
 
 
Datum: Ljubljana, 15.10.  2010 
Naš znak: 012-SD  Št.:  +++ -2010 

 

ZAPISNIK 
 
1. seje GK PZS, ki je bila v četrtek 07. oktobra 2010,  ob 16. uri, v sejni sobi na PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni: Glavnik Aleš, Omahen Janez, Rajh Manja, Drago Dretnik, Miro  Pogačar, Jože Bobovnik, Janez 
Bizjak in Danilo Sbrizaj. 
 
Odsotnost opravičil:  Marko Prohinar 
 
Sejo je otvoril načelnik GK Aleš Glavnik in po ugotovitvi sklepčnosti predlagal 
 
Dnevni red (ali napišem le skrajšan, brez podtočk?): 
DNEVNI RED: 
1.   predstavitev novih članov in konstituiranje nove GK – Aleš Glavnik 
2.   kratko poročilo o odprtih zadevah iz preteklega mandata GK – Danilo Sbrizaj 
3.   seznanitev s programom dela nove GK – Aleš Glavnik 
 
4. Predlog formiranja Podkomisije za upravljanje planinskih koč (vodja PROHINAR Marko, člani 
JENKO Aleš, BOBOVNIK Jože) z nalogami: 

  priprava predloga cen za leto 2011 

  posodobitev »Pravilnika o upravljanju, gradnji in opremi planinskih koč« 

  priprava smernice PZS ali predloga »Pravilnika o planinskih kočah«, ki se bi posredoval na min-
istrstvo, v okviru Zakona o gostinstvu in predlogi za spremembo zakona 

  definiranje statusa koč (športni objekti?) 

 pobuda za davčne olajšave koč 

 mreženje koč, skupni marketing koč, priprava projekta 

 poenotenje standardov glede ponudbe na kočah (hrana, namestitev, oblačenje,...) 

 priprava usposabljanja za oskrbnike koč v letu 2011 

 priprava razpisa pregleda 5 koč s strani DAV v letu 2011 (prof. Kreuziner) 

 priprava osnutka certifikata za koče: ekološka, družinam prijazna,…  

 priprava predlogov in kriterijev za poenotenje standardov koč z Nemčijo/Avstrijo/Švico 

 razpis za izbor enega slovenskega oskrbnika za obisk seminarja DAV v letu 2010 ali 2011 
 
5. Predlog formiranja Podkomisije za ekologijo planinskega sveta  (vodja DRETNIK Drago, člani 
ŽELEZNIK Borut, STRASSBERGER Silva, KAJZELJ Miha, BIZJAK Janez, OMAHEN Janez), z nalogami: 

  predlogi za sanacije koč 

  priprava smernice za požarno varnost v kočah 

  priprava smernic za gradnjo MČN (določitev PE, tip, tehnologija, načini odlaganja blata, ločeno  
za vse 3 kategorije koč) 

  izgradnje MČN 

  izraba OVE (obnovljivih virov energije) 

  priprava »info ture« po kočah, ki že imajo ČN in OVE ter priprava izhodišč za nove projekte 

  ovrednotenje ČN za planinske koče (izbor tehnologije, proizvajalca, cene, analiza učinkovitosti,  
doseganje/merjenje rezultatov), enovit pristop za koče iste kategorije 
 

 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Gospodarska komisija UO PZS 
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana; e-pošta: danilo.sbrizaj@pzs.si 

Telefon: 01/ 43 45 680, fax: 01/ 43 45 691 



6. Podkomisije za upravljanje premoženja (vodja RAJH Manja, člani ANDREJC Dragica, POGAČAR 
Miro), z nalogami: 

 evidentiranje odprtih ZK vprašanj med PZS in raznimi PD 

 Pregled in  ažuriranje seznama lastnine PZS 

  ovrednotenje premoženja PZS 
 
7.  določitev predstavnika v Komisiji za koče in pota  CAA – predlog Drago Dretnik 
8.  predlogi za spremembe Pravilnika GK : 

 formiranje treh podkomisij (predloge glej zgoraj) 

 članstvo v GK se določa po strokovnosti, delegatski sistem ni sprejemljiv 

 člane GK izbere načelnik GK, potrdi jih UO PZS 

 člane GK lahko načelnik postavlja in razrešuje 

 na vseh sejah podkomisij je obvezna prisotnost načelnika in strokovnega delavca PZS, vedno va-
bljen tudi predsednik PZS 

  zbori gospodarjev v stari obliki (kot organ odločanja) niso smiselni, zato se jih več ne izvaja 
 
9.  Predlog  za postavitev novega koncepta planinskih koč – uvedba blagovne znamke »Planinstvo« 

(naj vsak že razmisli o svojih predlogih) 
 kako doseči tudi pri nas uveljavitev znaka »Okolju prijazna koča« in »Družinam prijazna koča«  

(praksa v OeAV, DAV, AVS) 
 prevetritev seznama planinskih koč  (nekatere nižje ležeče ne sodijo v seznam) 
 Vzpostavitev kriterijev za pripravo seznama planinskih koč (bela in črna lista) glede na 

(ne)upoštevanje smernic PZS ter pritožbe obiskovalcev,  ki jih prejemamo na PZS 
 
10. Razno: 
 Seznanitev z odprtimi  zemljiško knjižnimi zadevami (vloge PD Gorje in Črnomelj, še nerešena vloga 

PD Javornik Črni vrh). 
 
 
AD 1. 
Aleš Glavnik je otvoril sejo in predlagal, da se prisotni člani predstavijo in opišejo svojo dosedanjo 
dejavnost, kar je bilo tudi realizirano. Vsi prisotni so tudi potrdili pripravljenost delovati v GK na princi-
pih, kot jih je predstavil Aleš Glavnik, ki je tudi predlagal, da se vse, ki niso prisotni pozove tudi ali 
soglašajo s področjem dela za katerega so predlagani. Pojasnil je, da je izbor članov pripravil po načelu 
strokovnosti in pripravljenosti delovanja v planinstvu. Predlaga, da se probleme, ki so se nakopičili v 
zadnjih letih rešuje postopoma.  
 
AD 2. 
Danilo Sbrizaj je opravil preglad odprtih vprašanj iz zadnjega obdobja. Največ jih je na področju last-
ninskih vprašanj med PZS in posameznimi PD, nujno bo tudi vzpostaviti tesnejše sodelovanje med GK 
in PD s kočami na področju upravljanja koč, pomoči PD pri obnovah koč in gradnjah MČN. Veliko tega 
je že zapisanega v programu, ki ga je pripravil Aleš Glavnik. 
 
AD 3. 
Aleš Glavnik je pojasnil, da je program opisan v predlogih za formiranje podkomisij in zakaj imajo pod-
komisije drugačna imena, kot so jih imele prej. Predlaga, da se preide na obravnavo 4. Točke, s čemer 
so se prisotni strinjali. 
 
AD 4. 
Podkomisijo za upravljanje planinskih koč vodi PROHINAR Marko, člani pa so JENKO Aleš, BOBOVNIK 
Jože. Poglavitna naloge v letu 2011 naj bi bile oblikovanje cen za leto 2011, posodobitev pravilnika GK 
PZS, pravilnikov o Upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč in spremjajočih pod aktov, ureditev 
statusa planinskih koč, poenotenje standardov v prehrani..skratka točke, ki so že zapisane v vabilu.  Na 
predlog Danila Sbrizaja se v podkomisijo vključita še Manja Rajh in Miro Pogačar. Manja Rajh je še zah-
tevala, da GK čimprej dobi strokovnega sodelavca, ki bo 100% delal zanjo. 



Aleš Glavnik je v povzetku razprave pojasnil, da pričakuje, da bodo v podkomisiji, če bo to potrebno s 
svojim znanjem in predlogi sodelovali tudi drugi člani GK in da od vodje podkomisij pričakuje, da pred-
loge s seje vključijo v svoje programme dela. 
 
AD 5. 
Podkomisijo za ekologijo planinskega sveta bo vodil DRETNIK Drago, ki je sprejel vodenje, člani pa so 
ŽELEZNIK Borut, STRASSBERGER Silva, KAJZELJ Miha, BIZJAK Janez in OMAHEN Janez. V razpravi je bila 
sprejeta sprememba naziva podkomisije v Podkomisijo za ekologijo planinskih koč in, da se “priprava 
smernic za požarno varnost v kočah” premakne v Podkomisijo za upravljanje planinskih koč, s te pod-
komisije pa se sem premakne priprava certifikata za okolju prijazne koče. Kako to delajo v DAV je 
pojasnil Drago Dretnik, ki je v nadaljevanju podal pojasnilo o prijavi na Švicarski sklad, kjer je nepovre-
tnih sredstev 90%. Janez Bizjak je podal pripombo, da želi, da se certifikat za okolju prijazne koče ne bi 
mešal z dejavnostjo KVGN. 
 
AD 6. 
Podkomisijo za upravljanje premoženja bo vodila Manja RAJH, predlagani člani pa so ANDREJC Dragi-
ca, POGAČAR Miro in na predlog SD Janez Kratnar. Prioritete: 
 evidentiranje odprtih ZK vprašanj med PZS in raznimi PD 
 Pregled in  ažuriranje seznama lastnine PZS 
 ovrednotenje premoženja PZS, ki je po mnenju Aleša Glavnika glavna prioriteta.  

V razpravi je Jože Bobovnik predlagal, da se probleme rešuje projektno. Miro Pogačar je predlagal, da 
bi morala GK nuditi PD zlasti strokovno pomoč pri problemih s katerimi se srečujejo. To bi moralo biti 
po mnenju Aleša Glavnika vključeno tudi v Pravilnik o upravljanju planinskih koč s posebno alinejo. 
Drago Dretnik je predlagal, da bi pripravili za PD seznam članov GK (oz. Oseb), ki bi lahko svetovala PD. 
Nujno bi morali v GK kooptirati strokovnjaka za energetiko. 
 
AD 7. 
Prisotni so potrdili, da bo Drago Dretnik tudi v bodoče predstavljal PZS v Komisiji za koče, pota in ple-
zalne naprave CAA. 
  
AD 8.  
Predloge za spremembe Pravilnika o delu GK je pojasnil Aleš Glavnik. Meni, da ga bo potrebno spre-
meniti zlasti v smislu sestave GK, saj delegatski sistem za GK ne pride v poštev. Načelnik mora biti 
mandatar, podkomisije morajo delati na projektih in v interesnih skupinah. Predlog novega pravilnika 
pripravita Manja Rajh in Danilo Sbrizaj. 
 
AD 9. 
Aleš Glavni je predstavil idejo o vzpostavitvi blagovne znamke Planinstvo. Splošna ugotovitev je bila, 
da bo nujno potrebno doseči, da bodo PD spoštovala odločitve UO PZS in GK, ter da se GK povrne 
pozicije, ki jih je nekoč že imela. Zato bo potrebno precej dela in kontaktov in komunikacije s planin-
skimi društvi. Največ dela bo imela Podkomisija za upravljanje planinskih koč, v sodelovanju vseh osta-
lih. Za interno rabo se pripravi seznam pritožb – in pohval – obiskovalcev planinskih koč, ki kot interno 
gradivo ostane znotraj GK 
 
AD 10. 
Danilo Sbrizaj je prisotne seznanil z vlogami PD Gorje in Črnomelj. Sklenjeno je bilo, da se pripravi 
pogodbi pri notarju, s PD Javornik Črni vrh pa neveže kontakt in se jim pomaga pri pripravi dokumen-
tacije. 
 
AD 11. 
Ker ni bilo pripomb je bila seja zaključena ob 18,05. 
 
Zapisal:          Načelnik GK PZS: 
Danilo Sbrizaj l.r.         Aleš Glavnik l.r. 



 P L A N I N S K A  Z V E Z A  S L O V E N I J E  

 G o s p o d a r s k a  k o m i s i j a  
Dvorakova  ulica 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana 

www.pzs.si, info@pzs.si 
 

 
 
 
 
Datum: Ljubljana, 21.03.  2011 
Naš znak: 012-SD  Št.: -2011 

 
ZAPISNIK 

 
2. seje GK PZS, ki je bila v ponedeljek 21.marca 2011,  ob 15,30. uri, v sejni sobi na PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni: Glavnik Aleš, Marko Prohinar, Drago Dretnik, Miro  Pogačar, Jože Bobovnik, Janez Kratnar, Dra-
gica Andrejc, Aleš Jenko in Danilo Sbrizaj. 
 
Odsotnost so opravičili:  Omahen Janez, Rajh Manja, Janez Bizjak, Borut Železnik, Silva Strassberger in 
Miha Kajzelj.  
 
Sejo je otvoril načelnik GK Aleš Glavnik in po ugotovitvi sklepčnosti predlagal 
 
Dnevni red: 
DNEVNI RED: 

1.   Pregled zapisnika 1. Seje GK in aktivnosti – Aleš Glavnik 
2.   Obravnava predloga cen v planinskih kočah za leto 2011 – Danilo Sbrizaj 
3.   Zemljiško knjižne zadeve – Aleš Glavnik 
4.   Obravnava tem za delavnice v času skupščine PZS 7. maja 2011 
5.   Razno (prošnja PD Tržič) 

 

 

AD 1.   

Na pripombo Dragice Andrejc, se ji pošlje vabilo in zapisnik prve seje. Ker člani GK niso imeli drugih pri-
pomb na zapisnik, se sprejme  
SKLEP 1/21-03:  Zapisnik prve seje GK se sprejme braz pripomb 
 
AD 2.   

Predlog najvišjih cen prenočevanja, hrane in napitkov v planinskih kočah I. in II. kategorije za leto 2011 je 
predstavil Danilo Sbrizaj. Predlogu, ki so ga z vabilom prejeli vsi člani GK so bili priloženi za primerjavo 
tudi ceniki 2011 za: DAV, OeAV, AVS, CAI in FFCAM. Predlog predvideva, da cene in popusti ostanejo taki, 
kot so bili v letu 2010 in 2009. 
V razpravi, je Aleš Jenko pojasnil, da so se pri nas zelo podražila živila in napitki, rastejo zaradi dražitve 
goriva tudi cene helikopterskih prevozov. Primerjava s tujino ni možna, saj tam takih podražitev ni bilo, 
cene heli prevozov pa uravnava trg, saj je tam več ponudnikov. Predlagal je, da bi bila glede na že sedaj 
visoke cene prenočevanja rešitev v tem, da se zniža popust na prenočeanje za člane PD s sedanjih 50% 
na 30% in temu ustrezno prilagodi cene. Po obširni razpravi je GK sprejela sklepe: 
 

SKLEP 2/21-03:  GK predlaga UO PZS, da za leto 2011 sprejme sklep, s katerim se zniža  za člane planin-
ske organizacije popust za prenočevanje v kočah I. in II. kategorije s 50% na 30%. Cene prenočevanja za 
nečlane v kočah I. kategorije se zato rahlo znižajo, v kočah II. kategorije pa ostanejo enake. Tabela cen, 
prenočevanja po tem predlogu je naslednja: 

1. NOČNINE člani nečlani člani nečlani 

a) soba 1 – 4    postelje   do 17,50 €  25,00 €  14,00 €  20,00 € 

b) soba 5 in več  postelj    do           12,60 € 18,00  €  11,20 €   16,00 € 

c) skupna ležišča    do    11,20 €  16,00  €  8,40 €  12,00 € 

 



SKLEP 3/21-03:  Malenkostno se povečajo cene hrane in pijače, ki jih določa UO PZS. Predlog je nasled-
nji: 

 

Storitev                             kategorije  koče:     
2. HRANA   

 

Kategorija koče I. II. 
a) enolončnica brez  mesa   do 5,00 € 4,0 € 
b) enolončnica z mesom   do 6,50 € 5,0 € 
c) golaž, segedin   do 7,00 € 5,5 € 
 

   3. PIJAČA       

a) čaj 0,25 litra     do 1,8  € 1,3 € 
b) voda  1,5 litra    do 3,5  € 2,5 € 
c) voda  0,5 litra    do 2,0  € 1,5 € 
 
Predlog cen bo na seji UO PZS predstavil v imenu GK Aleš Jenko, ki bo pripravil tudi strukturo cene za 
posamezno storitev. 
 
SKLEP 4/21-03:  Do junijske seje GK PZS bodo člani podkomisije za upravljanje planinskih koč pripravili 
predlog cen in popustov za leto 2012. Nosilec: Marko Prohinar, vodja podkomisije in člani. Rok 20/5 
2011. 
 
AD 3. 

Predloge planinskih društev Gorje, Črnomelj in Jesenice za sklenitev pogodb o uskladitvi z.k. stanja z 
dejanskim za Dom Planika pod Triglavom, Dom na Mirni gori in Kočo na Golici je predstavil Danilo Sbri-
zaj. Vsa planinska društva so GK poslala dokumentacijo, ki izkazuje njihovo pravico do sklenitve pogodbe. 
Po razpravi so bili sprejeti sklepi: 
SKLEP 5/21-03:  GK PZS predlaga UO PZS, da na svoji seji dne 31.marca 2011 sprejme sklep o sklenitvi 
pogodb o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim s planinskimi društvi: 

• Gorje za Dom Planika pod Triglavom in parcelo na Zatrniku 

• Črnomelj za Dom na Mirni gori 

• Jesenice za Kočo na Golici 
 
V nadaljevanju so se člani člani GK seznanili še s predlogoma pogodbe s PD Idrija za prepis Koča na Hlevi-
šah v last PD Idrija in predlogom PD Dovje Mojstrana za brezplačni prenos nepremičnine – kapelice v 
Vratih na RKC, župnija v Dovjem.  Sprejeli so sklepa: 
SKLEP 6/21-03:  GK predlaga UO PZS, da se skupščini PZS redlaga podpis pogodbe o priznanju lastninske 
pravice na nepremičninah (Koča na Hlevišah) s PD Idrija. 
SKLEP 7/21-03:   GK predlaga UO PZS, da se sprejme predlog za brezplačni  prenos nepremičnine – kape-
lice sv. Cirila in Metoda v Vratih  v  last in posest Rimokatoliški cerkvi – župniji Dovje. 
 
AD 4. 
Člani GK so se seznanili s predlogom tem/delavnic v času skupščine PZS, ki bo 7. maja 2011 v Kočevju. Po 
razpravi je bilo dogovorjeno, da bodo predstavljene naslednje teme z nosilci: 
SKLEP 8/21-03:    
� Predavanje o novi koči pod Monte Roso – predstavnik SAC 
� Predavanje o lani zaključenem projektu alpskih planinskih zvez (IVEBS) - Drago Dretnik 
� Predstavitev certifikatov za planinske koče (okolju prijazna koča, družinam prijazna koča ..), ki jih uva-

ja GK PZS po zgledih iz tujine – Drago Dretnik 
� Ekonimika planinskih koč z razpravo o ustreznosti kategorizacije planinskih koč – Aleš Jenko 

 
Člani GK so smatrali, da sestanek s predstavniki Tržnega  in  zdravstvenega inšpektorata in DURS ni pot-
reben, saj so taka srečanja v zadnjih letih že bila pa tudi društva so bila dobro seznanjena z zahtevami 
inšpektporjev. 

  



Skupni posvet na temo Udobje v planinskih kočah  s temami: 
� kratka poročila in zaključki posameznih predavanj 
� kakšne standarde in smernice potrebuje planinsko gospodarstvo 
� s kakšnimi ukrepi povečati obisk planinskih koč in kako koče bolj prilagoditi potrebam sedanjih obis-

kovalcem gora 
� kako naj obratuje koča, da bo čim manj vplivala na okolje bo vodil Janez Bizjak. 
 
AD 5 
 
V tej točki je Drago Dretnik predstavil gradivo za izvedbo projekta:  „Znak okolju prijazne koče“. Sprejet 
je bil  
SKLEP 9 /21-03:   Projekt se sprejme in se prične takoj z realizacijo. 
 
Obravnavana je bila vloga PD Radovljica glede soglasja PZS za sklenitev najemne pogodbe za Valvazorjev 
dom. 
SKLEP 10/21-03:   PD soglaša s sklenitvijo najemne pogodbe, ki pa ji mora biti predložena še v fazi osnut-
ka za morebitne pripombe. 
 
 
Seja zaključena ob 18,00. 
 

Zapisal:          Načelnik GK PZS: 
Danilo Sbrizaj l.r.         Aleš Glavnik l.r. 



