Številka: 357/2014
Datum: 4. 6. 2014
ZAPISNIK
1. seje IO GK PZS, ki je bila v sredo, 4. 6. 2014, s pričetkom ob 17.00 uri , v veliki sejni sobi PZS v
Ljubljani.
Prisotni člani GK: Janko Rabič, Marjeta Bricl, Zoran Kos, Ivan Likar, Andrej Marušič, Drago Dretnik,
Valentin Rezar, Roman Resnik, Jože Rajh
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS, Klemen Petek, strokovni sodelavec

Načelnik Janko Rabič najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja sklepčna. V nadaljevanju je
podpredsednik PZS Miro Eržen v imenu predsedstva PZS pozdravil prisotne in se jim zahvalil za
njihovo pripravljenost za delo v IO GK PZS, povedal je, da predsedstvo dvakrat letno vabi načelnike
komisij na njihove seje, da se pogovorijo o aktualnih tematikah in delu komisije. Janko Rabič je izrazil
željo, da si želimo dobrega sodelovanja z vodstvom PZS, za današnjo sejo je predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Predstavitev članov IO GK
2. Predstavitev projekta Mladinske komisije z naslovom: Priložnosti za mlade v planinstvu (Damjan
Omerzu)
3. Projekt Slovenska turno kolesarska pot
4. Imenovanja (komisije za OPPK, DPPK, Svetovalna pisarna, komisija za pregled razpisov,
namestnika načelnika GK, predstavnika PZS v Komisiji za koče in poti CAA…)
5. Strokovni odbor za visokogorske planinske koče
6. Stanje projekta Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi vodami na planinskih kočah v RS (Matej
Planko, Drago Dretnik)
7. Projekt takšnega okusa so planine (Drago Dretnik)
8. Vloge za status planinske koče
9. Gospodarjenje s planinskimi objekti in posodobitev Pravilnika o upravljanju poslovanju in
opremi planinskih koč (formiranje delovne skupine)
10. Neupoštevanje pravil v planinskih kočah (cene, sklepi UO)
11. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
AD. 1
Sledila je kratka predstavitev članov IO GK PZS, s poudarkom na njihovem dosedanjem delu na
področju planinskega gospodarstva.
Janko Rabič-PD Jesenice, zadnje čase se pri matičnem planinskem društvu ukvarjal predvsem z
ekologijo planinskih koč, v preteklem obdobju pa z informiranjem.
Drago Dretnik – PD Mežica, član GK PZS je bil že v prejšnjem mandatu, dela na projektih OPPK, DPPK,
in Svetovalni pisarni. Je član Komisije za koče in poti pri CAA.
Zoran Kos – PD Ruše, po izobrazbi je strojni inženir, deluje v GO matičnega društva, ki upravlja z
Ruško kočo, v letu 2011 so temeljito obnovili Čandrovo kočo, ki spada v kompleks Ruške koče.

Marjeta Bricl – PD Kum, je predsednica matičnega planinskega društva, ki upravlja s Planinskim
domom na Kumu, kjer jih čaka zahtevni projekt izgradnje čistilnih naprav.
Ivan Likar – PD Križe, je bil v letih 1996 -2000 že član GK, donedavnega dolgoletni predsednik
matičnega društva, tudi njih čaka izgradnja ČN na njihovih kočah.
Andrej Marušič – PD Nova Gorica, je poklicni gospodar pri njihovem planinskem društvu, upravljajo
štiri planinske koče.
Valentin Rezar – PD Radovljica, je predsednik matičnega planinskega društva, prej pa je bil 8 let
gospodar Valvasorjevega doma pod Stolom.
Jože Rajh – PD Laško, član matičnega planinskega društva od 1978 leta, v društvu je predvsem
zadolžen za finance. S svojimi izkušnjami na različnih področjih želi pomagati pri pridobivanju
evropskih sredstev za obnovo planinskih koč.
Roman Resnik – PD Kamnik, je po poklicu strojni mehanik, intenzivno je sodeloval pri obnovi
Kamniške koče v letu 2011.

AD. 2
Strokovni sodelavec Damjan Omerzu je predstavil projekt z naslovom: Priložnosti za mlade v
planinstvu, s katerim je bila MK PZS uspešna na razpisu Urada za mladino. Planinske koče so poslovna
priložnost za mlade. Projekt je razdeljen na dva dela. Prvi del je namenjen mladim in planinskim
kočam. Z delavnicami z različnimi temami povezanimi s planinskimi kočami, se bo spodbudilo mlade,
da iščejo priložnosti za delo na planinskih kočah. Projekt je namenjen tako tistim, ki bi želeli koče
vzeti v najem, kot tistim, ki jih zanima sezonsko delo in tudi mladim društvenim delavcem, ki
sodelujejo ali želijo sodelovati v gospodarskih odsekih planinskih društev. Zaključna faza projekta bo
potekala jeseni v Bavšici. Projekt bi lahko predstavili tudi na Konferenci o planinskem gospodarstvu,
kot primer dobre prakse. Prisotne je vprašal, če bi v njihovih kočah bili pripravljeni vzeti 5 mladih na
prakso za 14 dni, da se seznanijo z delom na koči. Prisotni so bili mnenja, da se bo prav gotovo našlo
pet koč, ki bi vzelo mlade na prakso, da je 14 dni prekratek čas, da bi morala biti praksa najmanj
mesec, in da je potrebno praktikantom omogočiti vpogled tudi v organizacijo in vodenje oskrbovanja
koče. Najpomembnejše pa je predstaviti mladim delo na koči iz vseh vidikov.
Janko Rabič je rekel, da je zelo zanimivo vključevanje mladih ljudi v to branžo. Mladi upokojenci
dolgoročno po njegovem niso rešitev. Valenti Rezar je povedal, da imajo na Kriških podih že več let
ekipo študentov in da so z njihovim delom zelo zadovoljni. Ni namreč problem dobiti mlade za delo
na koči, problem je v zakonodaji, na kakšen način ga zaposliti.
Damjan Omerzu se je zahvalil za predloge in mnenja odgovarja, glede izvedbe projekta pa se morajo
še uskladiti v podrobnostih. Planinske koče oz. društva se bo v kratkem informiralo glede opravljanja
prakse na planinski koči.
AD. 3
Projekt Slovenska turno kolesarska pot je načelnik KTK PZS Jože Rovan že predstavil na Zboru
gospodarjev. Pot je zamišljena po vzoru Slovenske planinske poti, povezuje vse pomembnejše
slovenske gorske skupine in poteka skozi ključne točke slovenske planinske, narodopisne in tehnične
zgodovine. Eden izmed razlogov za izvedbo projekta pa je tudi povečanje obiska v okoli 50 planinskih
kočah, mimo katerih bo potekala STKP. Načelnik Janko Rabič je odprl razpravo.
Zoran Kos je izpostavil možnosti konfliktov med pohodniki in kolesarji na planinskih poteh. Miro
Eržen je odgovoril, da gre kolesarski razvoj z velikim trendom naprej in da imamo dve možnosti, ali se
distanciramo ali pa pripravljamo ukrepe za sobivanje. Tam kjer bo STKP šla po planinskih poteh, bodo
le te odprte za dvonamensko rabo. Po vzoru pohodniških poti se tako pripravlja pot tudi za kolesarje,
ki jih bo peljala tudi mimo planinskih koč. Kolesarji so dobri potrošniki. Verjetno bo se treba tudi na

kočah tem gostom prilagoditi z primerno ponudbo. KTK bo pripravila merila za certifikat »Kolesarjem
prijazna koča« (možnost zaklepanja koles, prehrana za kolesarje itd).
Valentin Rezar je menil, da nas je »razvoj kolesarstva prehitel« in da na to nismo bili pripravljeni.
Kolesarjem je potrebno postaviti mejo, do kam smejo. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 1/4.6.14: IO GK podpira projekt Slovenske turno kolesarske poti. Morebitne pripombe na
projekt se v roku tedna dni pošljejo Klemenu Petku.

