
 
 

ZAPISNIK 
 
1.seje IO GK PZS, ki je bila v sredo, 13. aprila 2022, ob 17.00 h, v sejni sobi PZS, Ob železnici 30 a, 
Ljubljana.  
 
Prisotni: Mirko Jeršič (načelnik), Janko Arh, Roman Močnik, Ivan Resnik, Valentin Rezar, Aleksander 
Ropret, Tomaž Rusimovič, Ivan Rupnik, Franka Zega (člani IO) ter Dušan Prašnikar (strokovni 
sodelavec GK, Miro Eržen (Projektna pisarna, zgolj v uvodnem delu).  
  
 
DNEVNI RED: 

 
1. Pregled zapisnika 14. seje IO GK PZS (v prejšnjem mandatu) 
2. Program dela GK 2022 in smernice delovanja izvršnega odbora GK 
3. Strokovne komisije in odbori v okviru Gospodarske komisije 
4. Register planinskih koč – vloga za novo planinsko kočo 
5. Razno 
 
 
 
Točka 1 - Pregled zapisnika 14. seje IO GK PZS 
Na zapisnik zadnje seje prejšnjega mandata ni bilo pripomb. 
 
Sklep 1-1-2022: IO GK potrjuje zapisnik 15. seje IO GK prejšnjega mandata. 
 
Točka 2 - Program dela GK 2022 in smernice delovanja izvršnega odbora GK 
  
Načelnik je za prvo sejo IO zaprosil predsednika PZS, da pojasni vlogo Projektne pisarne PZS. 
Predsednik se je zaradi drugih obveznosti opravičil.   
 
Vlogo projektne pisarne je predstavil Miro Eržen. 
V okviru delovanja v predsedstvu PZS je ugotovil, da je bilo delovanje komisij zelo neučinkovito.  
Zato je predstavil model organiziranosti s Projektno pisarno, ki primarno dela na področju 
planinskega gospodarstva. Želja pa je, da bi bil princip projektne pisarne vključen tudi pri ostalih 
organih PZS. 
Glede na način dela, ko je potrebno biti odziven zelo hitro, ni pričakovati, da bi to posamezna 
komisija lahko opravljala.  
Svetovalna pisarna je usmerjena v svetovanje. Projektna pisarna pa je usmerjena v način dela, da se 
projekt izvede v celoti in z odgovorno osebo.  
 
Na začetku mandata je komisiji podal nasvet, da naj bo poudarek dela GK na ekološkem odtisu 
planinskih koč. Okoljske težave planinskih koč je potrebno rešiti, tudi zaradi vse večjega pritiska MOP 
glede okoljskih vplivov koč. Kot primer je navedel Kočo pri Triglavskih jezerih. Tudi v smislu, da 
poročilo o Dvojnem jezeru kaže na slabo sliko sedanjega okoljskega stanja planinskih koč.  
Priporoča resen dialog z upravljavci planinskih koč na temo ekologije planinskih koč, potrebno je 
zaostriti kriterije za certifikat OPPK. Potrebno je izobraževanje in ozaveščanje, še posebno na 
področju upravljanja z MČN, kjer prihaja do slabega upravljanja zaradi nedoslednosti ali neznanja.  



 
MOP zelo favorizira suha stranišča in pritiska za omejitev obiska.  
Najprej je potrebna interna razprava, tudi da pokažemo na ven, da delujemo v tej smeri.  
 
Mirko Jeršič je opozoril, da Projektna pisarna ni v statutu PZS in relacije Projektne pisarne do ostalih 
organov PZS niso znane.  
Eržen odgovarja, da je pisarna podrejena direktno predsedniku PZS in da je vzvod reševanja akutnih 
problemov. 
 
Damjan Omerzu je dodal, da  z idejo Projektne pisarne vodstvo zavestno ne gre v pretirane formalne 
oblike. Koncept pisarne je sicer vodstvo v 2021 potrdilo. Osnovni nabor projektov Projektne pisarne  
je znan. 
Delo pisarne je tudi razbremenitev komisije, deluje ciljno usmerjeno in fleksibilno. 
Način dela je tudi preizkus za ostalo delo v okviru PZS in ostalih komisij, kot način projektnega dela.  
 
Eržen je dodal, da PZS žal ne more imeti tako številčne strokovne službe, v primerjavi z ostalimi 
alpskimi zvezami. Projektna pisarna je ena od variant, da ključna problematika ne zastaja.  
 
Ivan Resnik je podal mnenje, da je program dela GK preobširen in bi bilo potrebno izluščiti ključne 
usmeritve dela. 
 
Tomaž Rusimovič je podal mnenje, da je projektni način dela metodologija, kako rešit problem, 
težave. Projektna pisarna je servis za vodenje projektov, za tiste, ki so v projektni skupini.  
MČN pri Dvojnem jezeru je svoj projekt, drugo pa je, da so MČN problematika in da komisija na tem 
dela. Navedel primer MČN Koče na Planini pri jezeru, da so s projektnim pristopom izvedli prenovo in 
sedaj MČN dela konstantno dobro.    
      
Eržen je odgovoril, da je ravno to bil namen, da tiste aktivnosti, ki jih GK ni mogla izvajati, da jih 
aktivira Projektna pisarna. Ime Projektna pisarna je bil izbran ravno zato, da bi bil to sistem delovanja 
znotraj PZS, kot dolgoročno usmerjeno.  
 