 
Številka:GK/3-0528-2011 

Datum: 18.10.2011 
 

ZAPISNIK 

 3. seje GK PZS, ki je bila v torek, 18.10.2011, s pričetkom ob 17.00 uri , v sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Manja Rajh, Janez Omahen, Dragica Andrejc 
Opravičeno odsotni: Janez Bizjak, Miro Pogačar, Jože Bobovnik 
Neopravičeno odsotni: Borut Železnik, Silva Strassberger, Janez Kratnar, Aleš Jenko, Miha Kajzelj  
 
Načelnik Aleš Glavnik je najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da seja ni sklepčna. Predlagal je, da se v zapisnik pišejo 
predlogi sklepov, ki bodo šli v potrditev na korespondenčni seji, nato je predlagal naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. Seje 
2. Uvajanje certifikatov za planinske koče v Sloveniji (dopis DAV), določitev pravil za podeljevanje certifikata  
         Okolju prijazna koča   
3. Obravnava pritožb glede poslovanja planinskih postojank 
4. Obravnava vlog za registracijo planinske koče (PD Krško - mnenje ZMDO, PD Valentin Stanič,Kuhar Jaka) 
5. Ustreznost kriterijev za razvrstitev planinskih postojank (dopis F. Štibernika) 
6. Vloga PD RT za denarno pomoč 
7. Vloga PD Vrelec za prenos lastništva 
8. Razno (Sprememba pravilnika o poslovanju in opremi planinskih koč) 

 
Dnevni red je bil sprejet brez pripomb. 
 
AD 1. 
 Načelnik Glavnik Aleš predlaga, da se tiste člane, ki nimajo namena delati v GK, razreši, in do naslednje seje UO pripravi 
predlog novih članov GK. Po razpravi je bil podan:  
PREDLOG SKLEPA 1/18-10: Člane GK, ki se ne udeležujejo sej GK, se pozove, da se izjasnijo, če še imajo namen delati v GK. V 
kolikor bo potrebno, se pripravi predlog novih članov GK za potrditev na UO PZS. Zadolžen: Strokovni sodelavec. Manja Rajh 
je predlagala, da se v bodoče tistemu, ki želi, pošlje gradivo tudi v pisni obliki. Načelnik Aleš Glavnik predlaga, da se pri 
pošiljanju vabil in gradiv za seje po elektronski pošti zahteva potrdilo o prejemu pošte. Načelnik poroča, da sklep št.: 4 z 
druge seje GK ni bil realiziran. Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato se sprejme    
  
PREDLOG SKLEPA 2/18-10: Zapisnik druge seje GK se sprejme brez pripomb. 
 
AD 2. 
 
Drago Dretnik poroča o poteku projekta »Okolju prijazna koča«. Na poizkusno ocenjevanje se je prijavilo 7 planinskih koč, 
ena ni prišla v poštev, ker nima čistilne naprave. V ocenjevanju so tako ostale: Mozirska koča, Koča na Blegošu, Dom na Peci, 
PUS Bavšica, Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih in Koča na Planini pri Jezeru. Komisijo čaka še ogled »Gospodične«, 
ki bo opravljen naslednji dan. Vprašalnik, ki ga uporablja DAV, bo za naše razmere potrebno nekoliko prilagoditi. Kriteriji se 
delijo na obvezne, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in na neobvezne, od katerih mora posamezna koča doseči vsaj 35 od 105 
možnih točk. ZA nadaljevanje projekta mora UO potrditi vprašalnik, znak in komisijo za ocenjevanje. Predlagal je še, da bi se 
znaki podeljevali na skupščini. Manja Rajh pa je menila, da je potrebno projekt predstaviti v medijih. Po razpravi je bil podan 
Predlog SKLEPA 3/18-10:  GK se je seznanila s potekom projekta Okolju prijazna koča in v celoti podpira nadaljevanje 
projekta. 
 
AD 3. 
Načelnik Aleš Glavnik predstavi vsebine pritožb glede poslovanja PP. Po razpravi je bil podan  
Predlog SKLEPA 4/18-10:  Strokovni sodelavec in Manja Rajh pripravita tipski dopis, s katerim se pozove Planinska društva, 
da podajo odgovor na pritožbe in pomanjkljivosti glede na prejete pritožbe odpravijo. Strokovni sodelavec vodi register 
pritožb. Pritožbe se v vednost pošiljajo načelniku GK. V primeru večjega števila kršitev posamezne planinske postojanke, se 
le tej odvzame status planinske koče, o čemer bo sprejet posebni sklep.  
    
 



 
 

 
AD 4. 
Načelnik Aleš Glavnik na kratko predstavi vloge za podelitev statusa PP. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je potreben 
dodatni ogled teh objektov. Podan je bil  
Predlog SKLEPA 5/18-10: Strokovni sodelavec pripravi oz. iz arhiva uredi dosedanje kriterije za dodelitev statusa »planinske 
koče«. Ogled planinskega hrama na Grmadi v lasti PD Videm Krško opravi Manja Rajh. Ogled koče PD Valentin Stanič opravi 
Janez Omahen. Ogled objekta v lasti podjetja Kuhar Jaka d.o.o. opravi Aleš Glavnik. Strokovni sodelavec v bodoče sproti 
pošilja vloge načelniku komisije, ki odloči, kdo izmed članov GK  bo obiskal posamezno kočo. 
           
AD 5. 
Načelnik Aleš Glavnik na kratko predstavi vsebino dopisa F. Štibernika. Nato pove, da se bodo kriteriji za razvrstitev 
planinskih postojank na novo določili, ko bo opravljen ogled vseh PP. Sledila je debata o cenah v PP. Po njej je bil podan 
Predlog SKLEPA 6/18-10: V roku 30 dni se pripravi predlog cen in popustov za leto 2012. Zadolžena: Manja Rajh in Janez 
Omahen.  
 
AD 6. 
Načelnik Aleš Glavnik na kratko predstavi vlogo PD RT za denarno pomoč in pove da GK ne razpolaga z finančnimi sredstvi za 
te namene. Manjo Rajh je  zanimalo, ali na PZS obstajajo  kriteriji za delitev sredstev planinskega sklada. Po razpravi je bil 
podan 
Predlog SKLEPA 7/18-10: GK se je seznanila z vlogo PD RT. Odločanje ni v pristojnosti GK, ampak UO PZS, saj GK nima na 
razpolago tovrstnih finančnih sredstev. 
 
 
AD 7. 
Načelnik Aleš Glavnik na kratko predstavi vlogo PD vrelec za prenos lastništva. Društvo je parcelo kupilo leta 1971. Leta, ker 

pa takrat lastništva ni bilo mogoče vpisati na društvo je kot lastnik v ZK navedena PZS. Po razpravi je bil podan 

Predlog SKLEPA 8/18-10: GK predlaga, da se čim prej opravi zemljiškoknjižni prenos lastništva parcele k.o. Donačka Gora št. 

370/2, v lasti PZS, v last  PD Vrelec – Rogaška.  

AD 8. 

Načelnik Aleš Glavnik pove, da je potrebno pripraviti osnutek spremembe pravilnika o poslovanju in opremi planinskih koč 

in predlaga, da osnutek pripravita Miro Pogačar in Manja Rajh in k sodelovanju povabita še dva zunanja sodelavca. Po 

razpravi je bil podan 

Predlog SKLEPA 9/18-10: Pripravi se osnutek sprememb pravilnika o poslovanju in opremi planinskih koč. Zadolžena: Miro 

Pogačar in Manja Rajh. Rok izvedbe:31.01.2012. 

 

Načelnik Aleš Glavnik glede na neaktivnost podkomisije za upravljanje planinskih koč poda 

Predlog SKLEPA 10/18-10: Podkomisija za upravljanje planinskih koč se razpusti. 
 
Načelnik Aleš Glavnik pove, da je potrebno pripraviti plan dela GK za leto 2012 in poda naslednji 
Predlog SKLEPA 11/18-10: Vse člane GK se pozove, da podajo predloge za plan dela GK v letu 2012, rok je 30 dni. Zadolžen: 
Strokovni sodelavec. 
  

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri 

 

Zapisal:                                                                                                                                             Načelnik GK PZS: 

Klemen Petek l.r.                                                                                                                            Aleš Glavnik l.r. 

 

 

Priloga: 

Zapisnik 1. korespondenčne seje 



 
Številka:GK/4-0555-2011 

Datum: 13.12.2011 
 

ZAPISNIK 

 4. seje GK PZS, ki je bila v torek, 13.12.2011, s pričetkom ob 17.00 uri , v sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Janez Bizjak, Miha Kajzelj, Manja Rajh, Miro Pogačar, Janez Omahen, Jože Bobovnik, 
Dragica Andrejc 
Opravičeno odsotni: Aleš Jenko – opravičil naknadno 
Neopravičeno odsotni: Janez Kratnar  
 
Načelnik Aleš Glavnik je najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja sklepčna, nato je predlagal naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov 3. in 1. korespondenčne seje 
2. Obravnava cen in popustov v planinskih kočah za leto 2012 
3. Določitev meril za prednostno razvrščanje prijav za obnove planinskih koč pri Fundaciji za šport 
4. Predlog reševanja solastniških razmerij  med PZS in PD, kjer gre za solastništvo planinskih koč                                                                        
in pripadajočega funkcionalnega zemljišča (sklep 1. delavnice gospodarske konference) 
5. Seznanitev s poročilom o poizkusni fazi projekta za pridobitev znaka »Okolju prijazna koča« 
6. Pregled sklepov 1. konference o planinskem gospodarstvu in analize ankete 
7. Razno 

 
Dnevni red je bil sprejet brez pripomb. 
 
AD 1. 
Načelnik Aleš Glavnik poroča o realizaciji sklepov tretje seje. Večina sklepov tretje seje je bila realiziranih, v realizaciji pa je 
še sklep 5/18-10, kjer se bo v kratkem opravil ogled objektov. Pri sklepu 4/18-10 Klemen Petek poroča, da se je tipski dopis 
glede pritožb na poslovanje planinskih postojank pripravil, pošiljal pa se ni na društva, ker so se že predhodno pošiljali dopisi 
v drugačni obliki, odgovorov društev nismo prejeli, prav tako pa tudi ne novih pritožb. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato se 
sprejme  
SKLEP 1/13-12: Zapisnika tretje seje in 1. korespondenčne seje se sprejmeta brez pripomb. 
 
AD 2. 
Manja Rajh na začetku predstavi kalkulacijo cene najpogostejših jedi in čaja v planinskih postojankah. Kalkulacija ne 
upošteva ostalih stroškov (prevoza, energije, stroškov dela..), ker se razlikujejo od postojanke do postojanke, je pa 
kalkulacija dobra osnova za nadgradnjo. Iz nje je razvidno, da je strošek živil v strukturi prodajne cene minimalen. V razpravi 
je bilo predlagano, da planinske koče v svojo redno ponudbo vključijo testenine, da se določi najvišja cena 1 litra čaja za na 
pot, ki naj bo enka ceni 1.5 l vode, da se določi najvišja cena čaja posebej za 0.25 L in 0.5 L. Najvišje cene vode so enake 
predlogu za leto 2011, prav tako najvišje cene in popusti pri prenočevanju in tudi najvišje cene določene prehrane. Doda se 
priporočilo, da se spanje na koči ponuja skupaj s polpenzionom.  
Nato je bil sprejet SKLEP 2/13-12: Potrdi se predlog cen in popustov v kočah za leto 2012.  
Predlog cen in popustov v kočah za leto 2012 je priloga tega zapisnika. 
 
AD 3. 
Drago Dretnik je na kratko opisal svoj predlog točkovnega sistema za vrednotenje investicij v planinskih kočah, ki se bo 
uporabljal za določitev prioritetnega vrstnega reda prijav za obnove planinskih koč pri Fundaciji za šport. Povedal je da bi 
bilo potrebno točkovnik testirati. Po razpravi sta bila sprejeta sklepa:  
SKLEP 3/13-12: Predlog točkovnega sistema za vrednotenje investicij v planinskih kočah se potrdi in uporabi za letošnje 
leto. Na podlagi letošnjih rezultatov se za naslednje leto ustrezno prilagodi. 
Točkovni sistem za vrednotenje investicij v planinskih kočah je priloga tega zapisnika. 
SKLEP 4/13-12: Potrdi se komisija za pregled in potrditev prioritetnega vrstnega reda prijav za obnove planinskih koč pri 
Fundaciji za šport v sestavi: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Matej Planko. 
 
 
 



 
 

AD 4. 
Klemen Petek na kratko predstavi vsebino predloga  reševanja solastniških razmerij  med PZS in PD, ki je bil sprejet na 1.  
konferenci o planinskem gospodarstvu. Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 5/13-12:  GK podpira sklep 1. delavnice konference o planinskem gospodarstvu. 
Sklep je priloga zapisnika. 
               
AD 5. 
Drago Dretnik predstavi poročilo o poizkusni fazi projekta za pridobitev znaka »Okolju prijazna koča« in pove, na katerih 
področjih naj bi se na predlog komisije  vprašalnik prilagodil na naše razmere. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 6/13-12:   

 GK potrjuje dopolnjen vprašalnik. 

 Janez Bizjak izdela osnutek znaka in pismenega certifikata. 

 V začetku leta 2012 se objavi na spletni strani PZS potrjen znak »Okolju prijazna koča«, certifikat in vprašalnik, ter 

poziv  planinskim društvom, da lahko prijavijo svoje koče za pregled in tako kandidirajo za pridobitev znaka. 

 GK predlaga komisijo za pregled prijavljenih planinskih koč v sestavi: Drago Dretnik, Janez Bizjak, Tone Gantar, 

Miro Pogačar, Jože Bobovnik, Manja Rajh in Aleš Glavnik. Ogled opravita dva člana komisije. 

 GK predlaga, da stroške izdelave znaka in certifikata, ter stroške 1. ogleda planinske koče krije PZS, stroške 

vsakega naslednjega obiska pa PD. 

 
AD 6. 
Načelnik Aleš Glavnik na kratko predstavi sklepe in analizo ankete 1. konference o planinskem gospodarstvu. Predlaga, da bi 
bila konferenca vsako leto. Podan je bil predlog, da naj se v prihodnje delavnice ne prekrivajo. Manja Rajh je poudarila,  da 
bi PZS nujno potrebovala lobista, ki bo lobiral pri državnih, ter ostalih institucijah in gospodarskih družbah za rešitve, ki bodo 
imele korist za PZS in njene članice. Izpostavila je Eko sklad, kjer bi bilo potrebno doseči, da bi se na razpis lahko prijavljala 
tudi društva in ne samo fizične osebe in gospodarske družbe. Glede oprostitve plačevanja DDV za koče I. kategorije Jože 
Bobovnik pripomni, da tega ne bo mogoče doseči, ker je sistem davkov sistemsko urejen.  Miro Pogačar pripomni, da bi bilo 
potrebno sklepe sortirati po posameznih skupnih tematikah in nato določiti nosilce njihove izvedbe. Pove tudi, da bi bilo 
nujno potrebno formirati gospodarski sklad za obnovo planinskih postojank.  Po razpravi so bil sprejeti naslednji sklepi: 
   
SKLEP 7/13-12:  Komisija se je seznanila s sklepi 1. konference o planinskem gospodarstvu. Njihovo realizacijo bo uvrstila v 
plan dela za leto 2012. Strokovni sodelavec pripravi posamezne skupine sklepov, za katere se bo določilo nosilce njihove 
izvedbe. 
 
 SKLEP 8/13-12:  Aleš Glavnik pripravi osnutek smernic glede upoštevanja varstva pred požarom za planinske koče, s 

katerimi se bo opozorilo zakonodajalca na nujne dopolnitve obstoječih predpisov o požarni varnosti, ker ti ne upoštevajo 

specifičnih pogojev v planinskih kočah. 

SKLEP 9/13-12:  GK daje UO PZS pobudo za formiranje Gospodarskega sklada.  

AD 7. 
Drago Dretnik je predstavil  ugotovitve iz posveta o tehnologijah čiščenja odpadne vode v hribih in dolini, ki je bil namenjen 

predstavnikom upravnih organov, ki izdajajo predhodne pogoje in soglasja. Posvet sta pripravila ARSO in TNP.  

Drago Dretnik predstavi tudi knjigo Smernice za okolju primerno tehniko na planinskih kočah, na njegov predlog komisija 

sprejme  

SKLEP 10/13-12:  Knjige dobijo brezplačno: člani GK, funkcionarji PZS, lektor, oblikovalec, planinska društva s kočami, ki se 
niso udeležila gospodarske konference, DAV, OeAV, podjetje Steinbacher. Knjiga se prodaja v Planinski založbi po ceni 15 €.  

Gospodarska komisija je pod to točko sprejela še sledeča sklepa: 
SKLEP 11/13-12: V letu 2012 se pripravi poizkusni projekt »Družinam prijazna koča«. Vodja komisije za pripravo in izvedbo 
projekta je Drago Dretnik, člani pa: Aleš Glavnik, Jože Bobovnik, Manja Rajh in Janez Bizjak. 
 
SKLEP 12/13-12: 
Člana GK Aleša Jenka se pozove, da naj pove, če ima še namen opravljati funkcijo člana GK. V kolikor ne, se pripravi predlog 
za njegovo razrešitev na UO PZS. Zadolžen strokovni sodelavec. 
 
Na koncu je načelnik Aleš Glavnik vsem prisotnim zaželel lep praznike in srečno in uspešno novo leto 2012. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri 
 

 

 



 
 

 

Zapisal:                                                                                                                                             Načelnik GK PZS: 

Klemen Petek l.r.                                                                                                                            Aleš Glavnik l.r. 

 

 

Priloge: 

- Predlog cen in popustov v kočah za leto 2012 

- Točkovni sistem za vrednotenje investicij v planinskih kočah 

- Sklep 1. delavnice konference o planinskem gospodarstvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
NAJVIŠJE  CENE  NOČITEV, OSNOVNE PREHRANE IN NAPITKOV V PLANINSKIH KOČAH I. IN II. 
KATEGORIJE V LETU 2012  (PREDLOG) 
 
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na svoji ______________v skladu z 50. členom Statuta 
Planinske zveze Slovenije sprejel sklep o najvišjih cenah nočitev, osnovne prehrane in napitkov v 
kočah I. in II. kategorije, ki ga je v skladu s 15. členom »Pravilnika o upravljanju poslovanju in 
opremi planinskih koč« pripravila  Gospodarska komisija UO PZS.  
 
Najvišje dovoljene cene nočitev, osnovne prehrane in napitkov v kočah  I. in II. kategorije, v letu 2012 
so naslednje: 
 
Storitev                            kategorije  koče:     
             I.       II. 

1. NOČNINE člani nečlani člani nečlani 

a) soba 1 – 4    postelje   do 13,50 €  27,00 €  10,00 €  20,00 € 

b) soba 5 in več  postelj    do            10,00 €  20,00 €  8,00 €   16,00 € 

c) skupna ležišča    do      9,00 €  18,00 €  6,00 €  12,00 € 

 
Pravico do članske cene prenočevanja, imajo v sobah in na skupnih ležiščih  vsi člani PZS z veljavno 
izkaznico, člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih društev v tujini, člani 
Planinske zveze Hrvaške, na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 1992 in člani planinskih 
organizacij včlanjenih v UIAA in CAA, s katerimi ima PZS sklenjen sporazum o reciprociteti.  V 
zimskem času se cene  prenočevanja lahko povečajo za prispevek 2,50 €/dan za uporabo kuriva za 
ogrevanje koče. 
 
GK priporoča, da se spanje na koči ponuja s polpenzionom.  
 
Storitev                             kategorije  koče:     
2. HRANA    

Kategorija koče I. II. 

a) enolončnica brez  mesa   do 4,70 € 3,5 € 

b) enolončnica z mesom   do 6,00 € 4,5 € 

c) golaž, segedin   do 6,20 € 5,0 € 

 
   3. PIJAČA       
a) čaj 0,25 litra     do 1,0  € 1,0 € 

a) čaj 0,5 litra       do 1,8  € 1,3 € 

a) čaj do 1,00 litra za na pot     do 3,5  € 2,0 € 

b) voda  1,5 litra    do 3,5  € 2,0 € 

c) voda  0,5 litra    do 1,5  € 1,0 € 

 
Vse ostale cene prehrane in pijač, razen priporočenih, se oblikujejo prosto. 
 
Obiskovalcem, ki pri mizi v planinski koči uživajo le lastno prehrano (iz nahrbtnika) in hrane v koči 
ne naročijo ( čaj oziroma druge napitke) se lahko  zaračuna strošek uporabe in čiščenja  v višini 1€ 
na osebo. Plačila tega prispevka so oproščeni otroci kategorije P+O 
 

Znižanih cen za člane planinskih društev pri hrani in pijači ni! 



 
 

 
Upravljavci planinskih koč 3. kategorije oblikujejo cene prenočišč, hrane in pijače sami, spoštovati pa 
so dolžni znižano ceno za prenočevanje, ki velja za člane PZS. 
 