AD. 4
Pri imenovanjih so bili sprejeti naslednji sklepi:
SKLEP 2/4.6.14: Za člane strokovne komisije za podeljevanje certifikata »Okolju prijazna planinska
koča« se imenujejo: Valentin Rezar, Marjeta Bricl, Drago Dretnik in Klemen Petek.
SKLEP 3/4.6.14: Za člane strokovne komisije za podeljevanje certifikata »Družinam prijazna
planinska koča« se imenujejo: Valentin Rezar, Marjeta Bricl, Drago Dretnik in Klemen Petek.
SKLEP 4/4.6.14: Za vodjo Svetovalne pisarne se imenuje Drago Dretnik, člani za posamezna
področja pa so:
- Drago Dretnik, izgradnja MČN, ravnanje z odpadki
- Aleš Glavnik, energetska oskrba, požarna varnost, odgovorni vodja projektov po Zakonu o
graditvi objektov
- Tone Gantar, strokovne ocene po ZVO
- Tina Leskošek, določanje lokacije iztokov iz MČN
- Roman Resnik, energetika
- Klemen Petek, organizacijska in administrativna dela
SKLEP 5/4.6.14: V komisijo za pregled in ocenjevanje razpisov se imenujejo: Janko Rabič, Ivan Likar,
Matej Planko in Klemen Petek.
Drago Dretnik je na kratko predstavil delo v Komisiji za oče in poti CAA. Na letošnjem srečanju so so
obravnavale sledeče teme: marketing planinskih koč, spomeniško varstvo, enotno trženje. Delo v
komisiji je pomembno tudi za pridobivanje informacij in stikov predstavnikov ostalih planinskih zvez.
SKLEP 6/4.6.14: Za predstavnika PZS v Komisiji za koče in poti CAA se imenuje Drago Dretnik.
Načelnik Janko Rabič je povedal, da bo svojega namestnika predlagal na naslednji seji.
Klemen Petek predlaga, da se v stroškovniku Svetovalne pisarne spremeni cena, posamezen obisk pri
planinskem društvu na 30 eur, in da se delo pri projektih OPPK in DPPK obračunava po stroškovniku
za Svetovalno pisarno.
SKLEP 7/4.6.14: Svetovalec je upravičen do povračila za delo na terenu v višini 30 eur za obisk pri
planinskem društvu ali planinski koči.
SKLEP 8/4.6.14: Opravljeno delo pri projektih OPPK in DPPK se obračuna po stroškovniku
Svetovalne pisarne.
AD. 5
Janko Rabič meni, da Podkomisija za visokogorske koče do sedaj ni dosegla svojega namena. Miro
Eržen se je strinjal s tem in pripomnil da podkomisija oz. po novem strokovni odbor ni potreben, če
se lahko IO GK posveti vprašanjem, ki naj bi jih obravnaval strokovni odbor. Ena izmed nalog
strokovnega odbora bi bila priprava sistemskega okvirja za sofinanciranje obnov koč I. kategorije, ki bi
bil osnova tudi za vse ostale koče. Jože Rajh je rekel, da ga moti reguliranje cen na planinskih kočah in

da naj bi planinske koče prosto oblikovale cene. Miro Eržen je odgovoril, da smo v zadnjih letih prišli
do zelo ozkega nabora določanja cen in da bo minimalna regulacija ostajala tudi naprej. Po razpravi je
bil sprejet
SKLEP 9/4.6.14: Strokovnega odbora za visokogorske planinske koče se trenutne ne imenuje.
AD. 6
Drago Dretnik je predstavil stanje projekta Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi vodami na planinskih
kočah, ki je bil prvič predstavljen na Konferenci o planinskem gospodarstvu. Celoten projekt naj bi bil
vreden 5,5 milijonov evrov. S tem denarjem pa bi bile rešene vse potrebe na planinskih kočah na tem
področju. Po oddaji projektne naloge na MKO, smo od njih (Direktorat za vode in investicije) dobili
odgovor, da projekt ni primeren za črpanje kohezijskih sredstev, čeprav smo ravno iz ministrstva
dobili navodila, kako naj bo projekt pripravljen. Kohezijska sredstva je možno pridobiti za izgradnjo
ČN večjih od 2000 PE, pri oskrbi z vodo pa se podpira izgradnja sistemov za večja koncentrirano
naseljena področja. Pri kohezijskih skladih je delež sofinanciranja tudi do 80%. Ne smemo pa obupati,
ampak moramo iskati tudi druge možnosti. Še več pozornost bo potrebno posvetiti planinskim
društvom, da bodo pripravljena, ko bo prišlo do razpisa. Po razpravi je bil sprejet sklep
SKLEP 10/4.6.14: IO GK se je seznanil s stanjem projekta Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi
vodami na planinskih kočah. Jože Rajh se vključi v aktivnosti za pridobitev evropskih sredstev za
realizacijo projekta.
AD. 7
Drago Dretnik je predstavil projekt Takšnega okusa so planine, ki bi ga po vzoru Planinskih zvez
Avstrije in Nemčije, uvedli tudi pri nas. V planinskih kočah bi bile na voljo živila iz lokalne proizvodnje
in jedi, ki so za tisto območje značilna. Živilska zakonodaja pri nas je omejujoča. Na planinskih kočah
bi bilo treba doseči poenostavljanje v primerjavi z ostalimi gostinskimi objekti. Drago Dretnik je
pripravljen pomagat pri projektu, ni pa pripravljen prevzeti vodenja projekta.
SKLEP 11/4.6.14: IO GK PZS se je seznanil z projektom Takšnega okusa so planine. Do naslednje seje
se skuša poiskati vodjo projekta.
AD. 8
Klemen Petek predstavi vlogo PD Radeče za izbris Gašperjeve koče pod Velikim Kozjem iz registra
planinskih koč. Soglasje za izbris je podal tudi MDO PD Zasavja. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 12/4.6.14: Gašperjeva koča pod Velikim Kozjem, s katero upravlja PD Radeče, se na podlagi
prošnje PD Radeče in pozitivnega mnenja MDO PD Zasavja izbriše iz registra planinskih koč.
Predlog za izbris se posreduje UO PZS v odločanje.
V nadaljevanju je predstavil vlogi PD Preddvor (Zavetišče v Hudičevem borštu) in Hrovat Janeza s.p.
(Tonkina koča) za vpis v register planinskih koč. Najprej pa je potrebno opraviti ogled teh objektov.
Miro Eržen je opozoril, da je za območje TNP sprejeta obveza, da se novih planinskih koč na tem
območju ne gradi, da moramo biti pri Tonkini koči previdni in da bo potrebno soglasje TNP.
SKLEP 13/4.6.14: Ogled Zavetišča v Hudičevem borštu in Tonkine koče opravita Valentin Rezar in
Klemen Petek. IO GK bo odločal o vpisu v register planinskih koč po opravljenih ogledih in
pripravljenih poročilih.
AD. 9
Klemen Petek je predlagal formiranje delovne skupine, ki bo pripravila posodobitev Pravilnika o
upravljanju poslovanju in opremi planinskih koč. Obstoječi pravilnik je že bil v javni razpravi,
pripombe pa so že vključene v predlogu, ki pa ga je potrebno še dodelati. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 14/4.6.14: Predlog pravilnika se do naslednje seje pošlje članom IO GK, da podajo pripombe.

AD. 10
Janko Rabič je odprl razpravo na temo, kaj lahko stori IO GK, če v planinskih kočah ne upoštevajo
sprejetih cen prenočevanja in osnovne oskrbe. Kakšne vzvode ima PZS? Miro Eržen je povedal, da
bomo morali razmislit o mehanizmih, ki bodo potrebni, da bomo dosegli upoštevanje sprejetih cen.
Doslej nismo našli primerne metode. Jože Rajh je bil mnenja, da bi moral predsednik PZS in UO
opraviti pogovor s temi društvi in da je rešitev samo pogovor. Drago Dretnik je proti temu, da bi ceno
vode, ki je osnovana življenjska dobrina »dvigovali v nebo«. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 15/4.6.14: Po končani sezoni se najprej pripravi analiza pritožb o kršitvi sprejetih cen, ki
bodo prišle na PZS, na podlagi katere se bo opravila razprava.
AD. 11
Jože Rajh predlaga, da se zapisnik Zbora gospodarjev pošlje članom IO GK, in se obravnava na
naslednji seji, predvsem zadolžitve, ki jih moramo opraviti do naslednjega zbora.
Miro Eržen poroča o situaciji na Tončkovem domu na Lisci, kjer naj bi prišlo do brezplačnega prenosa
lastninske pravice Tončkovega doma na Občino Sevnica, storili pa bodo vse, da se zavarujejo planinski
interesi. Tematiko in predlog pogodbe bo na naslednji seji obravnaval UO PZS.
Seja zaključena ob 20. 30 uri
Zapisal:
Klemen Petek

Načelnik GK PZS:
Janko Rabič

Številka: 633/2014
Datum: 1. 7. 2014

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje IO GK PZS

Člani IO GK PZS so bili po elektronski pošti 27. 6. 2014 pozvani, da se do vključno 30. 6. 2014
opredelijo do predloga sklepa 1. korespondenčne seje IO GK PZS.
PREDLOG SKLEPA:
SKLEP 1/27-6: IO GK PZS predlaga UO PZS, da se Zavetišču v Hudičevem borštu, ki ga upravlja PD
Preddvor, podeli status planinske koče I. kategorije.
Pozvani k glasovanju: Janko Rabič, Marjeta Bricl, Zoran Kos, Ivan Likar, Andrej Marušič, Drago
Dretnik, Valentin Rezar, Roman Resnik, Jože Rajh.
Opravili glasovanje: Andrej Marušič, Marjeta Bricl, Roman Resnik, Drago Dretnik, Ivan Likar, Valentin
Rezar, Janko Rabič.
Za predlagan sklep: Andrej Marušič, Marjeta Bricl, Roman Resnik, Drago Dretnik, Ivan Likar, Valentin
Rezar, Janko Rabič.
Proti predlaganemu sklepu: Nihče.
Predlagan sklep je potrdilo 7 od 9 članov IO GK PZS, kar pomeni, da je sklep 1. korespondenčne seje
sprejet.

