica 
 
Add 6 
Eržen je pojasnil, da Projektna pisarna v začetnem obdobju deluje predvsem na področju planinskega 
gospodarstva in z vsebinami, ki so po eni strani širše zasnovane, kot je osnovno delo gospodarske 
komisije in z vsebinami, za katere je potrebna hitra odzivnost. Do naslednje seje IO se pripravi 
predlog, katere aktivnosti, ki so sicer zapisane v načrtu dela gospodarske komisije, a jih komisija ne 
zmore realizirati, se prenesejo pod okrilje Projektne pisarne.  
 
Razno 
Ker se z zborom gospodarjev v naslednjem letu izteka mandat obstoječi sestavi gospodarske komisije, 
je IO sprejel sklep o pripravah za volitve za naslednje mandatno obdobje. 
Zupanc, kot vodja odbora za visokogorske koče, je povedal, da je bila sezona relativno dobra in 
trenutno s strani odbora ni vsebin, ki bi jih obravnavala IO GK. 
Požar je pojasnil, da za tista društva, ki so se uspešno prijavila na razpis MGRT in bodo aktivnosti 
izvajali v letu 2022, se pojavlja velika finančna težava, saj se vrednosti materialov in storitev izredno 
dražijo in bo skupna vrednost del močno presežena, glede na načrtovano. Predlagal je, da bi na 
MGRT zaprosili za revalorizacijo stroška investicij. Eržen in Prašnikar sta odgovorila, da sicer lahko 
vprašamo, a možnosti za to so praktično nične, saj so že podani sklepi in podpisane pogodbe.  
 
Sklep 5-13-2021: IO GK potrjuje kandidacijski postopek za izvedbo volitev v organe Gospodarske 
komisije za mandatno obdobje 2022-2026. 
 
 
Seja se je končala ob 19:00 
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni delavec PZS  