 

PRENOČEVANJE V PLANINSKIH KOČAH V LETU 2012  
 
Pravico do članske cene prenočevanja imajo v sobah in na skupnih ležiščih vsi člani PZS z veljavno 
planinsko izkaznico, člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih društev v  
tujini, člani Planinske zveze Hrvaške, na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 1992 in člani 
planinskih organizacij včlanjenih v CAA in UIAA, s katerimi ima PZS sklenjen sporazum o reciprociteti.  
Podpisniki sporazuma o reciprociteti  so: 
 
Nemčija  DAV  -    Deutscher Alpenverein Liechtenstei

n 

LAV  -         Liechtensteiner Alpenverein 

Avstrija OeAV  -  Österreichister Alpenverein Luxembourg    GAL  -        Groupe Alpin Luxembourgeois 

Belgija BAC  -     Belgische Alpen Club Nizozemska NKBV  -      Niederlandse Klim – en  
                    Bergsport Vereniging 

 CAB  -     Club Alpin Belge Švica CAS –        Club Alpin Suisse                    

Španija FEDME - Federacion Espańola de 
                Deportes de Montańa 

 AACBa  -   Akademischer Alpenclub Basel 

Velika Britanija AC  -        Alpine Club  AACB  -     Akademischer Alpenclub Bern 

Italija CAI  -       Club Apino Italiano  CAAG  -    Club Alpin Académique Genčve 

 AVS  -      Alpenverein Südtirol  AACZ  -     Akademischer Alpenclub Zürich 

Francija CAF -      Club Alpin Français Slovenija   PZS –      Planinska zveza Slovenije 

 
Seznam zvez /združenj, ki imajo pravico uporabljati (nakupa)  individualne znamkice za reci-prociteto: 
British Mountaineering Council 
American Alpine Club 
Club alpin monégasque 
Dansk Bjergklub 
Federacio Andorrana de Muntanyisme 
Mountaineering Council of Ireland 
Fédération française montagne-escalades 
New Zealand Alpine Club 
 
Enaka ugodnost velja tudi za pripadnike SV, ko opravljajo službene dolžnosti. 
 
10 % znižanja, na člansko ceno, ki  velja le na skupnih ležiščih,  imajo 
mladi člani P+O kategorije do dopolnjenega 15. leta starosti, 
registrirani  alpinisti, vsi registrirani vodniki PZS, mentorji planinskih skupin, vsi registrirani varuhi 
gorske narave, vsi registrirani markacisti in vsi registrirani člani postaj Gorske reševalne zveze 
Slovenije.  
Do brezplačnega prenočišča so upravičeni:   gorski reševalci in markacisti na akciji 
 
Za tiste obiskovalce, ki imajo lastno posteljnino (lastne rjuhe) velja dodatno znižanje cene v fiksnem 
znesku 1,6 € na ceno prenočišča za planince.  Vsi ti se morajo pri prijavi izkazati z lastno posteljnino, 
sicer plačajo normalno ceno prenočišča. Društva - oskrbniki imajo tudi pravico do občasnih kontrol 
ležišč. Zlorabe se kaznujejo s plačilom 3 kratne polne cene ležišča. 
 

Družine z najmanj 3 člani imajo 10% popust pri prenočevanju . 
 



 
 

Planinskim društvom priporočamo, da omogočijo brezplačno prenočevanje na skupnih ležiščih vsem 
registriranim vodnikom PZS in gorskim vodnikom, ki vodijo organizirane planinske skupine (s 
potrdilom PD). Za gorske vodnike, ki jih  plačajo posamični klienti,  to priporočilo ne velja.  
 
Pravico do članske cene imajo samo tisti obiskovalci, ki se izkažejo z veljavno planinsko izkaznico z 
znamkico za leto 2012.  
 

Predlog sprejet na 4. seji GK, 13.12.2011 
 
    Načelnik GK PZS:     
    Aleš Glavnik  l.r.                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TOČKOVNI SISTEM ZA OVREDNOTENJE INVESTICIJ NA PLANINSKIH KOČAH 

1. KATEGORIJA KOČE 

 I. kat     30 točk 

 II. kat     20 točk 

 III. kat     10 točk 

2. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI OSEB IN PREMOŽENJA 

 Zagotavljanje požarne varnosti  30 točk 

 Zagotavljanje pitne vode  20 točk 

 Streha     20 točk 

 Hidroizolacija    10 točk 

3. VARSTVO OKOLJA 

 Čiščenje odpadne vode   30 točk 

 Energetska oskrba   20 točk 

 Ukrepi za varčevanje z energijo  20 točk 

 Ravnanje s trdnimi  odpadki  10 točk 

4. DOKONČANJE ŽE ZAČETIH INVESTICIJ  10 točk 

5. IZPOLNJEVANJE VSEH OBVEZNOSTI DO PZS 10 točk 

 

Sprejeto na 4. seji GK PZS, dne 13.12.2011 

 

 
Načelnik GK PZS: 

Aleš Glavnik l.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SKLEPI 1. KONFERENCE O PLANINSKEM GOSPODARSTVU 

1. delavnica: LASTNIŠTVO PLANINSKIH KOČ in 10 % LASTNIŠKI DELEŽ PZS  
Bojan Rotovnik, predsednik PZS,  

Matej Planko, generalni sekretar PZS,  

Črtomir Zavašnik, pravni strokovnjak 

Sklepi in zaključki:  
Organom PZS predlagamo, da izvedejo razpravo o možnostih natančnejše ureditve solastniških 

razmerij v tistih primerih, kjer je PZS lastnik ali skupaj s PD solastnik planinskih koč in pripadajočih 

funkcionalnih zemljišč. Predlagamo, da se naj skladno z že sklenjenimi pogodbami za prenos dela 

lastništva nepremičnin iz PZS na PD in skladno z zakonodajnimi možnostmi, na podlagi aneksov k 

osnovnim pogodbam ustrezneje in natančneje uredijo naslednja področja: 

1. prenos pravic upravljanja nad objekti iz PZS na PD, kjer je PD solastnik nepremičnine, 

2. PD, ki so solastniki planinskih koč skupaj s PZS, ob prevzemu pravic upravljanja prevzamejo tudi 

dolžnosti iz naslova upravljanja planinskih koč, 

3. natančnejšo določitev, da je solastniški delež PZS namenjen predvsem za nadzor PZS nad 

morebitnimi prodajami planinskih objektov ali spremembami njihove namembnosti. V ostalih 

primerih, kjer je potrebo soglasje solastnika, PZS praviloma podpre odločitev PD, ki je solastnik 

nepremičnine. 

2. delavnica: PLANINSKA KOČA - DEL GORSKE NARAVE  
Drago Dretnik, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za koče CAA, 

Janez Bizjak, načelnik Komisije za varstvo gorske narave PZS ter član Gospodarske komisije PZS 

Sklepi in zaključki: 
1. Udeleženci delavnice podpirajo letošnje poskusno preverjanje naših planinskih koč za pridobitev 

priznanja/certifikata Okolju prijazna koča. Gospodarsko komisijo pozivajo, naj v letu 2012 izvede 

preverjanje prijavljenih koč in pripravi vse potrebno za podelitev prvih priznanj kočam, ki izpolnjujejo 

pogoje in kriterije za OPK. 

2. Eko-sklad:  

Glede na obstoječe pogoje pridobivanja sredstev iz eko-sklada, po katerih na razpisih lahko 

kandidirajo le fizične osebe in firme, planinska društva pa ne, udeleženci pozivajo vodstvo PZS, da 

pripravi strokovno utemeljitev in pri vodstvu eko-sklada doseže dopolnitve pravilnikov tako, da bodo 

na razpisih lahko kandidirala tudi planinska društva. 

3. delavnica: EKONOMIKA PLANINSKIH KOČ IN MOŽNOSTI SKUPNEGA 

NASTOPA DO DOBAVITELJEV MATERIALA IN STORITEV  

Miro Pogačar, član Gospodarske komisije PZS in strokovni delavec PD Radovljica,  

Klemen Petek, strokovni sodelavec PZS 

Sklepi in zaključki: 
1. Formirati je potrebno gospodarski sklad za obnovo planinskih postojank. 



 
 

2. PZS mora v bodoče zagotoviti večjo strokovno in tehnično pomoč planinskemu gospodarstvu - kar 

pomeni, da bi en strokovni delavec pokrival samo to področje dela. 

3. Vse dogovore glede cen v planinskih postojankah se mora doseči na nivoju Gospodarske komisije 

PZS. 

4. Uvesti plačilo rezervacij prenočišč v planinskih postojankah. 

5. PZS mora intenzivno lobirati za pridobivanje finančnih sredstev za vzdrževanje planinskih postojank 

kot turistične infrastrukture. 

6. PZS mora doseči, da so visokogorske planinske postojanke I. kategorije oproščene davka. Ta znesek 

oproščenega davek pa bodo planinska društva namenile v investiranje infrastrukture. 

7. Z enotnim nastopom do dobaviteljev bi bilo treba poskusiti pri proizvajalcih artiklov/proizvodov, ki 

jih vsi uporabljamo. 

4. delavnica: OPREMLJENOST PLANINSKIH KOČ: ČISTILNE NAPRAVE IN 

POŽARNA VARNOST  
Drago Dretnik, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za koče CAA,  

Janez Bizjak, načelnik Komisije za varstvo gorske narave PZS ter član Gospodarske komisije PZS 

Sklepi in zaključki: 
1. Predstavniki PD apelirajo na PZS in Gospodarsko komisijo, da nudi strokovno pomoč in svetovanje 

pri načrtovanju in pravilni izbiri čistilne naprave za vsako planinsko kočo posebej. 

2. Udeleženci pozivajo vodstvo PZS naj z ustreznimi argumenti opozori zakonodajalca na nujne 

dopolnitve obstoječih predpisov o požarni varnosti, ker ti ne upoštevajo specifičnih pogojev v 

planinskih kočah. 

5. delavnica: VODNIŠKA DEJAVNOST IN PLANINSKE KOČE  
Marinka Koželj Stepic, inštruktorica planinske vzgoje,  

Matej Ogorevc, vodnik PZS, načelnik MO PD Domžale 

Tadej Debevec, gorski vodnik, član Združenja gorskih vodnikov Slovenije 

Sklepi in zaključki: 
1. Postaviti kriterije za koče, ki zagotavljajo pogoje za sprejem večjih vodenih skupin. 

2. Pripraviti seznam koč, ki omogočajo večdnevno bivanje za družine. 

3. Pripraviti seznam koč, ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo usposabljanj. 

4. Pri vsaki najavi večje skupine je potreben direkten kontakt med oskrbnikom (najemnikom) koče in 

vodnikom, ki tako skupino pripelje. 

5. Glede ponudbe in višine penzionov ali polpenzionov je potreben predhodni dogovor med 

oskrbnikom (najemnikom) in vodnikom. 

6. Korektno izvajati dogovorjene rezervacije, predvsem pravočasna odpoved rezervacije. 

7. Proučiti primere praks v tujih kočah in jih prilagoditi kriterijem naših koč. 

6. delavnica: PLANINSKA KOČA KOT UČNO ALI INTERPRETACIJSKO SREDIŠČE  
Marjeta Keršič Svetel, članica Komisije za varstvo gorske narave PZS,  

Uroš Kuzman, član Mladinske komisije PZS 



 
 

Sklepi in zaključki: 
1. Opredeliti je treba vsebino planinske dejavnosti in s tem tudi vsebino planinskih koč. Kakšno 

vsebino naj ima koča, da jo lahko štejemo za planinsko, je potrebno jasno opredeliti - tako kot imamo 

jasno opredeljene tehnične standarde za okolju in naravi prijazne koče. 

2. Pregledati je treba interes in možnosti posameznih društev, da bi v svojih kočah izvajali tudi 

izobraževalne vsebine in določiti standarde za to. 

3. Potrebno bo izvesti še več srečanj na ožje teme, ki naj se jih udeležijo tisti gospodarji in upravljavci 

koč, ki jih take vsebine zanimajo. 

4. Interpretacijo okoliške pokrajine v okviru PZS prepoznavamo kot orodje za oblikovanje doživetij in 

vsebin, ki jih planinske koče lahko ponudijo obiskovalcem. V prihodnje bi bilo dobro izvesti posebna 

izobraževanja na to temo 

7. delavnica: SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBNOV PLANINSKIH KOČ   

Tone Tomše, podpredsednik PZS,  

Drago Balent, direktor Fundacije za šport RS 

Sklepi in zaključki: 
1. PZS naj se poveže z EKO skladom in prouči možnosti, da bi se na njihove razpise lahko prijavljala 

tudi društva.  

2. Določiti kriterije, v obliki točkovanja, za pripravo prioritetne liste prijavljenih projektov za različne 

javne razpise. 

3. PZS naj kriterije tudi javno objavi / pomoč pri odločitvi za kandidaturo. 

4. Pripraviti rangiranje planinskih koč, da bi lahko kandidirale tudi koče III. kategorije. 

5. Pripraviti normative za posamezne sklope kandidiranja (novogradnja, posodobitev, zamenjava 

notranje opreme ...). 

 

 

 



 
Številka:GK/5-0072-2011 

     Datum: 31.01.2012 
ZAPISNIK 

 5. seje GK PZS, ki je bila v torek, 31.01.2012, s pričetkom ob 17.00 uri , v sejni sobi PZS v Ljubljani. 
 
Prisotni: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Janez Bizjak, Manja Rajh, Janez Omahen, Jože Bobovnik, Dragica Andrejc, Aleš Jenko, 
Klemen Petek – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotni: Janez Kratnar, Miro Pogačar 
 
Načelnik Aleš Glavnik je najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja sklepčna, nato je predlagal naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje GK 
2. Dopolnitev točkovnega sistema za vrednotenje investicij v planinskih kočah  
3. Predlog cen za leto 2012 na podlagi določil, ki veljajo za leto 2011 
4. Realizacija sklepov 1. konference o planinskem gospodarstvu 
5. Projekt takšnega okusa so planine – formiranje projektne skupine 
6. Projekt družinam prijazna koča 
7. Razpis za koriščenje 15 ur helikopterskih prevozov za namen ekološke sanacije planinskih postojank 
8. Gospodarski sklad  
9. Razno 

 
Dnevni red je bil sprejet brez pripomb. 
 
AD 1. 
Načelnik Aleš Glavnik poroča o realizaciji sklepov četrte seje. Drago Dretnik predlaga, da knjigo »Smernice za okolju 
primerno tehniko na planinskih kočah« prejmejo tudi bivši funkcionarji PZS. Ostali člani GK so se z njegovim predlogom 
strinjali. Aleš Jenko je povedal, da si želi sodelovati v GK, ki bo pomembna in bo imela težo, ter da bo UO PZS njene predloge 
tudi upošteval. Na zapisnik 4. seje GK ni bilo pripomb, zato se sprejme  
SKLEP 1/31-01: Zapisnik 4. seje GK se sprejme brez pripomb. 
 
AD 2. 
Klemen Petek na kratko predstavi dopolnitve točkovnega sistema za vrednotenje investicij v planinskih kočah. Za Potrebe 
razpisa FSO se je s pomočjo obstoječega točkovnega sistema pripravil prioritetni vrstni red vlog, ki jih je na FSO poslalo 9 PD 
in prijavilo enajst projektov. Po mnenju komisije za pregled in potrditev prioritetnega vrstnega reda, je točkovni sistem svoj 
prvi preizkus dobro prestal, ga je pa potrebno še nekoliko dopolniti. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 2/31-01: Potrdi se dopolnjen točkovni sistem za vrednotenje investicij v planinskih kočah.  
Dopolnjen točkovni sistem je priloga tega zapisnika. 
 
AD 3. 
Klemen Petek uvodoma pove, da je potrebno pripraviti nov predlog cen in popustov za leto 2012, za izhodišče pa je 
potrebno vzeti trenutno veljavna določila, ki jih je sprejel UO PZS  na svoji 4. Seji, 31. Marca 2011. Aleš Jenko je povedal, da 
je potrebno obiskovalce gora stimulirati, da ostanejo v hribih, zato je po njegovem potrebno ceno prenočišč za nečlane 
znižati, za člane PD pa uvesti 30 % popust pri prenočevanju. Manja Rajh doda, da je proti dvigovanju cen in predlaga, da bi 
se lahko včlanjevalo v PD tudi v planinskih kočah. Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:   
SKLEP 3/31-01: Prekliče se SKLEP 2/13-12 , ki je bil sprejet na 4. seji GK, 13.12.2012.  
SKLEP 4/31-01: UO PZS se predlagajo v potrditev za leto 2012 trenutno veljavna določila. Cene in popusti nočitev ter 
prehrane ostanejo nespremenjene. Cene napitkov se dopolnijo s predlogi iz razprave 4. seje GK PZS. Predlog cen in 
popustov v kočah za leto 2012 je priloga tega zapisnika. 
SKLEP 5/31-01: Aleš Jenko do naslednje seje GK pripravi predlog skupine, ki bo pripravila predlog cen in popustov v kočah 
za leto 2013 in predlog načrta njihovega dela.  
 
AD 4. 
Klemen Petek na kratko predstavi predlog nosilcev za realizacijo posameznih sklepov 1. konference o planinskem 
gospodarstvu. Predlaga, da se na naslednji konferenci poda poročilo o njihovi realizaciji.  Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 6/31-01: Sprejme se predlog nosilcev za realizacijo sklepov 1. konference o planinskem gospodarstvu z dopolnitvami 
iz razprave. Seznam je priloga tega zapisnika          
   



 
 

AD 5. 
Načelnik Aleš Glavnik predlaga, da bi se na tej seji formirala skupina za realizacijo projekta »Takšnega okusa so planine«. 
Drago Dretnik pripomni, da je ta projekt po prioriteti na 3. mestu, pred njim sta projekta »Okolju prijazna koča« in 
»Družinam prijazna koča«. Prisotni so bili mnenja, da formiranje še ene projektne skupine presega zmožnosti GK v trenutni 
sestavi in da bo že velik uspeh, če se bosta v letu 2012 izpeljala projekta »Okolju prijazna koča« in poizkusna faza projekta 
»Družinam prijazna koča«. Sprejet je bil 
SKLEP 7/31-01: GK bo pristopila k izvajanju projekta »Takšnega okusa so planine« po tem, ko bo zaključila oba že začeta 
projekta. V vmesnem času pa bo zbirala predloge za člane projektne skupine in njihovo delo. 
 
AD 6. 
Drago Dretnik predstavi svoj predlog projekta »Družinam prijazna koča«, ki   bo letos potekal v poizkusni fazi, opravila naj bi 
se poizkusna presoja 4 do 6 koč, v projekt pa je potrebno vključiti tudi MK PZS. Po Razpravi je bil sprejet  
SKLEP 8/31-01: Do naslednje seje GK se zbirajo dodatni predlogi za projekt in se pošljejo Dragu Dretniku. MK PZS se povabi 
k sodelovanju pri projektu, ter pozove, da imenujejo svojega predstavnika v projektno skupino. 
 
AD 7. 
Klemen Petek predstavi osnutek razpisa za koriščenje 15 ur helikopterskih prevozov za namen ekološke sanacije planinskih 
postojank, ter merila za ocenjevanje prispelih prijav. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 9/31-01:  Predlog razpisa in meril za ocenjevanje se potrdi. Razpis se objavi v Obvestilih PZS in na internetnih 
straneh.  
Osnutek razpisa in merila za ocenjevanje so priloga tega zapisnika. 
  
AD 8. 
Člani GK so v gradivu prejeli osnutek »Pravilnika sklada za koče in poti«, ki je v preteklosti že bil obravnavan na različnih 
organih PZS, vendar ni bil potrjen na UO. Manja Rajh meni, da je pravilnik dober, pojavlja pa se problem, kako prepričati 
društva, da bodo prispevala v sklad. Po mnenju članov je največji problem, od kod dobiti denar za sklad. Sklad bi se lahko 
začel formirati v letu 2013. Sprejet je bil 
SKLEP 10/31-01:  Jože Bobovnik in Manja Rajh pregledata in pripravita novelacijo osnutka pravilnika. 
 
AD 9. 
Drago Dretnik predlaga, da se obe podkomisiji v okviru GK razpustita. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 11/31-01: Podkomisija za ekologijo planinskih koč in podkomisija za upravljanje premoženja se razpustita. Za 
izvajanje večjih projektov se znotraj GK formirajo projektne skupine. 
 
Janez Omahen poroča, da je opravil ogled Planinskega doma pod Ježo, ki ga upravlja PD Valentin Stanič Kanal, ki je na PZS 
dne 29.4.2011 naslovilo prošnjo, za vpis njihove koče v register planinskih postojank. Po njegovem mnenju je objekt 
primeren za vpis v register PP. Po razpravi je bil sprejet   
SKLEP 12/31-01: GK UO PZS predlaga, da se Planinskemu domu pod Ježo podeli status planinske koče. Predhodno strokovni 
sodelavec preveri, če je vloga v skladu s pravili, predsedstvo PZS pa preveri, kaj pomeni podelitev statusa PP za članarino 
PZS pri CAA.  
 