Zapisal:
Klemen Petek l.r.

Načelnik IO GK PZS:
Janko Rabič l.r.

Številka: 639/2014
Datum: 25. 9. 2014
ZAPISNIK
2. seje IO GK PZS, ki je bila v četrtek, 25. 9. 2014, s pričetkom ob 17.00 uri , v veliki sejni sobi PZS v
Ljubljani.
Prisotni člani GK: Janko Rabič, Marjeta Bricl, Ivan Likar, Drago Dretnik, Valentin Rezar, Roman
Resnik, Jože Rajh
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS, Klemen Petek, strokovni sodelavec
Odsotni: Zoran Kos, Andrej Marušič
Uvodoma je Janko Rabič pozdravil vse prisotne in za sejo predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnikov 1. seje in 1. korespondenčne seje, ter uresničevanje sprejetih sklepov
2. Obravnava operativnega programa dela komisije do konca leta 2014 in smernic za naprej
3. Poročila o obiskih OPPK, DPPK, delo svetovalne pisarne glede izgradnje čistilnih naprav
4. Rezervacijski sistem v planinskih kočah
5. Poročilo o ogledih in stališča (Tonkina koča na Vršiču, Dom Pristava v Javorniškem Rovtu, Vojkova
koča na Nanosu)
6. Pripombe na poslovanje planinskih koč v poletni sezoni
7. Imenovanje namestnika načelnika komisije
8. Razno

AD. 1
Na zapisnika 1. seje in 1. korespondenčne seje ni bilo pripomb.
SKLEP 1/25.9.2014: Zapisnika 1. seje in 1. Korespondenčne seje IO GK se sprejmeta brez pripomb.
Po razpravi glede izvedbe projekta »Takšnega okusa so planine, je bil sprejet
SKLEP 2/25.9.2014: Za vodjo projekta se skuša pridobiti zunanjega izvajalca, ki ima po možnosti
živilsko izobrazbo.
AD. 2
Po razpravi glede operativnega programa dela gospodarske komisije je bil sprejet
SKLEP 3/25.9.2014: IO GK potrjuje operativni program dela gospodarske komisije dopolnjen z
pripombami in dopolnitvami iz razprave.
Dopolnjen operativni program je priloga zapisnika.
AD. 3
Drago Dretnik poroča o izvajanju projektov GK.
Doslej so bile opravljene presoje 2 koč za pridobitev certifikata OPPK in 4 presoje za DPPK.
Nadaljuje se vzorčenje iztokov čistilnih naprav na planinskih kočah, kar se bo izvajalo tudi v bodoče.
Analize vzorcev se brezplačno izvajajo na CČN Domžale na podlagi dogovora, pri izvajanju projekta pa
sodeluje tudi TNP, ki opravlja vzorčenje iztokov ČN planinskih koč na svojem področju. V koliko bodo
planinska društva potrebovala potrdila o ustreznosti delovanja čistilne naprave za oprostitev plačila
okoljske dajatve, jih bodo v na CČN v Domžalah izdali. Če bodo društva izrazila željo za intenzivnejše
vzorčenje, bomo to storili.

Miro Eržen poroča o dopisu, ki so ga prejela planinska društva, oziroma koče na območju Občine
Kranjska Gora, ki jim doslej okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadne vode ni bila odmerjena, da
bodo v prihodnje okoljsko dajatev morali plačevati. Če je izpust odpadne vode v okolje skladen s
predpisi (odpadna voda se ustrezno očisti v čistilni napravi), se okoljska dajatev zmanjša za 90%.
Predlagal je, kar se bodo dogovorili še v okviru predsedstva, da se poizkuša doseči oprostitev plačila
okoljske dajatve za planinske koče, oziroma bo to dodaten argument pri pridobivanju namenskih
sredstev za izgradnjo ČN na planinskih kočah.
Valentin Rezar je vprašal, kaj se bo zgodilo planinskim društvom, ki do predpisanih rokov ne bodo
imela zgrajenih ČN. Drago Dretnik je odgovoril, da bo država ukrepala skladno s kazenskimi
določbami, ki so zapisana v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
Jože Rajh je govoril s poslancem Matjažem Hanom glede problematike priprave namenskega
razpisa za sofinanciranje izgradnje ČN na planinskih kočah, ki mu je predlagal, da pošljemo dopis na
Ministrstvo za okolje z zaprosilom, da se opravi razgovor glede te problematike. Dopis naj se pošlje
v vednost tudi Matjažu Hanu.

AD. 4
Drago Dretnik poroča o rezervacijskem sistemu za planinske koče, ki je bil predstavljen na letošnjem
sestanku Komisije za koče in poti CAA. Razvilo ga je neko švicarsko podjetje. CAA se je odločil, da bo
šel v enotni rezervacijski sistem za koče, za kar bo namenil 30.000 evrov. Pogoj za vključitev koče v
sistem je stabilna oskrba z elektriko in internet. Sistem deluje preko elektronske pošte. Sedaj so za
sistem predvideni štirje jeziki (nemško, italijansko, francosko in angleško), treba bi bilo uvesti tudi
slovenski jezik. Pametno bi bilo, da se takoj vključimo v projekt in da gredo stroški prevoda v
proračun, ki ga je za to namenil CAA. Potrebno je najti strokovnjaka za informatiko, ki zna nemško,
in ki pozna problematiko planinstva, da se bo udeležil delavnic, ki jih bodo pripravili pri CAA.
Sočasno bo potrebno vzpostaviti projektno skupino in rezervacijski program uskladiti z e-gostom.
Valentin Rezar je izpostavil problem internetne povezave na planinskih kočah. Miro Eržen je
odgovoril, da se bo potrebno prijaviti na kakšen projekt, ki bo sofinanciral vzpostavitev digitalne
povezave na planinskih kočah.
AD. 5
Glede pridobitve statusa planinske koče za Tonkino kočo je bil po razpravi sprejet
SKLEP 2/25.9.2014: Status planinske koče se Tonkini koči ne podeli.
Sklep je bil sprejet na podlagi veljavnih usmeritev PZS glede gradnje planinskih koč na območju
Triglavskega narodnega parka, ki so vgrajena tudi v obstoječi zakon o TNP.
Janko Rabič je poročal o sestanku na Občini Jesenice, glede Doma pristava v Javorniškem Rovtu in
njegovem statusu planinske koče. Občina Jesenice je izrazila interes, da se ta status ohrani in bodo
skupaj z najemnikom odpravili ugotovljene pomanjkljivosti.
Klemen Petek je poročal o situaciji v zvezi z Vojkovo kočo na Nanosu, kjer je PD Postojna že sklenilo
pogodbo z novo najemnico, prejšnja najemnica, ki ji je pogodba že potekla, pa noče zapustiti koče.
Zadeva je sedaj na sodišču. PZS je tudi ponudila pomoč pri PD Postojna pri reševanju problema.
AD. 6
Klemen Petek poroča o prispelih pripombah in pritožbah na poslovanje planinskih koč v poletni
sezoni. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 2/25.9.2014: Kršiteljem se pošlje dopis v katerem se jih opozori na kršitve. V Pravilnik o
upravljanju in poslovanju planinskih koč se vnesejo kazensek določbe, v kolikor je to v skladu z
ostalimi sprejetimi akti.

