
 
 

ZAPISNIK 
 
14. seje IO GK PZS, ki je bila v torek, 25. januarja 2022, ob 15.00 h preko spletne aplikacije ZOOM. 
 
Prisotni člani GK: Valentin Rezar – načelnik, Ivan Rupnik, Drago Dretnik, Roman Resnik, Janko Arh, 
Aleš Požar. 
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 13. seje IO GK 
2. Poročilo GK za 2021 
3. Plan dela GK 2022 in osnutek za 2023 
4. Zbor gospodarjev in Konferenca planinskega gospodarstva 
5. Priporočljive cene nočitev v planinskih kočah 
6. Pravilnik gospodarske komisije 
7. Register planinskih koč (Stador, Gospinc) 
8. Razno 

 
Add 1 
Na zapisnik ni bilo pripomb.  
Sklep 1-14-2022: IO GK potrjuje zapisnik 13. seje IO GK. 
 
Add 2 
Poročilo je bilo poslano v gradivu za sejo. Dodatnih dopolnil ali pripomb na poročilo ni bilo. 
 
Sklep 2-14-2022: IO GK potrjuje Poročilo o delu Gospodarske komisije za leto 2021. 
 
Add 3 
Na predstavljen program dela GK 2022, ki je hkrati tudi predlog okvirnega programa GK za leto 2023, 
ni bilo posebne razprava in dopolnitev. 
 
Sklep 3-14-2022: IO GK potrjuje podroben Program dela Gospodarske komisije za leto 2022 in 
okvirni Program dela Gospodarske komisije za leto 2023. 
 
Add 4 
Glede na trenutne razmere je bilo večinsko mnenje, da se zbor gospodarjev izvede podobno, kot v 
letu 2021. Zbor se organizira kot spletno srečanje preko ZOOM aplikacije, čemur sledi potrditev 
sklepov preko elektronske pošte.  
Dogovorjeno je bilo tudi glede ključnih delovnih teles zbora.  
Konferenca planinskega gospodarstva se izvede 26. 3. 2022 v okviru sejmu Alpe Adria. V primeru, da 
sejem ne bi bil izveden, se izvede preko spleta. Teme za konferenco, razen požarne varnosti, še niso 
dogovorjene.  
 
Sklep 4-14-2022: IO GK potrjuje izvedbo zbora gospodarjev preko spleta, formalna potrditev 
sklepov pa naknadno preko elektronske pošte. Za delovnega predsednika se zboru predlaga Jaka 



 
Zupanca, PD Srednja vas v Bohinju, za člane volilno-verifikacijske komisije pa Romana Resnika, PD 
Kamnik, Draga Dretnika, PD Mežica in Marjeto Bricl, PD Kum Trbovlje.  
 
Add 5 
Kot predlog za obravnavo na seji sta bila pripravljena dva predloga glede sprememb priporočenih 
najvišjih cen nočitev in osnovne oskrbe v planinskih kočah in sicer s strani PD Srednja vas v Bohinju in 
Draga Dretnika. V prvem delu smo obravnavali cene za nočitve. Obe varianti sta imeli predlog 
povišanja cen in tudi možnost posebne kategorije, kot nadstandardne sobe. PD Srednja vas je 
predlagala občutnejšo povišanje, predlog Dretnika pa povišanje predvsem za manjše sobe in zgolj 
minimalno za skupna ležišča. Hkrati pa je vrednosti cen zaokrožil na polni evro.  
V razpravi so se člani strinjali, da je smiselno razmišljati o dodatni kategoriji, vendar je potrebno zelo 
previdno določiti kriterije, ki jih v tem trenutku še ni bilo pripravljenih. Zato se pri trenutnem 
predlogu še ne vnese dodatna kategorija, ampak z dobro pripravo pri naslednji spremembi 
priporočenih cen. Večinsko so člani podprli povišanje cen, kot je predlagal Dretnik.  
 
Drugi del obravnave je bil usmerjen na priporočene cene osnovne oskrbe. Tudi tu je predlog PD 
Srednja vas imel občutnejšo povišanje, Dretnikov pa povišanje enolončnice, ne pa tudi vode. Člani so 
se strinjali, da je povišanje potrebno. Na podlagi razgovora je bil dogovorjen kompromis, povišanje 
kot je predlagal PD Srednja vas, vendar povišanje cene vode v kočah II. kategorije na 3,00 EUR.  
 