Načelnik Aleš Glavnik obvesti člane GK o dopisu Mihe Kajzlja, ki zaradi osebnih razlogov odstopa kot član GK. Je pa po 
potrebi pripravljen sodelovati kot zunanji sodelavec. Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 13/31-01: GK sprejema odstopno izjavo Mihe Kajzlja, po potrebi ga bo v svoje delo vključila, kot zunanjega sodelavca. 
 
Drago Dretnik obvesti ostale člane GK o neuspešni kandidaturi PZS na razpisu »Švicarskega sklada«. Izrazil je veliko 
razočaranje nad ne izborom naše vloge, katere rezultat bi bila konkretna navodila za gradnjo čistilnih naprav. Na sklad je bil 
poslan tudi dopis, na katerega pa doslej ni bilo nobenega odgovora.   
 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri 
 

Zapisal:  

Klemen Petek l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Načelnik GK PZS: 

Aleš Glavnik l.r. 

 

Priloge: 

- Dopolnjen točkovni sistem za vrednotenje investicij v planinskih kočah 

- Predlog cen in popustov v kočah za leto 2012 

- Seznam nosilcev za realizacijo sklepov 1. Konference o planinskem gospodarstvu 

- Osnutek razpisa in merila za ocenjevanje prispelih prijav na razpis za koriščenje helikopterskih letov 

 

 

 

 



 
 

 

TOČKOVNI SISTEM ZA OVREDNOTENJE INVESTICIJ NA PLANINSKIH KOČAH 

1. KATEGORIJA KOČE 

 I. kat     30 točk 

 II. kat     20 točk 

 III. kat     10 točk 

 

2. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI OSEB IN PREMOŽENJA 

 Zagotavljanje požarne varnosti  30 točk 

 Zagotavljanje pitne vode  20 točk 

 Streha     20 točk 

 Hidroizolacija    10 točk 

 

3. VARSTVO OKOLJA 

 Čiščenje odpadne vode   30 točk 

 Energetska oskrba   20 točk 

 Ukrepi za varčevanje z energijo  20 točk 

 Ravnanje s trdnimi  odpadki  10 točk 

 

4. DOKONČANJE ŽE ZAČETIH INVESTICIJ  10 točk 

5. IZPOLNJEVANJE VSEH OBVEZNOSTI DO PZS 10 točk 

Dodatni kriteriji: 

1. Kriteriji so razvrščeni po pomembnosti. V kolikor dve ali več vlog doseže isto število točk, se 

za razvrstitev upošteva višje število doseženih točk pri pomembnejšem kriteriju. 

2. Točkovni sistem je namenjen vrednotenju investicij na že obstoječih planinskih objektih. V 

primeru novogradenj komisija za ocenjevanje določi, ali bo projekt uvrstila v ocenjevanje. 

3. V kolikor je za izvedbo investicije potrebno gradbeno dovoljenje, mora biti priloženo vlogi. V 
kolikor je investitor še v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, mora o tem podati ustrezno 
izjavo. Če gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora biti vlogi priložena ustrezna izjava. V 
kolikor ni zadoščeno vsaj eni zahtevi iz zgornjega ostavka, se vloga izloči iz ocenjevanja. 

4. Projekti, katerih prijavitelj je PZS, prejmejo ob ocenjevanju dodatnih 30 točk. 
 

 
 
 
 
Sprejeto na 5. seji GK, 31.01.2012 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cene in popusti v kočah                                                                                                               PREDLOG 2012 

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na svoji 10. seji, 8. marca 2012, sprejel najvišje cene 
nočitev, določene prehrane in napitkov v planinskih kočah I. in II. kategorije. Upravljavci planinskih 
koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene hrane in pijače, prav tako cene nočitev, dolžni pa so 
spoštovati 50 % popust pri prenočevanju članov (domačih in tujih) z veljavno planinsko izkaznico za 
tekoče leto. 

NAJVIŠJE CENE NOČITEV V PLANINSKIH KOČAH 
 

NOČNINE (najvišje cene) 

Koče I. kategorije  Koče II. kategorije  

Člani (50 % popust)  Nečlani  Člani (50 % popust)  Nečlani  

v cene ni vključena uporaba 
posteljnine  

v cene je vključena uporaba 
posteljnine  

a) soba 1 - 4 postelje  12 €*  24 €*  10 €  20 €  

b) soba 5 in več postelj  10 €*  20 €*  8 €  16 €  

c) skupna ležišča  8 €*  16 €*  6 €  12 €  

OPOMBA:  V zimskem času se lahko navedene cene prenočevanja povečajo za 
prispevek največ 2,50 €/nočitev zaradi uporabe kuriva za ogrevanje koče.  

  
* pri prenočevanju v planinskih kočah I. kategorije v ceno ni všteta posteljnina. Planinska zveza 
Slovenije priporoča vsem obiskovalcem, da za prenočevanje uporabljajo svojo, s seboj prineseno, 
posteljnino. Uporaba posteljnine pri prenočevanju je obvezna in osebje planinske koče ima pravico 
do izvajanja kontrole v sobah - zloraba se kaznuje s trikratnim plačilom polne cene prenočevanja. 
PZS priporoča, da se spanje na koči ponuja s polpenzionom. 

Pravico do članske cene prenočevanja, imajo v sobah in na skupnih ležiščih: 

• vsi člani PZS z veljavno planinsko izkaznico z znamkico za tekoče leto, 
• člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih društev v tujini, 
• člani Planinske zveze Hrvaške, na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 1992, 
• za pripadnike SV, ko opravljajo službene dolžnosti v gorah in 
• člani planinskih organizacij s katerimi ima PZS sklenjen sporazum o reciprociteti: 

 

Avstrija OeAV - Österreichister 
Alpenverein 

Nizozemska NKBV - Niederlandse Klim - en 
Bergsport Vereniging 

Italija  CAI - Club Apino Italiano 
AVS - Alpenverein Südtirol  

Španija  FEDME - Federacion Espańola de 
Deportes de Montańa  

Nemčija  DAV - Deutscher Alpenverein  Švica      CAS - Club Alpin Suisse 
AACBa - Akademischer Alpenclub 
Basel AACB - Akademischer 
Alpenclub Bern CAAG - Club Alpin 
Académique Genčve AACZ -

Belgija    CAB - Club Alpin Belge  
KBF- Klim und 
Bergsportfederatie  

Francija  CAF - Club Alpin Français 



 
 

Liechtenstein  LAV - Liechtensteiner 
Alpenverein  

 Akademischer Alpenclub Zürich 

Luxembourg  GAL - Groupe Alpin 
Luxembourgeois  

Velika 
Britanija 

AC - Alpine Club  

Seznam zvez /združenj, ki imajo pravico 
uporabljati (nakupa) individualne znamkice za 
reciprociteto in so njihovi člani prav tako 
upravičeni do popusta pri prenočevanju:  

British Mountaineering Council, American Alpine 
Club, Club alpin Monégasque, Dansk Bjergklub, 
Federacio Andorrana de Muntanyisme, 
Mountaineering Council of Ireland, Fédération 
française montagne-escalades in New Zealand 
Alpine Club.  

Dodatnih 10 % popusta, na člansko ceno, kar velja le na SKUPNIH LEŽIŠČIH, imajo 
• mladi člani P+O kategorije do dopolnjenega 15. leta starosti, 
• registrirani alpinisti, registrirani vodniki PZS, registrirani mentorji planinskih skupin, registrirani 
varuhi gorske narave, registrirani markacisti in registrirani gorski reševalci. 
Ugodnost za družine: pri prenočevanju dveh odraslih oseb ima otrok do 7. leta starosti prenočevanje 
brezplačno. 

Do brezplačnega prenočišča so upravičeni gorski reševalci in markacisti na akciji. Planinskim 
društvom priporočamo, da brezplačno prenočevanje na skupnih ležiščih omogočijo tudi vsem 
registriranim vodnikom PZS in gorskim vodnikom, ki vodijo organizirane planinske skupine (s 
potrdilom PD). Za gorske vodnike, ki jih plačajo posamični klienti, to priporočilo ne velja. 

Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene nočitev, dolžni pa so spoštovati 
50 % popust pri prenočevanju članov (domačih in tujih) z veljavno planinsko izkaznico za tekoče leto. 

Dodatkov k navedenim cenam (ekološke takse, takse za obnovo koče ipd.), razen turistične takse za 
nečlane planinske organizacije, ni dovoljeno obračunavati. 

Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica. 

NAJVIŠJE CENE DOLOČENE PREHRANE IN NAPITKOV V PLANINSKIH KOČAH 

HRANA Koče I. kategorije Koče II. kategorije 

a) enolončnica brez  mesa  5,0 €  4,0 €  

b) enolončnica z mesom  6,5 €  5,0 €  

c) golaž in segedin  7,0 €  5,5 €  

PIJAČA Koče I. kategorije Koče II. kategorije 

a) čaj 0,25 litra     1,0  € 1,0 € 

b) čaj 0,5 litra       1,8  € 1,3 € 

c) čaj do 1,0 litra za na pot      3,5  € 2,5 € 

d) voda  1,5 litra    3,5  € 2,5 € 

e) voda  0,5 litra     2,0  € 1,5 € 

 Vse ostale cene prehrane in pijač v planinskih kočah I. in II. kategorije, se oblikujejo prosto. 



 
 

Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene hrane in pijače. 

Obiskovalcem, ki pri mizi v notranjih prostorih planinske koče uživajo le lastno prehrano (iz 
nahrbtnika) in hrane ali pijače v koči ne naročijo, se lahko zaračuna strošek uporabe in čiščenja v 
višini 1,00 € na osebo. V ceno te storitve je vključena tudi uporaba jedilnega pribora, krožnika in 
skodelice. Plačila tega stroška so oproščeni otroci kategorije P+O. 

Planinskim društvom priporočamo, da članom planinske organizacije s plačano članarino v 
tekočem letu v planinski koči I. in II. kategorije ponudijo eno toplo jed po znižani članski ceni. 

Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica. 

                                                                                                                                              Predsednik PZS: 
                                                                                                                                              Bojan Rotovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREDLOG REALIZACIJE SKLEPOV 1. KONFERENCE O PLANINSKEM GOSPODARSTVU 

 

SKLEP VSEBINA SKLEPA REALIZIRA 

1/1 Organom PZS predlagamo, da izvedejo razpravo o 

možnostih natančnejše ureditve solastniških razmerij 

v tistih primerih, kjer je PZS lastnik ali skupaj s PD 

solastnik planinskih koč in pripadajočih funkcionalnih 

zemljišč. Predlagamo, da se naj skladno z že 

sklenjenimi pogodbami za prenos dela lastništva 

nepremičnin iz PZS na PD in skladno z zakonodajnimi 

možnostmi, na podlagi aneksov k osnovnim 

pogodbam ustrezneje in natančneje uredijo naslednja 

področja: 

1. prenos pravic upravljanja nad objekti iz PZS na PD, 

kjer je PD solastnik nepremičnine, 

2. PD, ki so solastniki planinskih koč skupaj s PZS, ob 

prevzemu pravic upravljanja prevzamejo tudi 

dolžnosti iz naslova upravljanja planinskih koč, 

3. natančnejšo določitev, da je solastniški delež PZS 

namenjen predvsem za nadzor PZS nad morebitnimi 

prodajami planinskih objektov ali spremembami 

njihove namembnosti. V ostalih primerih, kjer je 

potrebo soglasje solastnika, PZS praviloma podpre 

odločitev PD, ki je solastnik nepremičnine. 

PREDSEDSTVO 

2/1 1. Udeleženci delavnice podpirajo letošnje poskusno 

preverjanje naših planinskih koč za pridobitev 

priznanja/certifikata Okolju prijazna koča. 

Gospodarsko komisijo pozivajo, naj v letu 2012 izvede 

preverjanje prijavljenih koč in pripravi vse potrebno 

za podelitev prvih priznanj kočam, ki izpolnjujejo 

pogoje in kriterije za OPK. 

GK/DRAGO DRETNIK 

2/2 2. Eko-sklad:  

Glede na obstoječe pogoje pridobivanja sredstev iz 

eko-sklada, po katerih na razpisih lahko kandidirajo le 

fizične osebe in firme, planinska društva pa ne, 

udeleženci pozivajo vodstvo PZS, da pripravi 

strokovno utemeljitev in pri vodstvu eko-sklada 

doseže dopolnitve pravilnikov tako, da bodo na 

razpisih lahko kandidirala tudi planinska društva. 

GK (strokovna utemeljitev) 

PREDSEDSTVO  

3/1 1. Formirati je potrebno gospodarski sklad za obnovo 

planinskih postojank. 

GK→PREDSEDSTVO→UO 

GK bo pripravila osnutek pravilnika. 



 
 

Bolj kot pravilnik moramo imeti idejo, 

od kje črpati sredstva in po kakšnih 

merilih deliti ta sredstva. Zato je bolje, 

da se temu projektu pristopi z 

projektno nalogo, kot pravilnikom. 

3/2 2. PZS mora v bodoče zagotoviti večjo strokovno in 

tehnično pomoč planinskemu gospodarstvu - kar 

pomeni, da bi en strokovni delavec pokrival samo to 

področje dela. 

GK (utemeljitev) 

PREDSEDSTVO 

3/3 3. Vse dogovore glede cen v planinskih postojankah 

se mora doseči na nivoju Gospodarske komisije PZS. 

GK→PREDSEDSTVO→UO 

to je povezano z reorganizacijo 

gospodarske komisije iz 

strokovnega organa PZS v 

komisijo z zborom dejavnosti, ki 

bi pokrivala področje planinskih 

koč 

3/4 4. Uvesti plačilo rezervacij prenočišč v planinskih 

postojankah. 

GK/JENKO 

3/5 5. PZS mora intenzivno lobirati za pridobivanje 

finančnih sredstev za vzdrževanje planinskih 

postojank kot turistične infrastrukture. 

 

GK (strokovna utemeljitev) 

PREDSEDSTVO 

3/6 6. PZS mora doseči, da so visokogorske planinske 

postojanke I. kategorije oproščene davka. Ta znesek 

oproščenega davek pa bodo planinska društva 

namenile v investiranje infrastrukture. 

GK/BOBOVNIK 

3/7 7. Z enotnim nastopom do dobaviteljev bi bilo treba 

poskusiti pri proizvajalcih artiklov/proizvodov, ki jih 

vsi uporabljamo. 

GK/POGAČAR 

4/1 1. Predstavniki PD apelirajo na PZS in Gospodarsko 

komisijo, da nudi strokovno pomoč in svetovanje pri 

načrtovanju in pravilni izbiri čistilne naprave za vsako 

planinsko kočo posebej. 

GK/ Formiranje projektne 

skupine 

4/2 2. Udeleženci pozivajo vodstvo PZS naj z ustreznimi 

argumenti opozori zakonodajalca na nujne dopolnitve 

obstoječih predpisov o požarni varnosti, ker ti ne 

upoštevajo specifičnih pogojev v planinskih kočah. 

GK/GLAVNIK  

5/1 1. Postaviti kriterije za koče, ki zagotavljajo pogoje za GK/GRETNIK 



 
 

sprejem večjih vodenih skupin. V okviru projekta družinam prijazna 

koča 

5/2 2. Pripraviti seznam koč, ki omogočajo večdnevno 

bivanje za družine. 

GK/DRETNIK 

Po izvedbi projekta družinam prijazna 

koča 

5/3 3. Pripraviti seznam koč, ki izpolnjujejo pogoje za 

izvedbo usposabljanj. 

KUP/MATJAŽ ŠERKEZI 

5/4 4. Pri vsaki najavi večje skupine je potreben direkten 

kontakt med oskrbnikom (najemnikom) koče in 

vodnikom, ki tako skupino pripelje. 

GK-obvestilo pri sprejetih 

cenah za leto 2013 

5/5 5. Glede ponudbe in višine penzionov ali 

polpenzionov je potreben predhodni dogovor med 

oskrbnikom (najemnikom) in vodnikom. 

GK- obvestilo pri sprejetih 

cenah za leto 2013 

5/6 6. Korektno izvajati dogovorjene rezervacije, 

predvsem pravočasna odpoved rezervacije. 

GK- obvestilo pri sprejetih 

cenah za leto 2013 

vključitev VK (vodniški del) ter 

predstavnice za stike z 

javnostmi PZS (splošni del) 

5/7 7. Proučiti primere praks v tujih kočah in jih 

prilagoditi kriterijem naših koč. 

GK-DRETNIK 

6/1 1. Opredeliti je treba vsebino planinske dejavnosti in s 

tem tudi vsebino planinskih koč. Kakšno vsebino naj 

ima koča, da jo lahko štejemo za planinsko, je 

potrebno jasno opredeliti - tako kot imamo jasno 

opredeljene tehnične standarde za okolju in naravi 

prijazne koče. 

Že določeno 

6/2 2. Pregledati je treba interes in možnosti posameznih 

društev, da bi v svojih kočah izvajali tudi 

izobraževalne vsebine in določiti standarde za to. 

KUP/MATJAŽ ŠERKEZI 

6/3 3. Potrebno bo izvesti še več srečanj na ožje teme, ki 

naj se jih udeležijo tisti gospodarji in upravljavci koč, 

ki jih take vsebine zanimajo. 

GK IN PREDSEDSTVO 

2. konferenca o planinskem 

gospodarstvu 

6/4 4. Interpretacijo okoliške pokrajine v okviru PZS 

prepoznavamo kot orodje za oblikovanje doživetij in 

vsebin, ki jih planinske koče lahko ponudijo 

obiskovalcem. V prihodnje bi bilo dobro izvesti 

KVGN/MARJETA KERŠIČ SVETEL 



 
 

posebna izobraževanja na to temo 

7/1 1. PZS naj se poveže z EKO skladom in prouči 

možnosti, da bi se na njihove razpise lahko prijavljala 

tudi društva.  

PREDSEDSTVO – podvajanje s 

sklepom 2/2 

7/2 2. Določiti kriterije, v obliki točkovanja, za pripravo 

prioritetne liste prijavljenih projektov za različne 

javne razpise. 

GK/DRETNIK 

Realizirano 

7/3 3. PZS naj kriterije tudi javno objavi / pomoč pri 

odločitvi za kandidaturo. 

 

Po sprejemu dopolnjenega 

točkovnika. 

7/4 4. Pripraviti rangiranje planinskih koč, da bi lahko 

kandidirale tudi koče III. kategorije. 

GK/DRETNIK 

Realizirano 

7/5 5. Pripraviti normative za posamezne sklope 

kandidiranja (novogradnja, posodobitev, zamenjava 

notranje opreme ...). 

GK/DRETNIK 

Realizirano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

OSNUTEK 

Razpis za koriščenje helikopterskih prevozov za namen ekološke sanacije planinskih postojank 

Predmet razpisa: 15 ur helikopterskih poletov helikopterja SV za prevoz materiala za ekološko 

sanacijo planinskih postojank  

Razpis je namenjen kočam I. in II. kategorije. Kočam I. Kategorije je namenjeno 10 ur, kočam II. 

kategorije pa 5 ur helikopterskih prevozov. V primeru neizkoriščenosti ur v posamezni skupini, se 

lahko ure prenesejo v drugo skupino. Posamezno planinsko društvo lahko koristi največ dve uri 

helikopterskih poletov. V primeru neizkoriščenosti lahko tudi več. Možne so skupne prijave več 

planinskih društev skupaj, za kar dobi prijava pri ocenjevanju dodatno število točk. 

V vlogi je potrebno navesti: 

PD, ime koče, kategorijo, koča v zavarovanem območju (katerem), vrsta predvidene investicije, 

termin predvidene investicije, dokumentacija investicije, masa in opis tovora, ki ga je potrebno 

prepeljati.  

 

Dogovor z vojsko, če se letos ne koristi vseh ur, se jih prenese v naslednje leto. 

Kriteriji:   

      

6. VARSTVO OKOLJA 

 Čiščenje odpadne vode     30 točk 

 Energetska oskrba     20 točk 

 Ukrepi za varčevanje z energijo    20 točk 

 Ravnanje z odpadki     10 točk 

 

7. DOKONČANJE ŽE ZAČETIH INVESTICIJ    10 točk 

8. SKUPNA PRIJAVA      10 točk  

9. SODELOVANJE S PZS PRI IZVAJANJU NJENIH PROJEKTOV  10 točk  

10. IZPOLNJEVANJE VSEH OBVEZNOSTI DO PZS   10 točk 

11. KOČA V ZAVAROVANEM OBMOČJU 

 Narodni park       15 točk 



 
 

 Krajinski park      10 točk 

 Območje Nature 2000      5 točk 

Dodatni kriteriji: 

5. Kriteriji so razvrščeni po pomembnosti. V kolikor dve ali več vlog doseže isto število točk, se 

za razvrstitev upošteva višje število doseženih točk pri pomembnejšem kriteriju. 