AD. 7
Imenovanje namestnika načelnika IO GK se prestavi na naslednjo sejo.
AD. 8
Drago Dretnik poroča o možnostih izvedbe projekta implementacije alternativnih sistemov za
energetsko oskrbo planinskih koč. ki naj bi nadomestili obratujoče disel agregate. Do ponedeljka, 29.
9. 2014, se pripravi predlog koč, ki bi sodelovale v projektu, in se jih pošlje predlagatelju projekta.
Načelnik Janko Rabič je povedal, da se bo na naslednji seji obravnavalo tudi finančno poslovanje
komisije.

Seja zaključena ob 20. 10 uri
Priloga zapisnika: Dopolnjen operativni program

Zapisal:
Klemen Petek

Načelnik GK PZS:
Janko Rabič

OPERATIVNI PROGRAM GOSPODARSKE KOMISIJE V DRUGI POLOVICI LETA 2014 IN V LETU 2015
Komisija bo nadaljevala z uresničevanjem nalog, ki zadevajo obravnavanje in reševanje problemov s
področja gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov. Poudarek bo na tistih, ki so se doslej
pokazale kot dobre, uvajala bo novosti, ki jih narekujejo novi trendi na področju planinskega
gospodarjenja, predvsem z večjim vključevanjem turističnih tokov. Večji poudarek bo potrebno
nameniti sodelovanju z društvi, ki imajo v upravljanju planinske koče in informiranju o delu v širši
planinski javnosti.
Nekaj pomembnejših poudarkov :
 Nadaljevanje izvajanje projekta Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi vodami na planinskih
kočah- dopolniti že pripravljen projekt in iskati možnosti za pridobivanje sredstev preko
ustreznih ministrstev oziroma iz evropskih projektov, če bodo na voljo. Pri tem nuditi pomoč
društvom, ki izvajajo različne investicije.
 Priprava poročila z oceno gospodarjenja na planinskih kočah v letošnjem letu s poudarkom
na problemih (slabo vreme, izpad dohodka za investicije in obnove). Primerjalno je treba
dobiti podatke od društev. Gospodarske komisija je tisti organ, ki mora dajati izjave o
planinski sezoni. Gospodarska komisija mora imeti splošen pregled glede sezone. Pripraviti
je treba primerjalni vprašalnik. Ivan Likar, vprašanje Klemen Petek in Janko Rabič pripravita
sistem zbiranja podatkov. Potem pa se sistem dograjuje, če bo potrebno. Komuniciranje
mora biti vzpostavljeno.
 Posodobitev pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč. Formiranje
delovne skupine. Delovna skupino sestavljajo Janko Rabič, Damjan Omerzu in Klemen Petek.
 Spremljanje dela svetovalne pisarne.
 Popraviti pravilnik gospodarske komisije glede na pripombe z zbora gospodarjev in uresničiti
sklepe in predloge zbora.
 Razrešiti dileme glede neupoštevanja sprejetih cen prenočevanja in osnovne oskrbe na
določenih planinskih postojankah in na podlagi sprejetih predlogov že letos sprejeti nov cenik
za prihodnje leto.
 Spremljanje ekologije na planinskih kočah ( izgradnja čistilnih naprav, jemanje vzorcev in
spremljanje rezultatov.
 Nadaljevanje akcij Okolju prijazna planinska koča in Družinam prijazna planinska koča.
 Priprave na zbor gospodarjev in konferenco o planinskem gospodarstvu, preučitev predloga o
skupni izvedbi obeh dogodkov. Zbor gospodarjev in Konferenca o planinskem gospodarstvu
se pripravita istočasno v okviru sejma Alpe Adria, v soboto 31. 1. 2014. Dopoldne bo
potekala konferenca, popoldne pa zbor. Poleg tega bi med tednom v okviru sejma pripravili
še predstavitev Alpskih vasi in mogoče še kakšno tematiko za popularizacijo planinstva
(okrogla miza). Na samem sejmu bo potrebno predstaviti planinske koče.
 Sodelovanje na turističnem sejmu v Ljubljani tako kot letos. Podrobno opredeliti planinsko
ponudbo.
 Aktivnosti za večje sodelovanje s planinskimi društvi.
 Povezovanje s turističnim gospodarstvom. Opredeliti cilje, povezave, primeri dobre prakse.
 Vključitev v projekt Slovenska turno kolesarska pot. V sodelovanju z društvi pripraviti predlog
koč ob poti, ki bodo pripravljene sprejeti kolesarje in jim pripraviti ustrezno ponudbo,
prilagojeno njihovim željam.
 Izobraževanje oskrbnikov za novosti, v povezavi s turizmom.
 Večja vloga o informiranju in obveščanju širše planinske javnosti o planinskem gospodarjenju.
 Priprava predloga cen in popustov v PK za leto 2015, MDO-jem se pošljejo v razpravo
veljavne cene, kot predlog za leto 2015.
 Sodelovanje pri izboru »naj planinske koče« v sodelovanju s časopisom Nedelo.

Člane komisije prosim, da se do predlaganih nalog opredelijo in do seje pripravijo pripombe. Še
posebej bom vesel novih idej, predlogov in usmeritev.
Opomba: dopolnitve so v odebeljenem tisku.
Načelnik GK PZS:
Janko Rabič

ZAPISNIK
3. seje IO GK PZS, ki je bila v sredo, 17. 12. 2014, s pričetkom ob 17.00 uri v veliki sejni sobi PZS v Ljubljani.
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Ivan Likar, Drago Dretnik, Valentin Rezar, Roman Resnik in
Marjeta Bricl.
Odsotni člani GK: Zoran Kos, Andrej Marušič, Jože Rajh, Klemen Petek, strokovni sodelavec odsoten zaradi
bolezni.
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS in Damjan Omerzu za pojasnila pri 3. točki DR..
Načelnik Janko Rabič najprej pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja sklepčna. Zaradi odsotnosti
strokovnega sodelavca Klemna Petka je po predhodnem dogovoru vodenje zapisnika prevzela članica IO
Marjeta Bricl. V nadaljevanju je načelnik Janko Rabič seznanil IO o prenehanju zaposlitve Klemna Petka na
PZS od 18.1.2015 dalje ter izrazil pričakovanje, da bo GK tudi vnaprej imela zagotovljen ustrezni strokovni
kader ter za današnjo sejo je predlagal naslednji

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 2. seje
Sprememba pravilnika GK
Obravnava osnutka Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč
OPPK in DPPK – poročilo, potrditev predloga prejemnikov certifikatov
Poročilo Svetovalne pisarne
Poročilo vzorčenja MKČN na planinskih kočah, pojasnilo v zvezi z okoljsko takso, poročilo o
udeležbi na posvetu "Vodni dnevi 2014", na sejmu "Narava-zdravje 2014" in na posvetu o MKČN
na GZS
7. Analiza sezone na planinskih kočah
8. Predlog cen in popustov v planinskih kočah za leto 2015
9. Priprave na sejem Alpe Adria, Zbor gospodarjev in Konferenco o planinskem gospodarstvu
10. Naj planinska koča 2015
11. Podelitev statusa planinske koče Domu Čemšenik
12. Finančno stanje GK
13. Imenovanje namestnika načelnika
14. Razno
Dnevni red je soglasno sprejet.
AD. 1

Pri pregledu zapisnika pretekle seje je načelnik Janko Rabič izpostavil zaključek pod AD. 3, ki se nanaša na
dogovor med Jožetom Rajhom in poslancem DZ Matjažem Hanom glede navezovanja stika z Ministrstvom za
okolje in prostor (MOP) v zvezi s pridobitvijo ustreznega razpisa za sofinanciranje izgradnje MKČN na
planinskih postojankah. V razpravi je sprejeta odločitev, da projekt Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi
vodami na planinskih postojankah navzven vodi predsedstvo PZS, GK pa pripravi osnutek dopisa, v katerem
se pojasni nujnost in aktivnosti v zvezi s projektom ter ga predloži predsedstvu v presojo in dopolnitev ter za
nadaljnje komuniciranje z MOP. Drago Dretnik se obveže, da bo pripravil osnutek dopisa, rok v začetku
januarja 2015.
SKLEP 1/17.12.2014: IO GK potrjuje zapisnik 2. seje.

AD. 2
Na Zboru gospodarjev 24.4.2014 v Laškem je bil sprejet Sklep 4/24.4.2014, s katerim je Zbor gospodarjev
potrdil predlagani Pravilnik GK PZS s pripombo, da strokovna služba preuči nekatere pripombe in do
naslednjega Zbora gospodarjev pripravi novelo pravilnika, v kolikor bo potrebno.
Na osnovi tega sklepa je strokovni sodelavec Damjan Omerzu pripravil nov predlog pravilnika, v katerem so
natančneje opredeljene nekatere formulacije in urejene besedne zveze. Predlog je Damjan Omerzu
predstavil članom IO GK in sprejet je
SKLEP 2/17.12.2014: IO GK potrjuje predlagano novelo Pravilnika GK PZS. Predlog se predloži v potrditev
Zboru gospodarjev (jan. 2015) in nato še v potrditev UO PZS.