Valentin Rezar je dodal, da v štirih letih delovanja GK dejansko ni imela znanja in resursov, da bi 
izvajala zahtevnejše aktivnosti.  
 
Jeršič je pojasnil, kako vidi delovanje GK. Člani IO so predstavniki društev in koč. Delo GK je, da 
zaznavamo probleme in jih na ravni komisije opredelimo ter najdemo način rešitve problema.  
Naloga GK ni reševanje težav posamezne koče, ampak problemov, ki so zaznani kot skupni.  
Resnik je dodal, da se določene rešitve tudi plačajo, ni nujno da je vse zastonj. 
 
Rezar je dodal, da je na vseh dogodkih GK spodbujal, da društva javljajo probleme, a je bil odziv 
minimalen.  
 
Program GK za leto 2022 
Usklajeno stališče komisije, da osnovnih usmeritev komisija ne bo spreminjala, je pa smiselno narediti 
nabor aktivnosti, ki so prioriteta in ki jo bo GK dejansko izvajala v tem letu. 
 
Omerzu je dodal, da mora biti jasno, da GK ne bo strokovno izvajala rešitev. Ampak se za tehnične 
rešitve angažira zunanje strokovnjake. Problem pa je dobiti prave strokovnjake, ki imajo resnično 
znanja in izkušnje glede specifičnosti planinskih koč.  



 
 
Pomembno je področje čiščenja odpadnih voda, za kar je potrebno pridobiti relevantnega 
strokovnjaka, glede na to, da je Drago Dretnik prenehal z delovanjem v Svetovalni pisarni.  
Usklajena usmeritev komisije, da pridemo do nabora rešitev in nabora izvajalcev (ki so potrjeno 
dobri).   
 
Za Razpis MGRT za planinske koče so bila podana mnenja, da je problem časovne izvedbe in finančne 
dražitve samih investicij. Predlog, da se po koncu izvedb investicij v tem razpisu pridobi povratne 
informacije o težavah in rešitvah. 
 
Rusimovič je podal predlog, da se za društva, ki uporabljajo rezervacijski sistem, naredi zoom 
delavnica za osvežitev in nove oskrbnike. 
Dodal je še, da bi bilo potrebno prevetriti program in da je delo oskrbnikov in najemnikov usklajeno z 
društvi in gospodarji.  
 
Sklep 2-1-2022: IO osnovnih usmeritev programa dela GK v letu 2022 ne bo spreminjala. Potrebno 
pa je narediti nabor aktivnosti, ki so prioriteta in ki jo bo GK dejansko izvajala v tem letu. 
 
Točka 3 - Strokovne komisije in odbori v okviru Gospodarske komisije 
 
Odbor za visokogorske koče  
Dosedanji vodja Odbora, Jaka Zupan, je predstavil, da je bil s strani dosedanjih članov odziv, da je 
delovanje odbora še naprej smiselno in potrebno.  
Člani so določili še sestavo komisije za razpise in za certifikate.  
 
Sklep 3-1-2022: Jaka Zupanc in Dušan Prašnikar uskladita novo sestavo Odbora za visokogorske 
koče v tem mandatu.  
 
Sklep 4-1-2022: Za člane komisije za pregled in ocenjevanje razpisov gospodarske komisije se 
imenujejo: generalni sekretar PZS, načelnik gospodarske komisije PZS, strokovni sodelavec 
gospodarske komisije PZS, Valentin Rezar, Franka Zega. 
 
Sklep 5-1-2022: Za člane strokovne komisije za podeljevanje certifikata OPPK in DPPK se imenujejo: 
Mirko Jeršič, Ivan Rupnik, Aleksander Ropret in Dušan Prašnikar; rezerva: Valentin Rezar 
 
Točka 4 - Register planinskih objektov 
V gradivu je bila predstavljena dokumentacija za pridobitev status planinske koča za Planinski dom 
Kumer.  
GK ugotavlja, da dom zadošča kriterijem za pridobitev status, edino ni predloženega uporabnega 
dovoljenja, kar je obvezni pogoj.   
Jeršič je ob tem opozoril, da je potrebno opozoriti planinska društva, da si uredijo uporabna 
dovoljenja. Kar je tudi pogoj za potrebe razpisov.  
 
Sklep 6-1-2022: IO GK potrjuje, da s predložitvijo uporabnega dovoljenja Planinski dom Kumer 
pridobi status planinskega objekta in se vpiše v register planinskih objektov PZS.  
 
Točka 5 - Razno 
Roman Močnik je opozoril na nepravilni datum seje in prosi, da se v prihodnje ta napaka ne zgodi. 



 
Aleksander Ropret je podal mnenje, da bi morali seminarje za gospodarje imeti večkrat na leto. 
Jeršič je podal informacijo glede požarne varnosti, da mora biti za objekt narejen elaborat požarne 
varnosti, za vse osebje v kočah PD Srednja vas v Bohinju hkrati naredi izobraževanje varnostni inženir. 
Rusimovič –je podal informacijo, da v projekt energetske sanacije Koče na Planini pri Jezeru dodana 
tudi požarna centrala s senzorji v vseh prostorih. 
 
 
Seja je zaključena ob 19.30 
 
 
 