6. Točkovni sistem je namenjen vrednotenju investicij na že obstoječih planinskih objektih. V 

primeru novogradenj komisija za ocenjevanje določi, ali bo projekt uvrstila v ocenjevanje. 

 
 

 



 
Številka:GK/6-462-2012 

  Datum: 17.04.2012 
ZAPISNIK 

6. seje GK PZS, ki je bila v torek, 17.04.2012, s pričetkom ob 17.00 uri , v sejni sobi PZS v 
Ljubljani. 
 
Prisotni člani GK: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Janez Bizjak, Manja Rajh, Miro Pogačar, Janez 
Omahen, Jože Bobovnik  
Ostali prisotni:Načelnik MK Rok Kovšca, Klemen Petek – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotni: Janez Kratnar, Aleš Jenko, Dragica Andrejc 
 
Načelnik Aleš Glavnik je najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja sklepčna, nato je 
predlagal naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje GK 
2. Predlog cen in popustov v kočah za leto 2013 (predlog delovne skupine in načrta 

dela) 
3. Projekt družinam prijazna koča 
4. Pravilnik sklada za koče in poti  
5. Znak, certifikat, razpis – Okolju prijazna koča 
6. Delitev sredstev Planinskega sklada 
7. Poročanje o poslovanju planinskih postojank ( obrazec in zbiranje podatkov) 
8. Priprava seminarja za oskrbnike koč (formiranje delovne skupine) 
9. Odprta ZK vprašanja med PZS in PD (pregled) 
10. Redna letna konferenca o planinskem gospodarstvu  
11. Razno 

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb. 
 
AD 1. 
Načelnik Aleš Glavnik poroča o realizaciji sklepov pete seje seje. Na zapisnik 5. seje GK ni bilo 
pripomb, zato se sprejme  
SKLEP 1/17-04: Zapisnik 5. seje GK se sprejme brez pripomb. 
Pred nadaljevanjem seje je prisotne pozdravil predsednik PZS Bojan Rotovnik, ter na kratko 
predstavil prednostne naloge PZS v povezavi z gospodarsko komisijo in ki imajo popolno 
podporo tudi pri predsedstvu PZS: uvedba certifikatov (OPK, DPK, Takšnega okusa so 
planine), obisk vseh planinskih koč s strani PZS, konferenca planinskega gospodarstva, 
delovnopravna razmerja na planinskih kočah, sistem cen v planinskih kočah 2013, zbor 
gospodarjev.   
Vsem navzočim je zaželel uspešno delo na seji. 
 
AD 2. 
Aleš Jenko je pripravil predlog delovne skupine za pripravo predloga cen za leto 2013 in 
izhodišča za delo. Po razpravi je bil sprejet  



 
 

SKLEP 2/17-04: Delovno skupino za pripravo predloga cen za leto 2013 sestavljajo: Aleš 
Jenko, Manja Rajh in Miro Eržen. 
 
AD 3. 
Drago Dretnik poroča, da na predlog poizkusnega projekta DPK ni bilo pripomb in da se z 
izvajanjem preizkusne faze lahko prične. Sprejet je bil  
SKLEP 3/17-04: Prične se z realizacijo preizkusne faze projekta DPK. V medijih PZS se objavi 
poziv za oddajo pisnih predlogov za preizkusno ocenjevanje planinskih koč - pridobitev 
certifikata DPK.  Dodatna člana projektne skupine za DPK sta Rok Kovšca in Klemen Petek. 
 
AD 4. 
Jože Bobovnik na kratko poroča o osnutku  Pravilnika  sklada za koče in poti, ki je bil 
obravnavan že pred nekaj leti, nikoli pa sprejet na UO PZS. Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 4/17-04: Predlogi za dopolnitev pravilnika se do naslednje seje pošljejo Jožetu 
Bobovniku. 
          
AD 5. 
Znak, certifikat, razpis – Okolju prijazna koča 
Janez Bizjak in Drago Dretnik predstavita osnutek znaka in listine za priznanje Okolju prijazna 
koča, ki ga je pripravilo podjetje Akem iz Radovljice. Osnova znaka je stilizirana Triglavska 
roža. Glede na to, da se predsedstvo PZS z predlogom ne strinja, z obrazložitvijo, da je preveč 
»računalniški« po podjetje Akem pripravilo še predlog z Arniko. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 5/17-04: V medijih PZS se objavi poziv za oddajo pisnih predlogov za ocenjevanje 
planinskih koč - pridobitev certifikata OPK. GK potrjuje predlog B za znak in listino OPK. 
 
AD 6. 
Klemen Petek na kratko predstavi predlog delitve sredstev Planinskega sklada  za projekte 
GK. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 6/17-04: Delitev sredstev Planinskega sklada za projekte GK se sprejme v predlagani 
obliki. 
 
AD 7. 
Klemen Petek poroča, da bo potrebno pripraviti nov obrazec za zbiranje podatkov o 
poslovanju planinskih postojank in ga vključiti v informacijski sistem PZS Naveza. Mnenje 
navzočih je bilo, da je potrebno podatke oz. zahteve iz obstoječega vprašalnika poenostaviti. 
Sprejet je bil 
SKLEP 7/17-04: Klemen Petek pripravi osnutek obrazca in ga pošlje članom GK v pregled. 
  
AD 8. 
Sprejet je bil  
SKLEP 8/17-04: Seminarja DAV za oskrbnike planinskih koč se udeleži Klemen Petek. Za 
udeležbo je potrebno pridobiti še enega kandidata. Na podlagi pridobljenih izkušenj iz 
seminarja DAV, se pripravi program Seminarja za oskrbnike planinskih koč. Seminar naj bi 
trajal 2 dni. Vodja projektne skupine za pripravo programa je Klemen Petek. 
 
 
 



 
 

AD 9. 
Klemen Petek na kratko predstavi odprta ZK vprašanja med PZS in PD. V razpravi je Manja 
Rajh pripomnila, da je potrebno preveriti lastništvo ozemlja na Mozirski planini, ki po 
zgodovinskih dokumentih pripada PD Celje Matica in ne PD Mozirje.  
 
AD 10. 
Sprejet je bil  
SKLEP 9/17-04: Delovno skupino za pripravo programa Konference o planinskem 
gospodarstvu sestavljajo: Miro Pogačar, Janez Omahen in Klemen Petek. 
 
AD 11. 
Aleš Glavnik je povabil vse člane GK na strokovno ekskurzijo, ogled Koče na Dobraču, ki je za 
člane GK brezplačna. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri 
 

Zapisal:  

Klemen Petek l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Načelnik GK PZS: 

Aleš Glavnik l.r. 

 



 
Številka:GK/0229-2012 

Datum: 21.05.2012 

ZAPISNIK 2. korespondenčne seje GK PZS 

Člani GK PZS so bili po elektronski pošti 16.05.2012 pozvani, da se do vključno 20. 05. 2012 opredelijo do predloga sklepa 2. 
Korespondenčne seje. Glasovnica je priloga tega zapisnika. 
 
Pozvani k glasovanju: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Manja Rajh, Janez Omahen, Dragica Andrejc, Janez Bizjak, Miro Pogačar, 
Jože Bobovnik, Janez Kratnar, Aleš Jenko. 
 
Opravili glasovanje: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Manja Rajh, Janez Omahen, Dragica Andrejc, Janez Bizjak, Miro Pogačar, 
Jože Bobovnik, Janez Kratnar, Aleš Jenko 
 
Za predlagan sklep: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Manja Rajh, Janez Omahen, Dragica Andrejc, Janez Bizjak, Miro Pogačar, 
Jože Bobovnik, Janez Kratnar, Aleš Jenko 
  
Proti predlaganemu sklepu: Nihče 
 
Predlagani sklep je potrdilo 10 od 10 članov GK PZS, kar pomeni, da je predlagani sklep 2. korespondenčne seje sprejet. 
 
 
 
Zapisal:                                                                                                                                             Načelnik GK PZS: 

Klemen Petek l.r.                                                                                                                            Aleš Glavnik l.r. 

 

Številka:GK/0226-2012 
Datum:16.05.2012 

 
Zadeva: Predlog sklepa 2. korespondenčne seje GK 
 
30. marca smo prejeli vlogo PD Oplotnica za vpis koče na Pesku v register planinskih koč. V sklopu 
obiska planinskih koč na Pohorju (Rotovnik, Glavnik, Petek), je bil 3. maja opravljen ogled Koče na 
Pesku. Ob pregledu koče in po pogovoru z predstavnikom društva in oskrbnikom je bilo ugotovljeno, 
da Koča na Pesku izpolnjuje pogoje za vpis v register planinskih koč. Na zadnji seji GK je Jože Bobovnik 
poročal, da  MDO Podravja soglaša z vpisom Koče na Pesku v register planinskih koč.  
 
SKLEP 01/16-05: Gospodarska komisija predlaga UO PZS,  da se Koči na Pesku podeli status planinske 
koče.  
 

 
ZA PROTI 
 
Priloge: 

 Vloga PD Oplotnica 

 Izpolnjen vprašalnik 
 



 
Številka:GK/7-471-2012 

  Datum: 25.10.2012 
ZAPISNIK 

7. seje GK PZS, ki je bila v četrtek, 25. 10. 2012, s pričetkom ob 17.00 uri , v sejni sobi PZS v 
Ljubljani. 
 
Prisotni člani GK: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Janez Bizjak, Janez Omahen, Aleš Jenko, Tina Leskošek, 
Tina Medved, Dragica Andrejc  
Ostali prisotni: Urša Erman, Klemen Petek – strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotni: Janez Kratnar, Bobovnik Jože, Manja Rajh, Miro Pogačar 
 
Načelnik Aleš Glavnik je najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja sklepčna, nato je prosil  
novi članici GK, Tino Leskošek in Tino Medved, za predstavitev. Predstavili so se tudi ostali člani GK. 
Za sejo je v nadaljevanju predlagal naslednji  
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje GK 
2. Informacija o delu Svetovalne pisarne in izvajanju projekta OPK 
3. Poročilo o preizkusni fazi projekta DPK 
4. Smernica PZS za požarno varnost  
5. Vzorčni požarni red za planinske koče 
6. Predlog poziva MORS-u glede požarne varnosti na planinskih kočah  
7. Potrditev pravilnika za podeljevanje certifikata OPK   
8. 2. Konferenca o planinskem gospodarstvu, predlogi vsebin, predlagan datum 26.1.2012  
9. Določitev predloga cen in popustov v kočah za leto 2013  
10. Pravilnik o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč 
11. Zemljiško knjižna  vprašanja  
12. Kriteriji za kategorizacijo planinskih koč (imenovanje delovne skupine za prenovo kriterijev in 

predloga sprememb kategorij posameznih planinskih koč) 
13. Razno (udeležba na seminarju za oskrbnike DAV, borza kadrov za delo v PP-predlogi za 

realizacijo,) 
 

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb. 
 
AD 1. 
Načelnik Aleš Glavnik poroča o realizaciji sklepov pete seje seje. Na zapisnik 6. seje GK ni bilo 
pripomb, zato se sprejme  
SKLEP 1/25-10: Zapisnik 6. seje GK se sprejme brez pripomb.  
Drago Dretnik predlagal, da se zapisnik seje pošlje članom nekaj dni po seji. Sprejet je bil  
SKLEP 2/25-10: Zapisnik seje se pošlje članom GK v roku 10 dni po seji, potrdi pa se na naslednji seji 
GK. 
 
AD 2. 
Klemen Petek poda kratko poročilo o izvajanju projektov GK v letu 2012 (svetovalna pisarna, GK in 

OPK). Na omenjene projekte se je prijavilo skupaj 19 planinskih društev s 26 planinskimi kočami. Na 

svetovalno pisarno se je prijavilo 16 planinskih koč, 8 koč za OPK in 8 za DPK. Nekatere koče so se 

prijavile na več projektov.  Na vseh planinskih kočah je bil opravljen tudi pregled požarne varnosti in 



 
 

izveden uradni obisk planinske koče s  strani PZS. Obiske planinskih koč so opravili: Aleš Glavnik, 

Drago Dretnik in Klemen Petek, 1 terenski dan pa se je ekipi pridružil tudi Miro Pogačar. Skupno je 

bilo opravljenih 15 terenskih dni, večinoma od zgodnjega jutra, do poznega večera. V okviru 

svetovalne pisarne poteka priprava skupne vloge na razpis Fundacije za šport, za  izgradnjo čistilnih 

naprav na 11 planinskih kočah, katere prijavitelj bo PZS, 

Drago Dretnik poroča o izvajanju projekta OPK. Na pregled za pridobitev priznanja OPK se je javilo 7 
planinskih koč in PUS Bavšica. Ob obisku nobena koča ni v celoti izpolnjevala pogojev obveznih 
kriterijev, zato so vse bile pozvane k dopolnitvi v določenem roku, kar so tudi storile. Vse koče pa so 
dosegle zadostno število točk pri neobveznih kriterijih, PUS Bavšica mora še dostaviti izjavo o 
izgradnji čistilne naprave.  
Nadalje poroča o udeležbi na otvoritvi rastlinske čistilne naprave na Lisci, ki se je je udeležil kot 
predstavnik PZS.  Predlaga, da se vzpostavi stik s Skladom  Si.voda , ki je sodeloval pri izgradnji ČN na 
Lisci, in se ukvarja z sofinanciranjem projektov povezanih z ohranjanjem kakovosti voda in izboljšanju 
kakovosti pitne vode, glede možnosti sofinanciranja izgradnje čistilnih naprav na planinskih kočah. Za 
izgradnjo rastlinske čistilne naprave na Lisci  je Sklad Si.voda  doniral 56.040 EUR.  
 
AD 3. 
Drago Dretnik poda poročilo o preizkusni fazi projekta DPK, ki je priloga tega zapisnika. Po razpravi je 
bil sprejet 
SKLEP 3/25-10: Komisijo za ocenjevanje koč za pridobitev priznanja DPK sestavljajo: Drago Dretnik, 
Klemen Petek, Tina Medved, Janez Bizjak, Janez Omahen in Aleš Glavnik. Na obisku koče morata 
biti prisotna najmanj 2 člana komisije.  Končni predlog vprašalnika in programa projekta DPK 
pripravi Drago Dretnik. Osnutek pravilnika o podeljevanju priznanja »Družinam prijazna koča«  
pripravi Klemen Petek. Predloge za znak DPK pripravijo ženske članice GK. 
 
AD 4. 
Aleš Glavnik predstavi predlog Smernice za požarno varnost v planinskih kočah. Janez Bizjak predlaga, 
da bi morale koče, ki želijo pridobiti DPK, imeti urejeno požarno varnost.  Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 4/25-10:  GK predlaga UO PZS, da potrdi predlog Smernice za požarno varnost na planinskih 
kočah v predlagani obliki.  
Smernica za požarno varnost je priloga tega zapisnika. 
          
AD 5. 
Aleš Glavnik predstavi smernico za izdelavo požarnega reda za planinske koče. Janez Bizjak meni, da 
je treba vodstva PD opozoriti na odgovornost, ki izhaja iz neurejene požarne varnosti na planinskih 
kočah. Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 5/25-10:  GK potrjuje predlog smernice za izdelavo požarnega reda. Smernica se javno 
objavi, ter pošlje vsem planinskim društvom s kočami. 
 
AD 6. 
Aleš Glavnik predstavi predlog poziva MORS-u glede požarne varnosti na planinskih kočah. Aleš Jenko 
predlaga, da se kaj podobnega pripravi za ureditev delovnopravne zakonodaje, ki urejuje delovna 
razmerja na planinskih kočah, za vodenje razgovorov na Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve. 
SKLEP 6/25-10:  GK predlaga UO, da sprejme Poziv MORS-u v predlagani obliki. Razgovori na 
MORS-u se naj vodijo v skladu s pripravljenim pozivom.   
  
AD 7. 
Klemen Petek na kratko predstavi Pravilnik o podeljevanju priznanja »Okolju prijazna koča«. Odprla 
se je razprava glede vpliva  iztoka iz čistilnih naprav na visokogorska jezera. Klemen Petek je pojasnil, 
da kriteriji za podeljevanje priznanja niso predmet te točke. Sprejet je bil  



 
 

SKLEP 7/25-10: GK predlaga UO PZS, da sprejme pravilnik, znak in listino v predlagani obliki. 
Pravilnik je priloga zapisnika. 
  
AD 8. 
Aleš Glavnik je povedal, da bo Konferenca o planinskem gospodarstvu potekala 26.1.2012 na Igu 
skupaj z Zborom markacistov. Predlagane so bile sledeče teme za delavnice: 

 Cene in popusti v planinskih kočah - vodja Aleš Jenko, Miro Eržen 

 Čistilne naprave – Drago Dretnik 

 Požarna varnost – Aleš Glavnik 

 Družinam prijazna koča – Drago Dretnik, to ne bo delavnica, ampak dogajanje v 
Avditoriju 

 Podelitev znaka OPK v avditoriju 
Vodja delavnice pripravi 15. min uvod in predlog sklepov. 
 
AD 9. 
Glede cen in popustov v planinskih kočah za leto 2013 je bil sprejet   
SKLEP 8/25-10:  Predlog cen in popustov v planinskih kočah za leto 2013 pošlje Aleš Jenko članom 
komisije  do 10.11. 2012.  
 
AD 10. 
Predlog sprememb Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč še ni pripravljen. 
Sprejet je bil 
SKLEP 9/25-10: Predlog spremembe Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč 
pripravijo Tina Leskošek, Tina Medved in Klemen Petek. S tem sklepom preneha veljati SKLEP:9/18-
10. 
 
AD 11. 
Klemen Petek na kratko predstavi vloge PD za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
SKLEP 10/25-10: Gospodarska komisija predlaga UO PZS, da se s  PD Prevalje podpiše pogodba o 

uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za Dom na Uršlji Gori in parcelo, na kateri dom 

stoji. Predlagamo, da UO PZS sprejme sklep, da se s PD Prevalje sklene pogodba o uskladitvi 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, v razmerju 9/10 PD Prevalje in 1/10 PZS. 

SKLEP 11/25-10: Gospodarska komisija predlaga UO PZS, da se s  PD Gorje podpiše pogodba o 

uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za Dom Planika pod Triglavom in parcelo, na kateri 

dom stoji. Predlagamo, da UO PZS sprejme sklep, da se s PD Gorje sklene pogodba o uskladitvi 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, v razmerju 9/10 PD Gorje in 1/10 PZS. 

SKLEP 12/25-10: Gospodarska komisija predlaga UO PZS, da se s  PD Gorje podpiše pogodba o 

uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za parcelo na Zatrniku (k.o. Zgornje Gorje, vl. št. 

429, parc. št. 490/2). Predlagamo, da UO PZS sprejme sklep, da se s PD Gorje sklene pogodba o 

uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, po kateri se vpiše lastninska pravica v korist PD 

Gorje do celote. 

UO PZS je na svoji 3. seji, dne 31.3.2011, glede uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim s PD 

Gorje, že sprejel spodaj navedeni sklep, ki se z sprejemom novih sklepov razveljavi.   



 
 

SKLEP 22/31-3-2011: Upravni odbor PZS je na podlagi sklepa skupščine PZS iz leta 1999 soglašal, da 

predsednik PZS s PD Gorje podpiše pogodbo o uskladitvi zemljiško – knjižnega stanja z dejanskim za 

Dom Planika pod Triglavom in parcelo na Zatrniku, v razmerju 9/10 PD Gorje in 1/10 PZS. 

Vrednost parcele na Zatrniku (k.o. Zgornje Gorje, vl. št. 429, parc. št. 490/2) po cenitvi znaša 3.562 

EUR, kar pomeni, da je za odločanje o tem pristojen Upravni odbor PZS. 

AD 12. 
Klemen Petek pove, da je prišlo nekaj vlog in pobud za spremembo kategorij planinske koče. 
Predlaga, da se imenuje delovna skupina za prenovo kriterijev.  
Člani GK so mnenja, da so kriteriji ustrezni in da jih ni potrebno spreminjati.  
 
AD 13. 
Glede seminarja za oskrbnike je bil sprejet 
SKLEP 13/25-10: Seminarja za oskrbnike DAV se udeležijo: Klemen Petek, Tina Leskošek in Urša 
Erman. Pred odhodom na seminar do konca februarja 2013 pripravijo predlog tem in predavateljev 
za izvedbo seminarja pri nas, ki se izvede najkasneje v mesecu maju 2013 (2 dni).  
Drago Dretnik je predlagal, da bi bil seminar sestavljen iz treh sklopov: tehnika na planinski koči, 
požarna varnost ter gostinski del. Janez Bizjak pripomni, da je za oskrbnika koče pomembno 
poznavanje bližnje okolice koče, saj mora biti oskrbnik tudi dober interpretator. 
 