AD. 3
Strokovni sodelavec Damjan Omerzu je prisotne seznanil o nujnosti obnovitve Pravilnika o upravljanju,
poslovanju in opremi planinskih koč. Trenutno veljavni Pravilnik je v veljavi že od leta 1997 in je zaradi
sprememb zakonodaje (Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 93/07 - UPB2 in 26/14) s podzakonskimi akti:
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Ur. l . RS,
št. 21/14) in tudi zaradi preverbe smiselnosti nekaterih členov in prilagoditve aktualni terminologiji nujna
prevetritev omenjenega pravilnika.
V svojem poročanju je pojasnjeval posamezne člene oz. vsebine, ki se izločajo iz trenutno veljavnega
pravilnika, ki sodijo v druge pogodbe oz. jih urejajo drugi predpisi oz. na novo vnesene vsebine. V razpravi so
bile izpostavljene nekatere vsebine predvsem glede žigov in vpisnih knjig, uporabo rjuh pri prenočevanju,
upoštevanju rezervacij in sankcioniranju pri neupoštevanju pravil.
V razpravo se je vključil podpredsednik PZS Miro Eržen, ki je ostro opozoril na spoštovanje dogovorjenih
norm v planinstvu in za vključitev med disciplinske ukrepe tudi omejitev pri izdajanju soglasij PZS za
pridobivanje finančnih sredstev za društva, ki pri svojem delovanju ne spoštujejo dogovorjenih pravil in
planinskih norm. Predlog je IO potrdil in v 23. člen se doda alineja, s katerim PZS omejuje izdajo ustreznih
soglasij oz. se odvzemajo nekatere ugodnosti (zadolžen Damjan Omerzu).
Načelnik Janko Rabič predlaga, da se predlog pravilnika posreduje v javno obravnavo gospodarskim odborom
planinskih društev do naslednje seje UO (do sredine jan. 2015), nato pa se ga predloži v potrditev Zboru
gospodarjev in nato še UO PZS. V razpravi je sprejet
SKLEP 3/17.12.2014: Predlog Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč se objavi na
spletni strani PZS in se posreduje PD-jem v javno obravnavo do 12. 1. 2015.

AD. 4
Poročilo o opravljenih aktivnostih pri presojanju upravičenosti izdajanja certifikatov DPPK in OPPK je podal
Drago Dretnik, pisno poročilo je v prilogi gradiva. V svojem poročilu je povzel, da je pri prvem pregledu
komisija povsod ugotovila manjše pomanjkljivosti, ki pa so jih društva v dogovorjenem roku tudi odpravila.
Pri preverjanju okolju prijaznim kočam je poudaril problem embalaže za pijače, kjer prihaja do nasprotij med
vrsto embalaže in možnostjo transporta oz. trajnosti pijače (ali uporabiti ekološko ustrezno vračljivo

embalažo, ali ekološko neustrezno plastično (kovinsko) embalažo, ki je lažja in primernejša za transport). Pri
tem je pripomnil tudi na precejšnjo toleranco pri zagotavljanju pridobljenih ocenjevalnih točk in bo v
prihodnjih presojah potrebno postaviti višji prag. Opozoril je tudi na skromno število prijav in nujnost, da se
spodbudi tovrstni interes društev tudi skozi vsakoletno akcijo Nedela »Izbiramo najbolj priljubljeno planinsko
kočo«. Ta naslov je v letu 2014 prejel Valvasorjev dom pod Stolom, ki je že nosilec obeh certifikatov. Po
razpravi je bil sprejet
SKLEP 4/17.12.2014: IO GK potrjuje predlog strokovne komisije za podeljevanje certifikatov DPPK in OPPK
za naslednje planinske koče:

1. Certifikat »Družinam prijazna planinska koča« v letu 2014 prejmejo:
-

Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje
Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica
Planinski dom na Kumu – PD Kum
Planinska koča Velikonočnica – PD Boč – Kostrivnica
Planinski dom na Jančah – PD Litija

2.
-

Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« v letu 2014 prejmejo:
Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje
Dom na Uršlji gori – PD Prevalje
Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica

Za zgoraj navedena društva se pripravijo priznanja, ki bodo podeljena na Zboru gospodarjev 2015.

AD. 5
Poročilo o delu svetovalne pisarne je podal vodja pisarne Drago Dretnik, ki je na kratko povzel pisno poročilo,
ki je priloga gradiva. V času od junija do novembra 2014 so bili na povabilo opravljeni pregledi naslednjih koč:

-

Tumova koča na Slavniku, OPD Koper
Koča v Krnici, PD Kranjska Gora
Mihov dom, PD Kranjska Gora
Koča na Gozdu, PD Kranjska Gora
Črnuški dom na Mali planini, PD Črnuče
Dom na Smrekovcu, PD Črna na Koroškem

- Zasavska koča na Prehodavcih, PD Radeče (posvet v Radečah)
V nadaljevanju so prisotni, ki so že koristili usluge svetovalne pisarne, poudarili pomen in izjemno koristnost
tovrstnega strokovnega svetovanja društvom, ki nimajo lastnega usposobljenega kadra.
Načelnik Janko Rabič pa je izrazil skrb zaradi nezadostnega odziva planinskih društev pri izpolnjevanju zahtev
uredbe o odvajanju odpadnih voda oz. postavitvi MKČN v rokih, ki jih ta uredba določa. Razprava se je
navezovala tudi v naslednji točki dnevnega reda. Pod to točko pa je sprejet
SKLEP 5/17.12.2014: IO GK je seznanjen in sprejema poročilo o delu Svetovalne pisarne za leto 2014.

AD. 6
Pri tej točki poroča Drago Dretnik. Prisotne seznanja, da se je kot predstavnik PZS udeležil in aktivno
sodeloval s svojimi prispevki:
- na simpoziju »Vodni dnevi 2014« v Portorožu, 15.-16. 10. 2014 s prispevkom MKČN pri planinskih
kočah
- na sejmu »Narava-zdravje 2014« v Ljubljani, 14.11.2014 s prispevkom Ravnanje z vodnimi viri in
odpadnimi vodami
- na posvetu o MKČN na Gospodarski zbornici Slovenije, 24.11.2014, kjer je izpostavil problematiko
MKČN-jev na planinskih kočah in sicer:

o upoštevanje uredbe, ki zavezuje izgradnjo MKČN-jev na poselitvenih območjih, kar za
planinske koče velja le izjemoma
o 90%-no znižanje okoljske dajatve za vse, ki že uporabljajo MKČN brez predložitve vzorca, kar
predstavlja primarno in sekundarno čiščenje
o 40%-no znižanje okoljske dajatve za vse, ki uporabljajo greznico, kar predstavlja primarno
čiščenje
o opredelitev suhih stranišč, ki jih zakonodaja ne omenja oz. je potrebno v primeru suhih
stranišč uporabljati tudi MKČN
o možnost podaljšanja rokov za postavitev MKČN
o ustrezno urediti način odvajanja odpadne vode nad 1500 m n.v., kjer je območje
neposeljeno, hkrati pa je to področje planinskih koč
o ustrezno umestiti suha stranišča kot edino možnost na lokacijah brez elektrike in brez vode
o določanje mejnih vrednosti pri vzorčenju v okolje izpuščene odpadne vode, ki jih naša
zakonodaja določa bistveno bolj restriktivno kot v ostalih alpskih deželah
o PZS je ponudila MOP-u svojo pomoč pri pripravi ustreznih vodil
V nadaljevanju je predstavil ugotovitve vzorčenja odpadnih voda na planinskih kočah, ki že uporabljajo
MKČN. Posameznih podatkov o kočah in o rezultatih ne bodo razkrivali, obravnavani so le zbirni podatki.
Rezultati so zaskrbljujoči, od 22 preverjanj so le na 9 kočah vzorci pregledane vode zadovoljivi, kar
predstavlja le 49%-no ustreznost. Vsem, pri katerih je bil vzorec neustrezen, so bila dana navodila za odpravo
pomanjkljivosti (servis MKČN).
V razpravo se je vključil podpredsednik PZS Miro Eržen, ki je poudaril, da ne smemo popuščati ne pri rokih ne
pri vzorčenju. Odlog ne pomeni rešitve, prav tako pa ni pričakovati tolerance pri pregledu vzorcev. Predlaga,
da se vzorčenje uredi na nivoju PZS, da se z ustreznimi inštitucijami pogodbeno dogovori postopek vzorčenje
in postopek sporočanja podatkov. Hkrati pa predlaga, da GK iz svojih oz. dodatno pridobljenih sredstev
sofinancira pregledovanje vzorcev vsem zainteresiranim PD-jem. Z omenjeno problematiko je treba ostro in
jasno seznaniti udeležence na Zboru gospodarjev.
Načelnik Janko Rabič je povzel razpravo in zaključil z ugotovitvijo, da je potrebno spodbuditi PD-je h gradnji
MKČN-jev in da se pri tem poslužujejo svetovalne pisarne. Gospodarji društev, kjer že uporabljajo MKČN
morajo zagotoviti, da le-te delujejo ustrezno. V smislu navedenih zaključkov se pripravi informacija za Zbor
gospodarjev.
SKLEP 6/17.12.2014:

AD. 7
Poroča načelnik Janko Rabič. Analiza je bila opravljena na osnovi vprašalnika in sicer na vzorcu 41 planinskih
koč z vseh gorskih predelov Slovenije. Analiza je priloga v gradivu, splošna ugotovitev pa je, da je planinska
sezona v letu 2014 občutno slabša glede na predhodno leto, vzroki pa so predvsem v slabem vremenu in
poškodovanih poteh zaradi žledoloma zadnjo zimo.
V razpravo se je vključil podpredsednik PZS Miro Eržen in predlagal, da je z rezultati analize smiselno
seznaniti javnosti, zato predlaga, da GK skliče tiskovno konferenco, na kateri bi javnost seznanili tudi z
ostalimi aktivnostmi in problematiko planinskega gospodarstva. Po razpravi je načelnik Janko Rabič predlagal
SKLEP 7/17.12.2014: V januarju 2015, še pred Zborom gospodarjev GK skliče tiskovno konferenco.
Načelnik Janko Rabič pripravi predlog gradiva za poročanje.

AD. 8
Poroča načelnik Janko Rabič. Na prejšnji seji IO GK je bila v okviru operativnega programa dela sprejeta
odločitev, da se cene prenočevanja, osnovne oskrbe in popusti v planinskih kočah v letu 2015 ohranijo na
nivoju leta 2014. Predlog je bil dan v razpravo MDO-jem. MDO Gorenjske se s predlogom ne strinja in
predlaga formulacijo sklepa kot »najvišje priporočljive« cene, s čimer bi si odprli prosto pot pri določanju teh

cen. V razpravi je podana ugotovitev, da IO GK tega predloga ne sprejema, za nespoštovanje dogovorjenih
cen pa se uporabijo tudi disciplinski ukrepi, določenimi s Pravilnikom GK PZS. Sprejet je
SKLEP 8/17.12.2014: IO GK ne sprejema predloga MDO Gorenjska in potrjuje prvotni predlog.

AD. 9
Podpredsednik PZS Miro Eržen je prisotne seznanil, da bo sejem Alpe Adria - Turizem in prosti čas v Ljubljani
na GR v dneh od 28.1. do 31.1.2015. PZS bo skupaj z GRS in Planinskim muzejem promovirala planinske koče.
V tem času, 31.1.2015 se izvede tudi Konferenca o planinskem gospodarstvu in Zbor gospodarjev. Do konec
januarja se pričakuje sodelovanje strokovnega sodelavca Klemna Petka, ki je sicer v odhajanju s PZS, ki naj bi
skupaj z načelnikom Jankom Rabičem pripravila točke dnevnega reda za zbor gospodarjev.
V razpravi so bile izpostavljene teme z aktualno problematiko:

-

Zaposlovanje na planinskih kočah
Okoljske dajatve, sodelovanje strokovnjaka z FURS-a
Označevanje alergenov v gostinski ponudbi (predlog pripravi Valentin Rezar), sodelovanje
strokovnjaka z Urada za varno hrano
Zakon o prijavni službi, povezava s programom e-gost in predstavitev rezervacijskega
programa
Povezava planinstva s turističnim gospodarstvom

SKLEP 9/17.12.2014: Načelnik Janko Rabič skupaj s strokovnim sodelavcem pripravi dnevni red za Zbor
gospodarjev 2015, ki bo vključeval aktualno problematiko planinskega gospodarstva.

AD. 10
O akciji »Naj planinska koča« poroča načelnik Janko Rabič. Zmagovalna koča v 2014 je Valvasorjev dom Pod
Stolom, PD Radovljica, ki je nosilka certifikatov DPPK in OPPK. V razpravi je poudarjeno, da PZS tudi vnaprej
vztraja pri pogojih, ki jih mora izpolnjevati koča, da se lahko vključi v tekmovalni izbor. Podpredsednik PZS
Miro Eržen je omenil možnost, d se v izbor vključijo le koče, ki niso dostopne z avtom. Po razpravi je sprejet
SKLEP 10/17.12.2014: Planinska koča se lahko vključi v tekmovalni izbor v akciji »Naj planinska koča«, če
izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
- da je nosilka certifikata DPPK
- da je nosilka certifikata OPPK
- da za čiščenje odpadnih voda uporablja MKČN

AD. 11
Poroča načelnik Janko Rabič. PD Iskra Kranj je zaprosilo PZS za pridobitev statusa planinske koče za planinski
dom Čemšenik (840 m) v dolini Kokre. Ogled sta opravila Janko Rabič in Valentin Rezar ter ugotovila nekaj
požarnovarnostnih pomanjkljivosti, ki pa so jih člani društva pripravljeni odpraviti. V razpravi je sprejet
SKLEP 11/17.12.2014: IO GK se strinja s podelitvijo statusa planinske koče za planinski dom Čemšenik.
Predlog se posreduje UO PZS v potrditev.

AD. 12
Poroča načelnik Janko Rabič. Glede na razprave o finančnem stanju PZS, ki se odvijajo na sejah UO PZS, je
Janko Rabič zaprosil za izpis kumulative prihodkov in odhodkov GK za letošnje leto. Poročilo izkazuje 17.203 €
prihodov iz planinskega sklada in 9.485 € odhodkov iz naslova porabljenega materiala in storitev za delo GK.
GK tako razpolaga še s 7.718 € neporabljenih sredstev.
V nadaljevanju razprave je Ivan Likar predlagal, da si GK zagotovi sredstva, za katera bi lahko kandidirala
društva za financiranje posameznih projektov.

AD. 13
Načelnik Janko Rabič je za svojega namestnika predlagal Valentina Rezarja, ki je funkcijo sprejel, za kar se mu
je načelnik tudi zahvalil in sprejet je
SKLEP 12/17.12.2014: Valentin Rezar se imenuje za namestnika načelnika GK.

AD. 14
Roman Resnik je prisotne seznanil z okvaro obeh vetrnic, na Kokrškem in Kamniškem sedlu in povprašal po
možnostih za popravilo.

Načelnik Janko Rabič se je ob zaključku seje prisotnim zahvalil za sodelovanje in izrekel praznična voščila ter
članom komisije izročil darilo – koledar PZS za prihodnje leto. Seja je bila zaključena ob 20.15.
Po uradnem delu je podpredsednik PZS Miro Eržen povabil člane na kratko in prijetno druženje.

Zapisala:
Marjeta Bricl

Načelnik GK PZS:
Janko Rabič

Številka: 600/2015
Datum: 7. 4. 2015

ZAPISNIK 2. korespondenčne seje IO GK PZS

Člani IO GK PZS so bili po elektronski pošti 3. 4. 2015 pozvani, da se do vključno 6. 4. 2015 opredelijo
do predloga sklepa 2. korespondenčne seje IO GK PZS.
PREDLOG SKLEPA:
SKLEP 1/3-4: V komisijo za pregled in ocenjevanje razpisov gospodarske komisije se imenujejo:
generalni sekretar PZS, načelnik gospodarske komisije PZS, strokovni sodelavec gospodarske
komisije PZS, Ivan Likar, Marjeta Bricl.
Pozvani k glasovanju: Janko Rabič, Marjeta Bricl, Zoran Kos, Ivan Likar, Andrej Marušič, Drago
Dretnik, Valentin Rezar, Roman Resnik, Jože Rajh.
Opravili glasovanje: Andrej Marušič, Marjeta Bricl, Drago Dretnik, Ivan Likar, Valentin Rezar, Janko
Rabič, Roman Resnik.
Za predlagan sklep: Andrej Marušič, Marjeta Bricl, Drago Dretnik, Ivan Likar, Valentin Rezar, Janko
Rabič, Roman Resnik.
Proti predlaganemu sklepu: Nihče.
Predlagan sklep je potrdilo 7 od 9 članov IO GK PZS, kar pomeni, da je sklep 2. korespondenčne seje
sprejet.