Sklep 5-14-2022: IO GK predlaga Zboru gospodarjev povišanje priporočenih najvišjih cen nočitev in 
osnovne oskrbe v planinskih kočah z vrednostmi v preglednici.  

PRIPOROČENE 
NAJVIŠJE CENE 
PRENOČEVANJA 

Koče I. kategorije Koče II. kategorije 

osnovna 
cena (€) 

članski 
popust (%) 

članska 
cena (€) 

osnovna 
cena (€) 

članski 
popust (%) 

članska 
cena (€) 

soba 2 postelji 33,00 € 30 23,00 € 26,00 € 50 13,00 € 

soba 3-6 postelj 30,00 € 30 21,00 € 22,00 € 50 11,00 € 

skupna ležišča, 7-12 
postelj 

26,00 € 50 13,00 € 20,00 € 50 10,00 € 

skupna ležišča, nad 12 
postelj 

22,00 € 50 11,00 € 18,00 € 50 9,00 € 

 

 IZDELEK (priporočene najvišje cene) 
koče I. 

kategorije 
koče II. 

kategorije 

enolončnica z mesom 8,00 € 7,00 € 

čaj 0,25 litra    2,00 € 1,80 € 

voda 1,5 litra (plastenka)   5,00 € 3,00 € 

 
 
 
 
 
 



 
Povišanje cen pri posamezni kategoriji: 

PRIPOROČENE 
NAJVIŠJE CENE 
PRENOČEVANJA 

Koče I. kategorije Koče II. kategorije 

osnovna 
cena (€) 

članski 
popust (%) 

članska 
cena (€) 

osnovna 
cena (€) 

članski 
popust (%) 

članska 
cena (€) 

soba 2 postelji 4,50 € 30 3,05 € 2,50 € 50 1,25 € 

soba 3-6 postelj 3,00 € 30 2,10 € 0,50 € 50 0,25 € 

skupna ležišča, 7-12 
postelj 

2,00 € 50 1,00 € 1,00 € 50 0,50 € 

skupna ležišča, nad 12 
postelj 

0,00 € 50 0,00 € 1,00 € 50 0,50 € 

 

 IZDELEK (priporočene najvišje cene) 
koče I. 

kategorije 
koče II. 

kategorije 

enolončnica z mesom 1,20 € 1,70 € 

čaj 0,25 litra    0,20 € 0,30 € 

voda 1,5 litra (plastenka)   0,60 € 0,50 € 

 
 
Add 6 
Postopek za spremembo oz. potrditev priporočenih najvišjih cen nočitev in osnovne oskrbe v 
planinskih kočah je vezan na zbor gospodarjev, ki na predlog IO GK sprejme priporočene cene, UO 
PZS pa da soglasje k tem cenam. Težava je, da ker je običajno zbor gospodarjev v februarju, je končna 
potrditev cen šele na aprilski seji UO PZS. Kar pa je bistveno prepozno, saj morajo društva sprejeti 
cenike že v začetku leta.  
Za prihodnji zbor bi bilo potrebno premisliti, ali se postopek karkoli spremeni in prilagodi, da bi bilo 
opcijsko sprejetje sprememb cen možno že v jesenskem času.  
 
Add 7 
Rezar je pojasnil, da je bil na podlagi dopisa PD Kranj za umikom zahteve za izbris planinskega dom na 
Gospincu, s PD Kranj opravljen sestanek, na katerem so predstavniki PZS, Rezar, Eržen in Prašnikar 
ugotovili, da je umik zahteve upravičen in posledično sama zahteva za izbris koče brezpredmetna.  
 
Na podlagi vloge lastnika Koče na planini Stador za izbris iz registra planinskih koč je bilo pridobljeno 
mnenje tako PD Tolmin kot MDO Posočje, ki se strinjajo z izbrisom. Objekt ni v času, ko je imel status 
planinske koče, pridobil nobenih finančnih sredstev s strani PZS. 
 
Sklep 6-14-2022: IO GK sprejema in predlaga UO PZS izbris Koče na planini Stador iz registra 
planinskih koč.  
 
 
Seja se je končala ob 16:30 
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni delavec PZS  