 
Glede borze kadrov je bil sprejet 
SKLEP 14/25-10:  GK podpira vzpostavitev aplikacije »Borza dela« na spletni strani PZS. 
 
Sprejet je bil 
SKLEP 15/25-10:  GK se strinja, da gredo lahko vsi veljavni pravilniki GK v javno obravnavo. 
 
Aleš Glavnik predlaga, da bi se na dan, ko bo organiziran Zbor gospodarjev (datum še ni določen), 
organiziralo tudi usposabljanje za varstvo pred požarom. Člani komisije so mnenja, da je 
usposabljanje vsekakor zelo dobrodošlo, vendar se naj ne izvede na isti dan. 
 
Drago Dretnik pove, da se pripravljajo spremembe Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav in da naša zakonodaja ne »pozna« suhih stranišč, kar pa bi bila na 
nekaterih planinskih kočah edina možna rešitev. Sprejet je bil  
SKLEP 16/25-10: V imenu PZS gre na razgovor glede spremembe uredbe na Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje Drago Dretnik. Razgovor je predviden v prvi polovici novembra. 
 
Sprejet je bil 
SKLEP 17/25-10:  GK predlaga UO PZS, da za novo članico GK potrdi Uršo Erman. 
Aleš Glavnik se je ob koncu zahvalil članom komisije za udeležbo in  konstruktivno delo na seji.  
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri 
 

Zapisal:  

Klemen Petek l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Načelnik GK PZS: 

Aleš Glavnik l.r. 

 



 
Številka:GK/8-542-2012 

  Datum: 27.11.2012 
ZAPISNIK 

8. seje GK PZS, ki je bila v torek, 27. 11. 2012, s pričetkom ob 17.00 uri , v veliki sejni sobi PZS v 
Ljubljani. 
 
Prisotni člani GK: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Janez Bizjak, Manja Rajh, Miro Pogačar, Janez Omahen, 
Jože Bobovnik, Dragica Andrejc, Tina Medved, Tina Leskošek, Urša Erman 
Ostali prisotni: Klemen Petek – strokovni sodelavec, Nejc Bobovnik, Megi Blažič 
Opravičeno odsotni: Janez Kratnar, Aleš Jenko 
 
Načelnik Aleš Glavnik je najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja sklepčna, za sejo je v 
nadaljevanju predlagal naslednji  
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje GK 
2. Predstavitev seminarske naloge (Nejc Bobovnik) 
3. Delo svetovalne pisarne v novembru (ustna informacija, Drago Dretnik, Klemen Petek) 
4. 2. obravnava pravilnika o podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča« 
5. Obravnava končnega poročila ocenjevanja planinskih koč za podelitev priznanja OPPK 
6. Obravnava in potrditev projekta DPPK 
7. Predlog cen  in popustov v planinskih kočah za leto 2013 
8. Vloga PD Žirovnica za spremembo kategorije 
9. Obravnava pogodbe za Dom na Smrekovcu 
10. Pripombe na predlog zakonov o prijavi prebivališča in delovnih razmerjih 
11. Razno 

 
Dnevni red je bil sprejet brez pripomb. 
 
AD 1. 
Načelnik Aleš Glavnik poroča o realizaciji sklepov 7. seje. Na zapisnik 7. seje GK ni bilo pripomb, zato 
se sprejme  
SKLEP 1/27-11:  Zapisnik 7. seje GK se sprejme brez pripomb.  
 
AD 2. 
Nejc Bobovnik je predstavil seminarsko nalogo z naslovom Okoljski vplivi planinskih koč na primeru 
visokogorja Kamniško-Savinjskih Alp. Drago Dretnik je pohvalil nalogo in pristop, ter izrazil 
prepričanje, da če se bo veliko mladih vključilo v raziskave na tem področju se bo na tem področju 
tudi veliko spremenilo. Urša Erman pove, da  veliko mladih dela diplomske ali seminarske naloge na 
tem področju in predlaga, da bi se ustvarila neka skupina ljudi, ki bi lahko prihajalo do izmenjave 
podatkov, ugotovitev in izkušenj, kar pa bi prineslo tudi uporabne informacije za gospodarsko 
komisijo. Te ljudi je potrebno usmeriti v raziskovalno dejavnost, njihove ugotovitve pa morajo 
uporabiti tudi lokalna planinska društva, ker tega znanja manjka na planinskih društvih. Pohvala za 
nalogo tudi s strani Janeza Bizjaka. 
Fakultete bi bilo potrebno obvestiti, da obstaja možnost sodelovanja pri izdelavi diplomskih nalog. 
Drago Dretnik meni, da rangiranje koč ni smiselno, ampak moramo koče spodbujati k pridobitvi 
certifikatov OPPK in DPPK.  



 
 

Aleš  Glavnik predlaga da se z dovoljenjem Nejca Bobovnika pošlje prezentacija članom GK. Do 
naslednje seje se pripravi možnost izvajanja nadaljnjega projekta v okviru GK. 
 
AD 3. 
Drago Dretnik poda ustno poročilo o aktivnostih svetovalne pisarne in obiskih planinskih društev v 
preteklem tednu glede priprav vlog na razpis Fundacije za šport. Drago Dretnik in Klemen Petek sta 
obiskala 8 planinskih društev in pomagala pri pripravi 11 vlog na razpis FSO. Klemen Petek ob tem 
predlaga sklep, da naj se vodstvo PZS aktivneje vključi v pridobivanje dodatnih finančnih sredstev  za 
sofinanciranje izgradnje čistilnih naprav na planinskih kočah. Drago Dretnik pove, da ima Simobil 
poseben sklad za izgradnjo čistilnih naprav. Predstavnik sklada bo povabljen na gospodarsko 
konferenco. Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 2/27-11:  Na Eko Sklad se pošlje predlog za spremembo razpisnih pogojev, ki bi omogočili 
prijavo na njihove razpise tudi planinskim društvom. 
 
AD 4. 
Druga obravnava pravilnika, v katerem so že vključene vse pripombe, ki so bile podane na 1. 
Obravnavi na UO PZS. Po razpravi je bil sprejet 
SKLEP 3/27-11: GK predlaga UO PZS, da sprejme  Pravilnik o podeljevanju certifikata »Okolju 
prijazna planinska koča« v predlagani obliki. 
    
AD 5. 
Drago Dretnik predstavi končno poročilo o pregledu planinskih koč za podelitev certifikata OPPK.  Po 
razpravi je bil sprejet  
SKLEP 4/27-11: GK predlaga UO PZS, da na svoji 13. seji sprejme naslednji Sklep:  
Na podlagi Pravilnika za podeljevanje certifikata »Okolju prijazna planinska koča« prejmejo za 
dobo 4 let certifikat »Okolju prijazna planinska koča« naslednje planinske koče: 

- Koča na planini Razor – PD Tolmin 

- Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje 

- Koča na Blegošu – PD Škofja Loka 

- Dom na Peci – PD Mežica 

- Krekova koča na Ratitovcu – PD Železniki 

- Kamniška koča na Kamniškem sedlu – PD Kamnik 

- Cojzova koča na Kokrškem sedlu – PD Kamnik 

- Planinsko učno središče Bavšica – PZS. 

Certifikati se prejemnikom podelijo na 2. Konferenci planinskega gospodarstva, ki bo 26.01.2013 na 
Igu. 
 
 
AD 6. 
Drago Dretnik predstavi projekt DPPK. Narejen po isti metodologiji kot OPPK - projekt  in priloge. Po 
razpravi je bi sprejet  
SKLEP 5/27-11: GK potrjuje projekt DPPK v predlagani obliki in predlaga UO, da v prvem branju  
potrdi Pravilnik o podeljevanju certifikata »Družinam prijazna koča« v predlagani obliki. 
Tina Medved poda 2 predloga znakov za DPPK. Drago Dretnik meni, da bo velika večina planinskih 
koč prejela znak za vse kategorije. Člani GK so se strinjali, da gre v nadaljnjo izdelavo »dinamični 
osnutek znaka«. 
Oba znaka (OPPK in DPPK) bo potrebno zaščititi na uradu za intelektualno lastnino. 
 
 
 



 
 

AD 7. 
Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP 6/27-11:  GK predlaga UO PZS, da cene in popusti v planinskih kočah v letu 2013 ostanejo 
enake kot so v letu 2012. 
 
AD 8. 
Klemen Petek predstavi vlogo PD Žerovnica za spremembo kategorije Doma pri izviru Završnice iz III. 
v II. Člani GK so se strinjali, da koča izpolnjuje pogoje za II. kategorijo, zato je bil sprejet  
SKLEP 7/27-11:  GK predlaga UO PZS, da spremeni kategorijo Doma pri izviru Završnice iz III. v II. 
 
AD 9. 
Klemen Petek na kratko predstavi vsebino osnutka pogodbe o ureditvi nepremičninskih razmerij na 
zemljišču in objektu Doma na Smrekovcu. Ker na osnutek pogodbe ni bilo pripomb, je bil sprejet 
SKLEP 8/27-11:  GK predlaga UO PZS, da potrdi pogodbo o ureditvi nepremičninskih razmerij na 
zemljišču in objektu Doma na Smrekovcu v predlagani obliki.  
 
 
AD 10. 
Klemen Petek na kratko predstavi pripombe na predlog zakonov o prijavi prebivališča in delovnih 
razmerjih, ki smo jih na naš poziv prejeli od planinskih društev. Člani GK niso imeli dodatnih pripomb. 
Vodstvo PZS bo pripombe poslalo predlagateljem zakonov. 
 
AD 11. 
Miro Pogačar in Klemen Petek opravita pregled Planinskega doma Čemšenik, za pridobitev statusa 
PP.   
Obravnave Osnutka načrta upravljanja TNP se v imenu GK udeleži Janez Bizjak.  
Dragica Andrejc poda svoj odstop, iz članstva gospodarske komisije, po kratki razpravi z 
načelnikom privoli, da ostane članica komisije do konca mandata. 
  
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri 
 

Zapisal:  

Klemen Petek l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Načelnik GK PZS: 

Aleš Glavnik l.r. 

 



 
Številka:GK/9-134/2012 

  Datum: 26.02.2013 
ZAPISNIK 

9. seje GK PZS, ki je bila v torek, 26. 02. 2013, s pričetkom ob 17.00 uri , v veliki sejni sobi PZS v 
Ljubljani. 
 
Prisotni člani GK: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Janez Bizjak, Jože Bobovnik, Dragica Andrejc, Tina 
Medved 
Ostali prisotni: Miro Eržen - podpredsednik PZS, Matej Planko – generalni sekretar PZS, Klemen Petek 
– strokovni sodelavec, 
Opravičeno odsotni: Janez Kratnar, Manja Rajh, Miro Pogačar, Urša Erman 
Neopravičeno odsotni: Janez Omahen, Tina Leskošek, Aleš Jenko 
 
Načelnik Aleš Glavnik je najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da seja ni sklepčna, zato se v 
zapisnik pišejo predlogi sklepov, ki se bodo sprejemali na korespondenčni seji.  Za sejo je v 
nadaljevanju predlagal naslednji  
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 8. seje 
2. Rezervacijski sistem na planinskih kočah (Matej Planko) 
3. Lastninska vprašanja (Matej Planko) 
4. Cene in popusti v planinskih kočah 
5. 2. obravnava Pravilnika o podeljevanju certifikata »Družinam prijazna planinska koča«  
6. Obravnava pravilnika o delovanju svetovalne pisarne PZS 
7. Sklepi 2. konference o planinskem gospodarstvu in določitev nosilcev za realizacijo 
8. Pripombe na dokumente o planinskem gospodarstvu in določitev nosilcev za realizacijo 
9. OPPK – priprava zgibanke 
10. Zbor gospodarjev 
11. Razno 

 
Dnevni red je bil sprejet brez pripomb. 
 
AD 1. 
Načelnik Aleš Glavnik poroča o realizaciji sklepov 8. seje. Matej Planko poroča o njegovem obisku na 
Eko skladu in o obstoječih razpisih na katere bi se lahko prijavila planinska društva (razpisi Petrol, 
Elektro za večjo energetsko učinkovitost). PZS se na razpise za obnovo koč ne more prijavljati, ker 
nima v lasti teh koč. Na zapisnik 8. seje GK ni bilo pripomb. 
PREDLOG SKLEPA 1/26-02:  Zapisnik 8. seje GK se sprejme brez pripomb.  
 
AD 2. 
O možnostih rezervacijskega sistema na planinskih kočah je poročal Matej Planko. Opravljeni so bili 
razgovori z STO, ki imajo pri nas najbolj množičen rezervacijski sistem - slovenia.info. Planinske koče 
so že zavedene v tem sistemu, rezervacije pa se ne dajo izvajati. Vzpostavila naj bi se online povezava 
s spletno stranjo PZS za izmenjavo podatkov o planinskih kočah. PZS bodo dali na razpolago  vse 
prevode opisov planinskih koč, ki jih imajo. Planinska društva s kočami, ki bi želele biti v tem sistemu 
bi sklenile tripartitno  pogodbo  med ponudnikom storitev in PZS. PZS bi se zavezala k posredovanju 
podatkov, planinsko društvo  bi se zavezalo da bo k izvajalo rezervacije, ponudnik pa, da bo vzdrževal 



 
 

sistem, za to pa bo zahteval tudi določen % provizije. Miro Eržen pove, da se na Gorenjskem 
vzpostavlja zelena kartica gosta, ki pomeni določene ugodnosti. Drago Dretnik pove, da v tujini še 
nimajo razdelanega rezervacijskega sistema na planinskih kočah. Miro Eržen predlaga, da se gre v 
širšo akcijo vzpostavljanja interneta na planinskih kočah. Jože Bobovnik predlaga, da bi to vprašanje  
obdelala svetovalna pisarna. Pridobiti je treba podatke o signalu na planinskih kočah.  
 
PREDLOG SKLEPA 2/26-02:  Tematika rezervacijskega sistema se predstavi na zboru gospodarjev. 
Planinskim društvom s kočami se pošlje vprašalnik v katerega se vključi vprašanja o zavarovanju 
planinskih koč, dostopnosti mobilnih signalov na planinskih koč, možnosti vzpostavitve internetne 
povezave na planinskih kočah in opremljanja planinskih koč z radijskimi postajami Motorola GM 
360 v povezavi z GRZS. 
 
AD 3. 
Matej Planko predstavi vlogo PD Lisca Sevnica za prenos 10%  lastništva Tončkovega doma iz PZS na 
PD Lisca.  
Načelnik Aleš Glavnik meni, da odločanje o tem ni v pristojnosti GK. Matej Planko meni, da se GK 
lahko opredeli do tega vprašanja. Drago Dretnik predlaga, da mi ohranimo svoj lastniški delež, 
planinsko društvo Lisca Sevnica pa naj svojega proda.  
PREDLOG SKLEPA 3/26-02:  GK se je seznanila z vlogo PD Lisca Sevnica o prenosu 10% lastništva 
Tončkovega doma iz PZS na PD Lisca, vendar se glede tega ne bo opredelila.  
 
Matej Planko predstavi vlogo PD Kranjska Gora o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim za 
Mihov dom in Kočo na Gozdu. 
PREDLOG SKLEPA 4/26-02:  Gospodarska komisija predlaga UO PZS, da se s  PD Kranjska Gora 

podpiše pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za Mihov Dom in Kočo na 

Gozdu Predlagamo, da UO PZS sprejme sklep, da se s PD Kranjska Gora sklene pogodba o uskladitvi 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za oba objekta, v razmerju 9/10 PD Kranjska Gora in 1/10 

PZS. 

AD 4. 
Aleš Glavnik predstavi sklep Predsedstva PZS glede cen in popustov v planinskih kočah. Cene ostanejo 
iste, kot so bile in se uskladijo z mnenjem predsedstva. Miro Eržen pove, da PZS želi pospeševat 
uporabo lastne  posteljnine na planinskih kočah, ter da bi bilo dobro, da bi v prihodnosti bilo 
določanje cen v pristojnosti GK. Jože Bobovnik predlaga, da bi razpisali magistrsko nalogo za 
določanje cen v planinski koči.  
PREDLOG SKLEPA 5/26-02: Cene in popuste v planinskih  kočah se uskladi s sklepom Predsedstva 
PZS in da v odločanje UO PZS.  
   
AD 5. 
Drago Dretnik  predstavi pripombe na pravilnik »Družinam prijazna planinska koča«, ki so bile podane 
na UO PZS in njegovo dopolnilno obrazložitev. Za pridobitev certifikata je bistvena gostoljubnost 
osebja. Izogibati se moramo velikim investicijam za pridobitev certifikata. To je mehak pristop. Koča 
naj ponudi naravne znamenitosti. Igrala morajo biti A-testirana. Edina sprememba je da se bo 
certifikat podeljeval za 4 in ne 5 let. Tina Medved izpostavi dilemo DPPK in dvonamenske planinske 
poti. Mnenje prisotnih je bilo, da tega v pravilnik za enkrat ne vnašamo, ampak počakamo do takrat, 
ko bodo dvonamenske poti odprte. Na znak (tablico) se doda napis PZS.  
PREDLOG SKLEPA 6/26-02: GK predlaga UO PZS, da v drugem branju  potrdi Pravilnik o 
podeljevanju certifikata »Družinam prijazna koča« v predlagani obliki. 
 
 
 



 
 

AD 6. 
Klemen Petek na kratko predstavi predlog Pravilnika o delovanju Svetovalne pisarne PZS. Na predlog 
ni bilo pripomb. 
PREDLOG SKLEPA 7/26-02: GK potrjuje Pravilnik o delovanju Svetovalne pisarne PZS v predlagani 
obliki. Pravilnik se pošlje še Predsedstvu PZS v potrditev. 
 
AD 7. 
Aleš Glavnik predstavi sklepe 2. Konference o planinskem gospodarstvu. Drago Dretnik predlaga, da 
se pripravi seminar za oskrbnike na planinskih kočah, v okviru katerega naj se predstavijo vse 
naprave, oz. sistemi na planinskih kočah in ne samo čistilne naprave. 
PREDLOG SKLEPA 8/26-02: Do naslednje seje se pripravi koncept seminarja za oskrbnike. Strokovna 
ekskurzija z ogledom čistilnih naprav na planinskih kočah se izvede na Koroškem, Drago Dretnik in 
Klemen Petek pripravita program ekskurzije.  
 
AD 8. 
PREDLOG SKLEPA 9/26-02: Delovna skupina za pripravo predloga spremembe Pravilnika o 
upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč (Tina Leskošek, Tina Medved in Klemen Petek) 
pripravi tudi predlog ostalih dokumentov s področja planinskega gospodarstva. Pri svojem delu 
upošteva pripombe, ki so bile podane v javni razpravi.  
 
AD 9. 
PREDLOG SKLEPA 10/26-02: Pripravi se zgibanka OPPK. Vsebino pripravita Drago Dretnik in Klemen 
Petek. 
 
AD 10. 
Zbor gospodarjev naj bi bil na pobudo Predsedstva PZS 23. Marca v Izobraževalnem centru na Igu. 
Zbor nebi bil volilen.  Po mnenju navzočih je to prekratek rok in do tega datuma Zbora ne bi mogli 
kvalitetno pripraviti, kar pa je pogoj, da bodo tudi prihodnji zbori uspešni.  
PREDLOG SKLEPA 11/26-02: Zbor gospodarjev se prestavi na kasnejši termin. Jože Bobovnik in 
Manja Rajh pripravita Predlog spremembe Pravilnika GK in Poslovnika zbora gospodarjev.    
 
AD 11. 
PREDLOG SKLEPA 12/26-02: Člani GK do 25. 03. 2013 sporočijo načelniku Alešu Glavniku, kdo od 
njih bi lahko bil prisoten na seji UO PZS, ki bo 04. 04. 2013, da bo predstavil točke s področja 
planinskega gospodarstva. 
 
Seja zaključena ob 19.55 uri 

 

Zapisal:  

Klemen Petek l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Načelnik GK PZS: 

Aleš Glavnik l.r. 

 



 
Številka: 319/2013 

Datum: 13. 03. 2013 
 

ZAPISNIK 4. korespondenčne seje GK PZS 

 

Člani GK PZS so bili po elektronski pošti, 08. 03. 2013, pozvani, da se do vključno 12. 03. 2013 
opredelijo do predlogov sklepov 9. seje GK PZS, ki je bila nesklepčna. Glasovnica je priloga tega 
zapisnika. 
 
Pozvani k glasovanju: Aleš Glavnik, Aleš Jenko, Dragica Andrejc, Drago Dretnik, Janez Omahen, Janez 
Bizjak, Janez Kratnar, Jože Bobovnik, Manja Rajh, Miro Pogačar, Tina Leskošek, Tina Medved, Urša 
Erman. 
 