Zapisal:
Dušan Prašnikar l.r.

Načelnik IO GK PZS:
Janko Rabič l.r.

ZAPISNIK
4. sejo IO GK PZS, ki je bila v sredo, 20. maja 2015, ob 17.00 h, v veliki sejni sobi PZS na Dvorakovi 9 v
Ljubljani.
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Drago Dretnik, Zoran Kos, Marjeta Bricl, Andrej Marušič,
Valentin Rezar in Jože Rajh.
Odsotni člani GK: člani Ivan Likar Roman Resnik (opravičeno odsotna).
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS in Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.
Načelnik Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji
DNEVNI RED
1. Pregled zapisnika in sklepov 3. Seje IO GK PZS
2. Seznanitev z razpisi GK PZS za 2015
3. Stališča za sestanek CAA
4. Poročilo o planu vzorčenja ČN na planinskih kočah
5. Predlog za preverjanje sezone 2015
6. Potrjevanje novih planinskih koč: koča na Klokočovniku, Predlog za status koče PD Hakl
7. Pravilnik o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč
8. Pravilnik za vrednotenje investicij FŠO
9. Projekt skupna nabava
10. Vodila PZS, Statut PZS
11. Kolesarjenje in planinske koče
12. Helikopterski prevozi za visokogorske koče; OPN Bohinj
13. Projekti za pridobitev sofinanciranja za koče
14. Projekt »Takšnega okusa so planine«
15. Izobraževanje oskrbnikov
16. Sklep o članih komisije za OPPK, DPPK
17. Razno
Dnevni red je soglasno sprejet.
Add 1
Sklep 1-4-2015: IO GK PZS potrjuje zapisnik 3. Seje IO GK PZS.
Add 2
Dušan Prašnikar je predstavil razpise, ki se izvajajo pod okriljem GK PZS. Na razpis za pridobitev certifikata
OPPK smo prejeli vloge za 5 koč, za DPPK vloge za 16 koč, za Svetovalno pisarno trenutno vloge za 9 koč. Na
razpisu za helikopterske prelete smo prejeli 10 vlog, vsem so bile ure odobrene, vendar le v obsegu do dveh
ur, skupna odobrena kvota SV za koče znaša 17 ur. Na razpis za napisne table za planinske koče, kar
sofinancira Urad RS za komuniciranje, je Komisija potrdila izbor 50 planinskih koč.
Sklep 2-4-2015: IO GK PZS se seznanja s potekom izvajanja razpisov GK PZS.

Add 3
Drago Dretnik je v uvodu predstavil delo komisije CAA. Na zadnjem sestanku komisije je bila odločitev, da bi
bila seja CAA v letu 2016 v Sloveniji, po principu rundiranja. Predlagana lokacija bi bila Bavšica, kot rezervno
pa Dretnik predlaga Dom na Peci. Na naslednji seji CAA 21.6.2015 je potrebno potrditi organizacijo in
predvideno lokacijo. Predstavil je dnevni red naslednje seje.
Širša razprava je potekala glede točke Rezervacijski sistem na kočah
Dretnik ni našel osebe, ki bi se udeležila usposabljanja CAA glede rezervacijskega sistema. Mnenje Dretnika
je, da predlagani rezervacijski sistem CAA ni dosti uporaben za slovenske koče, morda za 10% koč in se je
spraševal o smiselnosti uporabe zelo zakompliciranega sistema. Švicarji uporabljajo ta sistem in ga hvalijo, a
je potrebno imeti stalno internetno povezavo in usposobljeno osebje.
Valentin Rezar se strinja, da bi bil tak sistem uporaben morda za nekatere koče v Julijskih Alpah in pogojno v
Kamniško-Savinjskih Alpah do največ 10% koč.
Miro Eržen je bil na seji predsedstva CAA, kjer so potrdili izvedbo tega sistema. CAA je že vložila okoli 30.000
v izdelavo sistema, ki je v bistvu švicarski sistem, ki se v tej fazi prilagodi predvsem za Avstrijo in Nemčijo.
Sredstva za izvedbo je založila DAV in z njimi se bodo ostale članice dogovarjale o izvedbah v posameznih
državah. Če se bo sistem v naslednjih letih uveljavil, bo smiselna vpeljava tudi v Sloveniji. Predsednik PZS
podpira informatizacijo planinskih koč, kjer bi skupaj z npr. aplikacijo E-gost lahko poenotili poslovanje in
močno olajšali analitiko poslovanja koč.
Naslednje toče sestanka CAA pa so Ocenitveni test/portal za koče (kjer DAV na podlagi izkušenj mladinskih
odsekov želi ohraniti-vzpostaviti ocenitveni portal tudi za koče, čeprav so ga mladi opustili), Via Alpina,
pogodbe z oskrbniki/najemniki v kočah v Alpah (napori, da se pride do nekih skupnih modelov pogodb, kar
pa bo glede na zelo različne in specifične razmere v vsaki državo, to zelo težko pripraviti).
Miro Eržen je predstavil še poskuse CAA, kako planinstvo približati Bruslju.
Sklep 3-4-2015: Člani IO GK PZS so se seznanili z informacijo Draga Dretnika o delu komisije za koče in poti
pri CAA in se strinjali, da sodelujejo pri aktivnostih in se vključujejo v izvajanje nalog, ki zadevajo
gospodarsko komisijo oziroma PZS. Strinjali so se s predlogom, da bo naslednja seja komisije prihodnje
leto v Sloveniji pod okriljem PZS. Dogovorili se bomo o kraju, poteku seje in ostalih aktivnostih povezanih s
sejo.
Add 4
Drago Dretnik je predstavil aktivnosti za vzorčenje MČN v letu 2015. Predstavil je vzroke in namen takega
vzorčenja in dogovore z CČN Ihan in TNP za sodelovanje. CČN zaenkrat nudi brezplačno izdelavo vzorčenja
iztokov in MČN planinskih koč. Pomembno je tudi, da je CČN Ihan pripravljena ponujati specifične analize in
ukrepe za koče, ki imajo težave z delovanjem MČN. Na sestanku v Ihanu so bili dogovorjeni trije sklopi:
Izvesti vzorčenje za vse koče, ki imajo MČN, Izvesti podrobno analizo delovanja MČN na izbrani koči v okviru
diplomske naloge (Drago Dretnik je predlagal Valvasorjev dom pod Stolom) in v jesensko-zimskem času
izvesti izobraževanje za oskrbnike planinskih koč.
Valentin Rezar je potrdil pripravljenost PD Radovljica, da se podrobna analiza delovanja MČN naredi na
Valvasorjevem domu.
Izpostavljeno je bilo vprašanje, da se začasno vzpostavi drug režim glede zakonskih potreb in terminov za
čiščenje odpadnih voda.
Miro Eržen je potrdil, da je v javnosti ta predlog, da se datum za ureditev čiščenja odpadnih voda prestavi za
določen čas. To je dobro, ker s tem koče ne bodo kršile zakonodaje, ni pa dobro, če bi koče s tem opustile