Opravili glasovanje: Dragica Andrejc, Manja Rajh, Aleš Glavnik, Tina Medved, Janez Bizjak, Jože 
Bobovnik, Miro Pogačar, Tina Leskošek, Drago Dretnik. 
 
Za predlagane sklepe: Dragica Andrejc, Manja Rajh, Aleš Glavnik, Tina Medved, Janez Bizjak, Jože 
Bobovnik, Miro Pogačar, Tina Leskošek, Drago Dretnik. 
  
Proti predlaganim sklepom: Tina Leskošek je bila proti sklepu št.: 3/26-02 
 
Predlagane sklepe je potrdilo 9 od 13 članov GK PZS, sklep št.: 3/26-02 pa 8 od 13 članov, kar pomeni, 
da so sklepi 9. seje GK veljavni. 
 
 
 
Zapisal:                                                                                                                                          Načelnik GK PZS: 

Klemen Petek l.r.                                                                                                                            Aleš Glavnik l.r. 

 

Priloga: - glasovnica 4. korespondenčne seje 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Številka: 143/2013   
Datum: 08.03.2013 

GLASOVNICA 4. KORESPONDENČNE SEJE 

SKLEP 1/26-02:  Zapisnik 8. seje GK se sprejme brez pripomb.  
 

ZA PROTI 
 
SKLEP 2/26-02:  Tematika rezervacijskega sistema se predstavi na zboru gospodarjev. Planinskim 
društvom s kočami se pošlje vprašalnik v katerega se vključi vprašanja o zavarovanju planinskih 
koč, dostopnosti mobilnih signalov na planinskih koč, možnosti vzpostavitve internetne povezave 
na planinskih kočah in opremljanja planinskih koč z radijskimi postajami Motorola GM 360 v 
povezavi z GRZS. 
 

ZA PROTI 
 
SKLEP 3/26-02:  GK se je seznanila z vlogo PD Lisca Sevnica o prenosu 10% lastništva Tončkovega 
doma iz PZS na PD Lisca, vendar se glede tega ne bo opredelila.  
 

ZA PROTI 
 
SKLEP 4/26-02:  Gospodarska komisija predlaga UO PZS, da se s  PD Kranjska Gora podpiše 

pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za Mihov Dom in Kočo na Gozdu 

Predlagamo, da UO PZS sprejme sklep, da se s PD Kranjska Gora sklene pogodba o uskladitvi 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za oba objekta, v razmerju 9/10 PD Kranjska Gora in 1/10 

PZS. 

ZA PROTI 
 
SKLEP 5/26-02: Cene in popuste v planinskih  kočah se uskladi s sklepom Predsedstva PZS in da v 
odločanje UO PZS.  
 

ZA PROTI 
   
SKLEP 6/26-02: GK predlaga UO PZS, da v drugem branju  potrdi Pravilnik o podeljevanju certifikata 
»Družinam prijazna koča« v predlagani obliki. 
 

ZA PROTI 
 
 
 
SKLEP 7/26-02: GK potrjuje Pravilnik o delovanju Svetovalne pisarne PZS v predlagani obliki. 
Pravilnik se pošlje še Predsedstvu PZS v potrditev. 
 

ZA PROTI 
 
SKLEP 8/26-02: Do naslednje seje se pripravi koncept seminarja za oskrbnike. Strokovna ekskurzija 
z ogledom čistilnih naprav na planinskih kočah se izvede na Koroškem, Drago Dretnik in Klemen 
Petek pripravita program ekskurzije.  



 
 

 

ZA PROTI 
 
SKLEP 9/26-02: Delovna skupina za pripravo predloga spremembe Pravilnika o upravljanju, 
poslovanju in opremi planinskih koč (Tina Leskošek, Tina Medved in Klemen Petek) pripravi tudi 
predlog ostalih dokumentov s področja planinskega gospodarstva. Pri svojem delu upošteva 
pripombe, ki so bile podane v javni razpravi.  
 

ZA PROTI 
 
AD 9. 
SKLEP 10/26-02: Pripravi se zgibanka OPPK. Vsebino pripravita Drago Dretnik in Klemen Petek. 
 

ZA PROTI 
 
SKLEP 11/26-02: Zbor gospodarjev se prestavi na kasnejši termin. Jože Bobovnik in Manja Rajh 
pripravita Predlog spremembe Pravilnika GK in Poslovnika zbora gospodarjev.  
 

ZA PROTI 
   
SKLEP 12/26-02: Člani GK do 25. 03. 2013 sporočijo načelniku Alešu Glavniku, kdo od njih bi lahko 
bil prisoten na seji UO PZS, ki bo 04. 04. 2013, da bo predstavil točke s področja planinskega 
gospodarstva. 
 

ZA PROTI 
 
 
Ime in Priimek člana GK:  

 



 
Številka: 320/2013 

Datum: 15. 03. 2013 
 

ZAPISNIK 5. korespondenčne seje GK PZS 

 

Člani GK PZS so bili po elektronski pošti 12. 03. 2013 pozvani, da se do vključno 14. 03. 2013 
opredelijo do predloga sklepa 5. korespondenčne seje GK PZS. 
Glasovnica in Predlog delitve sredstev Planinskega sklada sta v prilogi zapisnika. 
 
Pozvani k glasovanju: Aleš Glavnik, Aleš Jenko, Dragica Andrejc, Drago Dretnik, Janez Omahen, Janez 
Bizjak, Janez Kratnar, Jože Bobovnik, Manja Rajh, Miro Pogačar, Tina Leskošek, Tina Medved, Urša 
Erman. 
 
Opravili glasovanje: Manja Rajh, Aleš Glavnik, Urša Erman, Jože Bobovnik, Janez Bizjak, Aleš Jenko, 
Drago Dretnik, Tina Medved, Dragica Andrejc, Tina Leskošek. 
 
Za predlagan sklep: Manja Rajh, Aleš Glavnik, Urša Erman, Jože Bobovnik, Janez Bizjak, Aleš Jenko, 
Drago Dretnik, Tina Medved, Dragica Andrejc, Tina Leskošek. 
  
Proti predlaganemu sklepu: Nihče.   
 
Predlagan sklep je potrdilo 10 od 13 članov GK PZS, kar pomeni, da je sklep 5. korespondenčne seje 
sprejet. 
 
 
 
Zapisal:                                                                                                                                          Načelnik GK PZS: 

Klemen Petek l.r.                                                                                                                            Aleš Glavnik l.r. 

 

 

 

Priloga:  

- glasovnica 5. korespondenčne seje 

- predlog delitve sredstev planinskega sklada 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Številka: 148/2013   
Datum: 12. 03. 2013 

 

 

GLASOVNICA 5. KORESPONDENČNE SEJE 

SKLEP 1/12-03:  Delitev sredstev Planinskega sklada za projekte GK v letu 2013 se sprejme v 
predlagani obliki. 
 
 

ZA PROTI 
 
 
 
Ime in Priimek člana GK:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Datum: 12. 03. 2013 
 
 
 
 
PREDLOG DELITVE SREDSTEV PLANINSKEGA SKLADA 
 
V letu 2013 je iz Planinskega sklada za financiranje razvojnih projektov Gospodarske komisije 

namenjenih 17.500 EUR. 

1. Financiranje delovanja Svetovalne pisarne – 6000 eur 
Svetovalna pisarna PZS je bila ustanovljena leta konec maja leta 2012 in bo v letu 2013 nadaljevala s 
svojim delom – svetovanje planinskim društvom pri izgradnji čistilnih naprav, energetski oskrbi, 
ravnanju z odpadki in požarni varnosti na planinskih kočah. 
 

2. Podeljevanje certifikata OPPK – 4500 eur 
V letošnjem letu bomo nadaljevali s podeljevanjem certifikata »Okolju prijazna planinska koča«. 

Stroške izdelave znaka in certifikata, ter stroške 1. ogleda planinske koče krije PZS. 

 
3. Podeljevanje certifikata DPPK – 4500 eur 

Po lanskoletni poizkusni presoji, se bo letos pričelo podeljevanje certifikata »Družinam prijazna 

planinska koča« tistim kočam, ki bodo izpolnjevala določene kriterije. Stroške izdelave znaka in 

certifikata, ter stroške 1. ogleda planinske koče krije PZS. 

 
4. Sofinanciranje izvedbe Seminarja za oskrbnike – 1750 eur 

Letošnje leto bomo bo GK po trinajstih letih ponovno organizirala seminar za oskrbnike planinskih 
koč. Seminar bo izveden pred začetkom glavne sezone in bo potekal v eni izmed planinskih koč.  
 

5. Sofinanciranje ekskurzije v Sloveniji (ogled čistilnih naprav) – 750 eur 
Organizirali bomo dvodnevno ekskurzijo v Sloveniji, v sklopu katere si bomo ogledali dobro delujoče 

čistilne naprave na treh planinskih kočah. Ekskurzija bo namenjena predvsem predstavnikom tistih 

planinskih društev, ki na svojih planinskih kočah čistilnih naprav še niso zgradili. 

Skupaj: 17.500 eur 

Predlog pripravil: Klemen Petek 
 

 

 



 
Številka:GK/10-321/2013 

  Datum: 18. 06. 2013 
ZAPISNIK 

10. seje GK PZS, ki je bila v torek, 18. 06. 2013, s pričetkom ob 17.00 uri , v veliki sejni sobi PZS v 
Ljubljani. 
 
Prisotni člani GK: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Janez Omahen, Miro Pogačar, Aleš Jenko, Jože 
Bobovnik 
Ostali prisotni: Pri četrti točki so bili prisotni člani Predsedstva PZS: predsednik PZS Bojan Rotovnik, 
podpredsednik PZS Borut Peršolja in  podpredsednica Slavica Tovšak. Pri tej točki je bil prisoten tudi 
generalni sekretar PZS Matej Planko. 
 
Opravičeno odsotni: Tina Medved, Janez Kratnar, Janez Bizjak, Dragica Andrejc 
Neopravičeno odsotni: Tina Leskošek, Urša Erman 
 
Načelnik Aleš Glavnik je najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da seja ni sklepčna, zato se v 
zapisnik pišejo predlogi sklepov, ki se bodo sprejemali na korespondenčni seji.  Za sejo je v 
nadaljevanju predlagal naslednji  
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 9. seje in zapisnikov 4. ter 5. korespondenčne seje 
2. DPPK – organizacija dela in plan obiskov 
3. OPPK – organizacija dela in plan obiskov 
4. Temeljna izhodišča za pripravo dokumentov s področja planinskega gospodarstva (pri tej 

točki bodo na seji prisotni člani Predsedstva PZS) 
5. Pobuda za ustanovitev podkomisije za visokogorske koče v okviru GK 
6. Razno 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb. 
 
AD 1. 
Na zapisnik 9. seje in zapisnika 4. in 5. korespondenčne seje ni bilo pripomb. 
PREDLOG SKLEPA 1/18-06:  Zapisnik 9. seje GK in zapisnika 4. in 5. korespondenčne seje GK se 
sprejmejo brez pripomb.  
Glede realizacije sklepov 9. seje pa je bilo predlagano sledeče, bili pa so podani tudi predlogi sklepov. 
PREDLOG SKLEPA 2/18-06:  Seminar za oskrbnike se izvede konec oktobra. Članom GK se pošlje 
okvirni program seminarja, da nanj podajo pripombe. 
PREDLOG SKLEPA 3/18-06:  Strokovna ekskurzija za oskrbnike planinskih koč se izvede 5. in 6. 
oktobra na Koroškem. Cilj ekskurzije je izmenjava izkušenj. Omejitev je 50 udeležencev in največ dva 
udeleženca iz istega planinskega društva. Objavi se razpis, del kotizacije prispevajo tudi sama 
planinska društva. 
PREDLOG SKLEPA 4/18-06:  Jože Bobovnik pripravi predlog Pravilnika GK in predlog Poslovnika 
Zbora gospodarjev, ki bosta usklajena z novim statutom PZS. Oba predloga se pošljeta članom GK, 
da podajo pripombe. 
Čim prej je potrebno izdelati brošuro »Okolju prijazna planinska koča. 
 
 



 
 

AD 2.  
V letošnjem letu je potrebno za opravljanje samostojne presoje usposobiti še katerega izmed članov 
strokovne komisije. Člani komisije za DPPK: Drago Dretnik, Aleš Glavnik, Klemen Petek, Janez Bizjak, 
Tina Medved in Janez Omahen. 
Za pridobitev certifikata DPPK se je doslej prijavilo 12 planinskih koč. Klemen Petek naredi plan 
obiskov in ga pošlje članom strokovne komisije, ki mu nato sporočijo, katerih obiskov se bodo lahko 
udeležili. Presojo opravita najmanj dva člana komisije. 
 
AD 3. 
V letošnjem letu je potrebno za opravljanje samostojne presoje usposobiti še katerega izmed članov 
strokovne komisije. Člani komisije za OPPK: Drago Dretnik, Janez Bizjak, Tone Gantar, Miro Pogačar, 
Jože Bobovnik, Manja Rajh, Aleš Glavnik in Klemen Petek. 
Za pridobitev certifikata OPPK se je doslej prijavilo 6 planinskih koč. Klemen Petek naredi plan 
obiskov in ga pošlje članom strokovne komisije, ki mu nato sporočijo, katerih obiskov se bodo lahko 
udeležili. Presojo opravita najmanj dva člana komisije. 
PREDLOG SKLEPA 5/18-06:  Po potrebi so lahko člani obeh strokovnih komisij in opravljajo presojo 
vsi člani GK. 
 
AD 4. 
Pri tej točki dnevnega reda so na sejo sodelovali tudi člani predsedstva in generalni sekretar. 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je uvodoma vse skupaj lepo pozdravil in poudaril, da gre  pri prenovi 
dokumentov s področja planinskega gospodarstva za široko področje, zato se je potrebno dogovoriti 
za skupno delo.  
GK se bo preimenovala v komisijo z zborom dejavnosti. Potrebno bo preučiti različne variante volitev 
članov GK. Varianta je tudi mandatarski sistem, kjer se voli načelnika, potem pa on predlaga svoje 
sodelavce v komisiji. Naslednje vprašanje je sestava komisije, zastopanost po MDO-jih, zastopanost 
»strokovnjakov itd. V pravilniku GK se določi, katere pristojnosti bo imel zbor in katere komisija. 
Zborom je potrebno dati pravo vsebino. Sklicatelj zbora bo GK, na njem se potrdijo poročila in 
sprejme plan dela in pravilnik GK, ter Poslovnik zbora GK. Zbor ne sme biti suhoparen, na njem se 
mora obravnavati in predstaviti tudi neka konkretna tematika s področja planinskega gospodarstva. 
»Stroka« in »politika« naj bosta v komisijah ločeni, zato so v komisijah strokovne podkomisije in 
izvršilni odbor.  Letošnji zbor naj bi bil poizkusni, naslednje leto pa bo volilni.  
Stališče predsedstva glede dokumentov planinskega gospodarstva: akti so zastareli in jih je potrebno 
poenostaviti, pri tem moramo biti življenjski, kar je zapisno v trenutno veljavnih aktih, je danes že del 
zakonodaje, potrebno je navesti, kaj zahtevamo od objektov, ki imajo status planinske koče in kaj 
mora koča za to narediti. Kaj vse PZS nudi, tistim, ki imajo status planinske koče – potrebno zbrati  
nabor vseh aktivnosti. Predlog rangiranja planinskih koč (A, B, C, D – lista). Rangiranje se vgradi v akte 
planinskega gospodarstva. Na začetku so vse koče v najvišjem rangu, v kolikor pa se koča ne drži 
sprejetih dogovorov PZS, oziroma se kršitve ponavljajo, postopoma pada po lestvici navzdol, zadnji 
rang (D) pa pomeni odvzem statusa planinske postojanke. Vzpostavi se sistem izobraževanja za 
oskrbnike, določi se prehodno obdobje petih let, po tem obdobju pa bodo morali vsi oskrbniki imeti 
opravljena izobraževanja za oskrbnika. 
Predlog, da se vsi pravni akti s področja planinskega gospodarstva združijo v en akt. O cenah v 
planinskih kočah naj ne bi odločal zbor gospodarjev. Na uporabnika storitev  prevečkrat pozabljamo.  
Drago Dretnik pove, da imajo »nemci« skoraj vse v enem dokumentu na 4 straneh. V enem pravilniku 
se določi vse, kar se tiče planinske koče, v drugem pa, kar se tiče gospodarske komisije. V prilogi 
»pravilnika za koče« se določi vzorec hišnega reda in pa spisek zakonodaje, ki pokriva to področje.  
Usmeritev predsedstva je, da se na decembrski seji UO sprejmejo morebitne nove cene v planinskih 
kočah.  
Drago Dretnik navede nekaj zanimivosti iz sestanka Komisije CAA za koče in poti. Zelo jih je zanimala 
naša izkaznica. Nemci imajo letno izkaznico, želijo priti na tri letni sistem. Predsedstvo CAA zavrnilo 



 
 

predlog enotne izkaznice. Na kočah v Alpah morajo obiskovalci povsod imeti svoje rjuhe, kar naj bi bil 
cilj tudi za naše planinske koče.  
V predlogu novega Zakona o turizmu naj bi bili vsi prenočevalci na planinskih kočah oproščeni 
plačevanja turistične takse.  
   
AD 5. 
Na posvetu za planinska društva, ki upravljajo z vsaj tremi planinskimi kočami in/ali upravljajo s 

planinskimi kočami v Triglavskem pogorju, ki je bil 9. maja 2013, ob 17. uri na PZS v Ljubljani, je bila 

podana pobuda za ustanovitev podkomisije za visokogorske koče. Aleš Jenko na kratko predstavi 

problematiko. 

PREDLOG SKLEPA 6/18-06:  GK podpira ustanovitev podkomisije za Visokogorske koče (kamor 
spadajo koče I. kategorije). Do naslednje pripravi Aleš Jenko koncept delovanja. Pripravi se poziv za 
planinska društva, ki upravljajo s kočami I. kategorije, da podajo predloge članov (članic), ki bi bili 
pripravljeni delovati v novonastali komisiji. 
 
 
AD 6. 
Naslednja seje GK bo drugi teden v septembru.  
 
Seja zaključena ob 20.05 uri 

 

Zapisal:  

Klemen Petek l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Načelnik GK PZS: 

Aleš Glavnik l.r. 

 



 
Številka: 419/2013 

Datum: 18. 09. 2013 
 

ZAPISNIK 6. korespondenčne seje GK PZS 

 

Člani GK PZS so bili po elektronski pošti 31. 07. 2013 pozvani, da se do vključno 20. 08. 2013, 19. 08. 
2013 pa je bil rok podaljšan do 30.08.2013, opredelijo do sklepov 6. korespondenčne seje.    
 
Pozvani k glasovanju: Aleš Glavnik, Aleš Jenko, Dragica Andrejc, Drago Dretnik, Janez Omahen, Janez 
Bizjak, Janez Kratnar, Jože Bobovnik, Miro Pogačar, Tina Leskošek, Tina Medved, Urša Erman. 
 
Opravili glasovanje: Drago Dretnik, Aleš Glavnik, Janez Bizjak, Miro Pogačar, Tina Medved, Andrejc 
Dragica, Janez Omahen. 
 
Za predlagane sklepe: Drago Dretnik, Aleš Glavnik, Janez Bizjak, Miro Pogačar, Tina Medved, Andrejc 
Dragica, Janez Omahen. 
 
  
Proti predlaganemu sklepu: Nihče.   
 
Predlagane sklepe je potrdilo 7 od 12 članov GK PZS, kar pomeni, da so sklepi 6. korespondenčne seje 
sprejeti. 
 
 
 
Zapisal:                                                                                                                                          Načelnik GK PZS: 

Klemen Petek l.r.                                                                                                                            Aleš Glavnik l.r. 

 

 

 

Priloga:  

- glasovnica 6. korespondenčne seje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Datum: 31. 07. 2013 
 

GLASOVNICA 6. KORESPONDENČNE SEJE 

SKLEPA 1/18-06:  Zapisnik 9. seje GK in zapisnika 4. in 5. korespondenčne seje GK se sprejmejo brez 
pripomb.  

ZA PROTI 
 
 
PREDLOG SKLEPA 2/18-06:  Seminar za oskrbnike se izvede konec oktobra. 

ZA PROTI 
 
 
PREDLOG SKLEPA 3/18-06:  Strokovna ekskurzija za oskrbnike planinskih koč se izvede 5. in 6. 
oktobra na Koroškem. 

ZA PROTI 
 
 
PREDLOG SKLEPA 4/18-06:  Jože Bobovnik pripravi predlog Pravilnika GK in predlog Poslovnika 

Zbora gospodarjev, ki bosta usklajena z novim statutom PZS. 

ZA PROTI 
 
 
PREDLOG SKLEPA 5/18-06:  Po potrebi so lahko člani obeh strokovnih komisij in opravljajo presojo 
vsi člani GK. 

ZA PROTI 
 
 
PREDLOG SKLEPA 6/18-06:  GK podpira ustanovitev podkomisije za Visokogorske koče (kamor 
spadajo koče I. kategorije). Do naslednje seje pripravi Aleš Jenko koncept delovanja podkomisije. 
Pripravi se poziv za planinska društva, ki upravljajo s kočami I. kategorije, da podajo predloge 
članov (članic), ki bi bili pripravljeni delovati v novonastali komisiji.   

ZA PROTI 
 
 
 
 
Ime in Priimek člana GK:  

 



 
Številka:GK/11-424/2013 

  Datum: 24. 09. 2013 
ZAPISNIK 

11. seje GK PZS, ki je bila v torek, 24. 09. 2013, s pričetkom ob 17.00 uri , v veliki sejni sobi PZS v 
Ljubljani. 
 
Prisotni člani GK: Aleš Glavnik, Drago Dretnik 
Ostali prisotni: Klemen Petek, strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotni: Tina Medved, Janez Bizjak, Dragica Andrejc, Tina Leskošek, Miro Pogačar, Jože 
Bobovnik, Urša Erman 
Neopravičeno odsotni: Janez Kratnar, Aleš Jenko, Janez Omahen 
 
Načelnik Aleš Glavnik je najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da seja ni sklepčna, zato se v 
zapisnik pišejo predlogi sklepov, ki se bodo sprejemali na korespondenčni seji.  Za sejo je v 
nadaljevanju predlagal naslednji  
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnikov 10. in 6. korespondenčne seje 
2. Podkomisija za visokogorske postojanke 
3. Obravnava osnutka Pravilnika GK in Poslovnika Zbora gospodarjev 
4. Obravnava osnutka Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč  
5. DPPK – delno poročilo, predlog spremembe vprašalnika 
6. OPPK – delno poročilo, predlog spremembe vprašalnika 
7. Projekt vzorčenje iztokov čistilnih naprav na planinskih kočah 
8. Obravnava vloge za pridobitev statusa planinske koče za Kočo v Tihi dolini na Predmeji 
9. Strokovna ekskurzija-zadolžitve 
10. Spletna stran GK-urejanje strani 
11. Razno 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb. 
 
AD 1. 
Načelnik Aleš Glavnik poroča o realizaciji sklepov prejšnje seje. 
Sklep 2/18-06- Sklep ne bo realiziran zaradi kadrovske podhranjenosti in neudeležbe članov na 
sejah GK. 
Sklep 4/18-06- Sklep ni realiziran. Izvedba se podaljša do naslednje seje. 
 
Na zapisnik 10. seje in 6. korespondenčne seje ni bilo pripomb. 
PREDLOG SKLEPA 1/24-09:  Zapisnik 10. seje GK in zapisnik 6. korespondenčne seje GK se 
sprejmeta brez pripomb.  
 
AD 2.  
Klemen Petek poroča, da so se na Poziv planinskim društvom, ki upravljajo s planinskimi kočami I. 
kategorije, odzvala štiri planinska društva in podala predloge članov Podkomisije za visokogorske 
koče. Naloga podkomisije bo tudi realizacija sklepov seje 16. seje UO PZS. 
SKLEP 6/13-06-2013: Upravni odbor PZS se je seznanil s problematiko poslovanja visokogorskih  



 
 

postojank ter zadolžuje Gospodarsko komisijo PZS, da v mesecu septembru 2013 na osnovi kazalcev 
poslovanja in splošne ocene planinske sezone pripravi poglobljeno analizo problematike 
visokogorskih planinskih koč, ki se oskrbujejo s helikopterskimi prevozi ali s konji. Planinska  
društva – upravljavci teh planinskih koč, so dolžna v ta namen na poziv GK PZS posredovati vse 
potrebne podatke. V analizi morajo biti zajete tudi ugodnosti, bonitete ali druge prednosti, ki jih  
pridobijo navedene planinske koče s statusom planinske koče v okviru PZS.  
SKLEP 7/13-06-2013: Na osnovi analize GK PZS v sodelovanju z upravljavci navedenih koč pripravi 
predlog sprememb ali dopolnitev veljavnih najvišjih cen prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih 
kočah in jih predloži v potrditev UO PZS najkasneje do decembra 2013.  
PREDLOG SKLEPA 2/24-09:  GK PZS potrjuje ustanovitev Podkomisije za visokogorske koče. Člani 
podkomisije so: Aleš Jenko, PD Ljubljana-Matica (vodja), Jana Remic, PD Radovljica, Marica Okršlar, 
PD Gorje, Janko Rabič, PD Jesenice in Franc Erlah, PD Srednja vas v Bohinju. 
 
AD 3. 
Ker gradivo ni bilo pravočasno obravnavano se ta točka prestavi na naslednjo sejo. 
 
AD 4. 
Klemen Petek predstavi osnutek Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč 
Prisotni so podali pripombe na predlog pravilnika, ki se pošlje UO PZS v prvo obravnavo. 
   
AD 5. 
Drago Dretnik poroča, da je na osnovi opravljenih pregledov prišlo do nekaterih korektur vprašalnika 
DPPK in na kratko obrazloži predloge spremembe vprašalnika. Do sedaj so bile opravljene presoje na 
12 od 14 prijavljenih koč. Na eni koči je društvo odstopilo od prijave, eno presojo pa je potrebno še 
izvesti.  
PREDLOG SKLEPA 3/24-09:  Potrdijo se spremembe vprašalnika DPPK v predlagani obliki. 
 
AD 6. 
Drago Dretnik poroča, da je na osnovi opravljenih pregledov prišlo do nekaterih korektur vprašalnika 
OPPK in na kratko obrazloži predloge spremembe vprašalnika. Do sedaj so bile opravljene presoje na 
5 od 6 prijavljenih koč. Opraviti je potrebno samo še eno presojo. Na eni koči so bile ugotovljene 
pomanjkljivosti v takšnem obsegu, da jih PD ne bo moglo odpraviti v predpisanem roku.  
PREDLOG SKLEPA 4/24-09:  Potrdijo se spremembe vprašalnika OPPK v predlagani obliki. 
 
 
AD 7. 
Drago Dretnik je prisotne seznanil s projektom vzorčenja iztokov čistilnih naprav na planinskih kočah, 
ki poteka v sodelovanju z TNP in Centralno čistilno napravo Domžale, ki bo opravila brezplačno 
analizo vzorcev. Namen projekta je ugotoviti, kako dobro čistilne naprave na planinskih kočah 
opravljajo svoje delo in ob morebitnem neustreznem delovanju delovanje izboljšati. Rezultati bodo 
posredovani samo planinskim društvom in ne bodo javno objavljeni. 
 
AD 8. 
Klemen Petek predstavi vlogo Društva Gora, za pridobitev statusa planinske koče za njihovo kočo v 
Tihi dolini na Predmeji. Prejeli smo tudi soglasje MDO PD Posočja in PD Ajdovščina. 
PREDLOG SKLEPA 5/24-09:  Ogled Koče v Tihi dolini na Predmeji opravita Klemen Petek in Drago 
Dretnik.  
 
AD 9. 
Drago Dretnik predstavi program strokovne  ekskurzije – ogled planinskih koč na Koroškem. Pripravil 
bo tudi kratka izhodišča iz določenih tem za večerno razpravo in izmenjavo izkušenj. Minimalno 
število udeležencev je 10. 



 
 

 
 
Ad 10. 
Klemen petek poroča, da je bila vzpostavljena spletna stran GK. Za urejanje spletne strani se bo 
poprosil Tino Leskošek. 
 
AD.11 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Seja zaključena ob 19.30 uri 

 

Zapisal:  

Klemen Petek l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Načelnik GK PZS: 

Aleš Glavnik l.r. 

 



 
Številka: 532/2013 

Datum: 16. 10. 2013 
 

ZAPISNIK 7. korespondenčne seje GK PZS 

 

Člani GK PZS so bili po elektronski pošti 10. 10. 2013 pozvani, da se do vključno 15. 10. 2013, 
opredelijo do sklepov 7. korespondenčne seje.    
 
Pozvani k glasovanju: Aleš Glavnik, Aleš Jenko, Dragica Andrejc, Drago Dretnik, Janez Omahen, Janez 
Bizjak, Janez Kratnar, Jože Bobovnik, Miro Pogačar, Tina Leskošek, Tina Medved, Urša Erman. 
 
Opravili glasovanje: Aleš Glavnik, Dragica Andrejc, Aleš Jenko, Tina Medved, Urša Erman, Janez 
Bizjak, Drago Dretnik, Tina Leskošek, Miro Pogačar. 
 
Za predlagane sklepe: Aleš Glavnik, Dragica Andrejc, Aleš Jenko, Tina Medved, Urša Erman, Janez 
Bizjak, Drago Dretnik, Tina Leskošek, Miro Pogačar. 
 
 
  
Proti predlaganim sklepom: Tina Leskošek proti sklepu 2/24-09. 
 
Predlagane sklepe je potrdilo večina članov GK PZS, kar pomeni, da so sklepi 7. korespondenčne seje 
sprejeti. 
 
 
 
Zapisal:                                                                                                                                          Načelnik GK PZS: 

Klemen Petek l.r.                                                                                                                            Aleš Glavnik l.r. 

 

 

 

Priloga:  

- glasovnica 7. korespondenčne seje 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Datum: 10. 10. 2013 
 

GLASOVNICA 7. KORESPONDENČNE SEJE 

 

PREDLOG SKLEPA 1/24-09:  Zapisnik 10. seje GK in zapisnik 6. korespondenčne seje GK se 
sprejmeta brez pripomb.  

ZA PROTI 
 
 
PREDLOG SKLEPA 2/24-09:  GK PZS potrjuje ustanovitev Podkomisije za visokogorske koče. Člani 
podkomisije so: Aleš Jenko, PD Ljubljana-Matica (vodja), Jana Remic, PD Radovljica, Marica Okršlar, 
PD Gorje, Janko Rabič, PD Jesenice in Franc Erlah, PD Srednja vas v Bohinju. 

ZA PROTI 
 
 
PREDLOG SKLEPA 3/24-09:  Potrdijo se spremembe vprašalnika DPPK v predlagani obliki. 

ZA PROTI 
 
 
PREDLOG SKLEPA 4/24-09:  Potrdijo se spremembe vprašalnika OPPK v predlagani obliki. 

ZA PROTI 
 
 
PREDLOG SKLEPA 5/24-09:  Ogled Koče v Tihi dolini na Predmeji opravita Klemen Petek in Drago 
Dretnik.  

ZA PROTI 
 
 
 
 
Ime in Priimek člana GK:  

 



 
Številka:GK/12-534/2013 

  Datum: 10. 12. 2013 
ZAPISNIK 

12. seje GK PZS, ki je bila v torek, 10. 12. 2013, s pričetkom ob 17.00 uri , v veliki sejni sobi PZS v 
Ljubljani. 
 
Prisotni člani GK: Aleš Glavnik, Drago Dretnik, Janez Omahen, Miro Pogačar, Tina Medved, Janez 
Bizjak 
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS, Klemen Petek, strokovni sodelavec 
Opravičeno odsotni: Aleš Jenko, Janez Kratnar, Tina Leskovšek, Urša Erman, Dragica Andrejc, Jože 
Bobovnik 
 
Načelnik Aleš Glavnik je najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da seja ni sklepčna, zato se v 
zapisnik pišejo predlogi sklepov, ki se bodo sprejemali na korespondenčni seji.  Za sejo je v 
nadaljevanju predlagal naslednji  
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnikov 11. in 7. korespondenčne seje 
2. Podkomisija za visokogorske koče, poročilo o delu in imenovanje novih članov(Aleš Jenko) 
3. Cene in popusti v planinskih kočah za leto 2014 (Aleš Jenko) 
4. Obravnava osnutka Pravilnika GK in Poslovnika Zbora gospodarjev (Jože Bobovnik) 
5. DPPK – poročilo, potrditev predloga prejemnikov certifikatov (Drago Dretnik) 
6. OPPK – poročilo, potrditev predloga prejemnikov certifikatov (Drago Dretnik) 
7. Plan dela GK v letu 2014 (gospodarska konferenca, zbor gospodarjev) 
8. Obravnava vloge za pridobitev statusa planinske koče za Kočo v Tihi dolini na Predmeji (Klemen 

Petek) 
9. Lastninska vprašanja (prenos Vojkove koče na Nanosu in Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti) 
10. Standardi za ocenjevanje pohodniških nastanitev in grobi predlog za ocenjevanje planinskih koč 

(Aleš Glavnik) 
11. Razno 

 
Drago Dretnik predlaga, da se na seji obravnavata še poročilo o delu svetovalne pisarne PZS na 
področju ravnanja z odpadnimi vodami na planinskih kočah v letu 2013 in poročilo o vzorčenju 
odpadnih vod iz čistilnih naprav na planinskih kočah v letu 2013. 
Predlog je bil sprejet. 
 
AD 1. 
Na zapisnik 11. seje in 7. korespondenčne seje ni bilo pripomb. 
PREDLOG SKLEPA 1/10-12:  Zapisnik 11. seje GK in zapisnik 7. korespondenčne seje GK se 
sprejmeta brez pripomb.  
 
AD 2.  
Klemen Petek poroča, da sta do sedaj bili dve seji Podkomisije za visokogorske koče, katere so se 
udeležili tudi predstavniki ostalih planinskih društev s kočami I. kategorije, ki se niso odzvali na poziv 
GK za oddajo predlogov članov podkomisije in ki jih GK ni potrdila za člane podkomisije. Miro Eržen je 
poudaril, da podkomisija ne more sprejemati zavezujočih sklepov, ampak jih lahko samo predlaga GK 
v sprejem. 



 
 

PREDLOG SKLEPA 2/10-12:  Podkomisija naj poda predlog z obrazložitvijo njenega končnega 
sestava, katerega bo obravnavala GK.  
 
AD 3.  
Po razpravi je načelnik Aleš Glavnik podal predlog, da potrdimo predlog cen Podkomisije za 
visokogorske koče za koče I. kategorije, za koče II. kategorije pa se cene v letu 2014 ne spremenijo. 
PREDLOG SKLEPA 3/10-12:  GK potrjuje predlog cen za koče I. kategorije, ki ga je podala 
Podkomisije za visokogorske koče, za koče II. kategorije pa se cene v letu 2014 ne spremenijo.  
Predlog cen in popustov v planinskih kočah se pošlje UO PZS v odločanje. 
 
AD 4. 
Klemen Petek poroča, da Jože Bobovnik še ni pripravil predlog novega pravilnika GK in Poslovnika 
zbora gospodarjev. Miro Eržen predlaga, da se za pripravo dokumentov poprosi Damjana Omerzuja in 
da je predstavitev osnutkov dokumentov lahko tudi ena izmed tem 3. Konference o planinskem 
gospodarstvu. 
  
AD 5. 
Drago Dretnik predstavi poročilo o izvedbi projekta in opravljeni presoji planinskih koč za pridobitev 
certifikata DPPK. 
PREDLOG SKLEPA 4/10-12:  Poročilo o izvedbi projekta za pridobitev certifikata »Družinam prijazna 
planinska koča« v letu 2013 se potrdi. 
PREDLOG SKLEPA 5/10-12:  GK predlaga UO PZS, da na svoji 19. seji sprejme naslednji sklep:  
Na podlagi Pravilnika za podeljevanje certifikata »Družinam prijazna planinska koča« prejmejo za 
dobo 4 let certifikat »Družinam prijazna planinska koča« naslednje planinske koče: 

 Dom na Menini planini – PD Gornji Grad 

 Koča na Blegošu – PD Škofja Loka 

 Koča na Planini Razor – PD Tolmin 

 Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje 

 Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale 

 Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica 

 Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica 

 Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana 

 Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica 

 Planinski dom na Zelenici – PD Tržič 

 Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral 

 Koča na Gozdu – PD Kranjska Gora 

 
 
 
AD 6. 
Drago Dretnik predstavi poročilo OPPK. Miro Eržen predlaga, da se kriteriji za pridobitev certifikata 
ob priliki uskladijo z KVGN. 
PREDLOG SKLEPA 6/10-12:  Poročilo o izvedbi projekta za pridobitev certifikata  »Okolju prijazna 

planinska koča« v letu 2013 se potrdi. 

 
PREDLOG SKLEPA 7/10-12:  GK predlaga UO PZS, da na svoji 19. seji sprejme naslednji sklep:  
Na podlagi Pravilnika za podeljevanje certifikata »Okolju prijazna planinska koča« prejmejo za 
dobo 4 let certifikat »Okolju prijazna planinska koča« naslednje planinske koče: 

 Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral 



 
 

 Planinski dom na Zelenici – PD Tržič 

 Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale 

 Poštarski dom na Vršiču – PD PTT Ljubljana 

 Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica 

 

AD 7. 
PREDLOG SKLEPA 8/10-12:  Plan dela GK za leto 2013 se podaljša do aprila 2014, ko naj bi se izvedel 
Zbor gospodarjev in volitve GK. Za izvedbo GK sta zadolžena Miro Eržen in Klemen Petek, ki 
pripravita osnutek programa, konferenca pa se izvede do konca februarja 2014. 
Podani so bili sledeči predlogi tem za obravnavo na konferenci: 

 delovno pravna zakonodaja 

 davčna zakonodaja 

 podelitev certifikatov 

 predlog pravilnika in poslovnika zbora 

 skupna nabava za planinske koče 
 
AD 8. 
Klemen Petek predstavi poročilo o ogledu Planinske koče v Tihi dolini, za katero je Društvo za 
ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine »Gora« podalo vlogo za pridobitev statusa 
planinske koče. 
PREDLOG SKLEPA 9/10-12:  GK predlaga UO PZS, da se Planinski koči v Tihi dolini podeli status 
planinske koče III. kategorije. 
 
AD 9. 
Klemen petek predstavi vlogi PD Podbrdo in PD Postojna za uskladitev zemljiško knjižnega stanja z 
dejanskim za Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti in Vojkovo kočo na Nanosu. 
PREDLOG SKLEPA 10/10-12: GK predlaga UO PZS, da se s PD Podbrdo podpiše pogodba o uskladitvi 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti v razmerju 9/10 PD 
Podbrdo in 1/10 PZS. 
PREDLOG SKLEPA 11/10-12: GK predlaga UO PZS, da se s PD Postojna podpiše pogodba o uskladitvi 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za Vojkovo kočo na Nanosu v razmerju 9/10 PD Potojna in 
1/10 PZS. 
 
Ad 10. 
Podan je bil predlog, da se tematika pohodniških nastanitev predstavi na konferenci o planinskem 
gospodarstvu. 
 
AD 11. 
Drago Dretnik  je predstavil še poročilo o delu svetovalne pisarne PZS na področju ravnanja z 
odpadnimi vodami na planinskih kočah v letu 2013 in poročilo o vzorčenju odpadnih vod iz čistilnih 
naprav na planinskih kočah v letu 2013. 
PREDLOG SKLEPA 12/10-12:  Poročilo o delu svetovalne pisarne PZS na področju ravnanja z 
odpadnimi vodami na planinskih kočah v letu 2013 se potrdi. 
PREDLOG SKLEPA 13/10-12:  Poročilo o vzorčenju odpadnih vod iz čistilnih naprav na planinskih 
kočah v letu 2013 se potrdi. Izvajanje meritev se bo izvajalo tudi v letu 2014. 
 
 
Miro Eržen je podal dve informaciji: 

1. Na MKO se je poslal dopis vezan na pripravo projektne naloge za izdelavo celovite študije 
vplivov na okolje Biatlonskega centra na Pokljuki, v okviru katerega imajo planinska društva s 
kočami v Triglavskem pogorju majhne lesene hišice, ki služijo kot priročna skladišča. Na 



 
 

Pokljuki je tudi vzletno mesto za helikopter za oskrbovanje teh planinskih koč. V dopisu se je 
obširneje predstavila dejavnost, ki jo PD izvajajo v okviru helikopterske oskrbe planinskih koč. 

  
2. PD Gorje želi je pričelo s postopki za izgradnjo nadomestne koče za Dolič, ki jo je leta 2009 

močno poškodoval plaz in ki so jo kasneje zasilno obnovili. Kočo želijo postaviti na ustreznejši 
lokaciji (varno pred plazovi). Preden se lotijo nadaljnjih korakov želijo imeti mnenje GK o 
nadomestni gradnji koče. 

PREDLOG SKLEPA 14/10-12:  GK PZS podpira nadomestno gradnjo Koče na Doliču. 
 
 
Seja zaključena ob 19. 10 uri 

 

Zapisal:  

Klemen Petek l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Načelnik GK PZS: 

Aleš Glavnik l.r. 

 