svoje namere za izvedbo MČN. Predlagal je, da se po analizi vzorčenja 2015 organizira posvet o izkušnjah,
naredi predloge za izboljšave in hkrati tudi obvesti javnost o tej problematiki.
Drago Dretnik je obrazložil, da že od začetka delovanja Svetovalne pisarne in vzorčenja spremlja stanje in že
sedaj se je krog primernih ponudnikov MČN zelo skrčil.
Sklep 4-4-2015: IO GK PZS potrjuje nadaljevanje predlaganega plana vzorčenja v letu 2015.
Add 5
Janko Rabič je predstavil razloge in potrebe po analizah uspešnosti sezone na planinskih kočah. Postavila se
je bojazen, da če bi zahtevali konkretne finančne podatke, bi bilo to dodatno breme za društva in tudi bi bila
uspešnost povratnih informacij slaba. Sprejeto je bilo, da se bo spraševalo ocene in ne konkretnih finančnih
podatkov. Z dopisom se društva obrazloži potrebe in namen te analize.
Sklep 5-4-2015: IO GK PZS potrjuje izvedbo analize uspešnosti sezone planinskih koč. Analiza se izvede
primerjalno glede na 5-letno povprečje in sicer začetek avgusta za oceno sredi sezone in sredi oktobra za
celotno sezono.
Add 6
Dušan Prašnikar je predstavil vlogo in vse dodatne obrazložitve za pridobitev statusa planinske koče za kočo
na Klokočovniku, PD Loče in za objekt v sv. Trojici, PD Hakl. Drago Dretnik je opozoril na formalne zahteve, ki
so potrebne po Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti. IO GK ugotavlja, da objekt Koča na Klokočovniku ne zadostuje zakonskim zahtevam (nima
gradbenega dovoljenja, nima urejenih ločenih sanitarij, itd.), zato objekt ne morejo potrditi za planinsko
kočo.
Sklep 6-4-2015: V kolikor objekt, ki ga je PD Hakl predlagal za pridobitev statusa planinske koče, zadosti
zahtevam Zakona o graditvi objektov, Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti ter Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč, potem
IO GK PZS ne vidi ovire, da objekt pridobi status planinske koče.
Sklep 7-4-2015: Objekt, ki ga je PD Loče predlagalo za pridobitev statusa planinske koče, tega statusa še ne
more pridobiti zaradi neizpolnjevanja zakonskim zahtevam. V kolikor objekt zadosti zahtevam Zakona o
graditvi objektov, Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti ter Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč, potem IO GK PZS ne vidi
ovire, da objekt pridobi status planinske koče.
Miro Eržen je podal informacijo glede zapleta pri dozidavi Blejske koče na Lipanci. S strani inšpekcije so dobili
odločbo o rušenju objekta, ker niso uredili potrebne dokumentacije, kljub temu, da je bilo potrjeno s strani
inšpekcije in TNP o posegu v objekt. Rešitev se je pokazala v spremembi OPN Gorje, ki je trenutno še v teku
sprejemanja. PZS, kljub temu, da ni niti 10% lastnik objekta, je po prošnji s strani PD Bled s svojimi napori
uredila, da ni prišlo do rušenja objekta.
Add 7
Janko Rabič je v uvodu predstavil dosedanji potek spreminjanja Pravilnika. Dušan Prašnikar je predstavil
spremembe, ki jih je pripravila ožja komisija za pripravo Pravilnika.
Pravilnik bo obravnaval Zbor gospodarjev in ga potrjeval UO PZS, pred tem pa bo v začetku poletja izvedena
še druga javna razprava.

Sklep 8-4-2015: Komisijo za pripravo Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč
sestavljajo Janko Rabič, Damjan Omerzu, Dušan Prašnikar, Roman Resnik in Jože Rajh.
Sklep 9-4-2015: IO GK PZS potrjuje predlog Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč s
podanimi pripombami za nadaljnjo obravnavo.

Add 8
Dušan Prašnikar je predstavil predlog meril za vrednotenje investicij FŠO.
Sklep 10-4-2015: IO GK PZS s podanimi pripombami potrjuje Merila za vrednotenje kandidatur za
sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport s področja gradnje športnih objektov na področju Planinstva –
planinske koče.
Add 9
Projekt skupne nabave je predstavil Miro Eržen. V preteklosti se je že dogovarjalo z nekaterimi dobavitelji. S
Tušem je bila podpisana pogodba o sodelovanju, ki odpira tudi možnosti pri skupni nabavi. Tuše je pripravil
predlog cen za določene artikle, hkrati pa se dogovarja z podrobnostih takega sodelovanja. Vzpostavil se naj
bi tudi poseben Sklad, ki bi povratno prispeval v planinsko dejavnost. V petek 22.5.2015 bo sestanek v Celju o
podrobnejšem dogovoru.
Večje razprave ni bilo, nekaj vprašanj, če Tuš višino cen pogojuje s količino odjemalcev.
Sklep 11-4-2015: IO GK PZS potrjuje nadaljevanje projekta skupne nabave s Tušem.
Add 10
Miro Eržen je predstavil potek dela glede Vodil PZS. S strani komisij ni pridobil uporabnih vsebin za Vodila. Za
GK se mu zdi pomembno vprašanje načina upravljanja koč bodisi v prostovoljni ali profesionalni obliki.
Hkrati je podaljšan rok za zbiranje predlogov sprememb in dopolnitev Statuta PZS. In poziva tudi GK in njene
člane za predloge.
Dušan Prašnikar članom GK pošlje izhodišča za spremembo statuta PZS.
Sklep 12-4-2015: GK se je seznanila z informacijo glede priprave Vodil in statuta PZS.
Add 11
Dušan Prašnikar je predstavil poziv predsedstva PZS, da GK poda mnenje glede načina certificiranja
planinskih koč v povezavi s kolesarjenjem. Možnost je usmeritev planinskih koč med specializirane
prenočitvene obrate za kolesarjenje (kategorizacija v okviru SPIRIT oz. GIZ pohodništvo in kolesarjenje) ali na
ravni PZS uvesti nov certifikat Kolesarjem prijazna planinska koča. Specializacija ponuja 5 stopenj, za
planinske koče bi najbolj verjetno prišla v poštev 1. (najlažja zahtevnost) stopnja.
Sledila je kratka razprava, kaj kolesarji pomenijo za poslovanje planinskih koč.
Sklep 13-4-2015: IO GK PZS potrjuje vključitev planinskih koč v sistem specializiranih prenočitvenih
obratov za kolesarjenje (kategorizacija v okviru SPIRIT oz. GIZ pohodništvo in kolesarjenje).
Add 12
Miro Eržen je predstavil problematiko terminov helikopterskih preletov s helidroma na Rudnem polju. Zaradi
neskladij pri ureditvi Športnega centra Pokljuka je bilo potrebno narediti ureditveni načrt za območje ŠC
Pokljuka s celovito presojo vplivov na okolje. Dokument bo vključen tudi v OPN občine Bohinj. V dokumentu
so zaradi divjega petelina prestavili možen termin helikopterskih preletov s Pokljuke od 1. julija naprej, kar je
za potrebe oskrbe koč nesprejemljivo. PZS je vložila pripombe na ureditveni načrt in na OPN s strokovnimi
argumenti, da datum ostane 15.6.

Sklep 14-4-2015: IO GK PZS se seznanja s problematiko helikopterskih prevozov s Pokljuke.
Add 13
Janko Rabič je izpostavil ključno potrebo pri iskanju sredstev za projekt celovitega ravnanja z vodo v
planinskih kočah.
Jože Rajh je predstavil možnost sestanka z direktorico direktorata Tanjo Bolte, na kateri bi bil poleg vodstva
PZS prisoten še Matjaž Han, vodja poslanske skupine SD.
Miro Eržen je povedal, da bodo Dnevi Alpske konvencije priložnost za pogovore z predstavniki ministrstva.
Drago Dretnik je opomnil še na dopis, ki je bil poslan na generalno sekretarko Ministrstva za okolje in
prostor.
Add 14
Janko Rabič je v uvodu dejal, da predsedstvo pričakuje, da GK nadaljuje z aktivnostmi za projekt Takega
okusa so planine. Osebe, ki bi prevzela projekt GK zaenkrat ni našla. Drago Dretnik je izpostavil vprašanje, kaj
in kako lahko koča odkupuje lokalne proizvode. Jože Rajh je odgovoril, da izključno pri tistih, ki imajo urejeno
dokumentacijo za tako dejavnost. Miro Eržen je svetoval, da je potrebno celostno zastavit projekt v smislu
dobaviteljev, predpisov, osebja na kočah itd. Valentin Rezar je poudaril, da je zelo pomembno, kakšen je
oskrbnik na koči.
Sklep 15-4-2015: IO GK PZS ni potrdila osebe, ki bi prevzel pripravo projekta.
Add 15
Tematika usposabljanj oskrbnikov koč je potekala že pri točki 7 dnevnega reda, pri obravnavi Pravilnika.
Pogovor je potekal glede dileme, ali naj bodo usposabljanja za oskrbnike priporočljiva ali obvezna. Člani GK
so povečini mnenja, da naj bodo priporočljiva. Valentin Rezar je mnenja, da je gospodar koče tisti, ki je
zadolžen za tehnično delovanje koče. Drago Dretnik je predstavil vsebine, ki jih je že predlagal za program
usposabljanja. Zoran Kos je opozoril, da je potrebno skrbeti za to, da se planinske koče ločijo od ostalih. Miro
Eržen je opozoril, da je potrebno gledati dolgoročno in da pomeni upravljanje koče več področij, od tehnike,
poslovanja, vključevanja v turizem in same planinske vsebine.
Sklep 16-4-2015: IO GK PZS pripravi program usposabljanja za oskrbnike planinskih koč do naslednje seje
GK in organizira usposabljanje v zimskem času.
Add 16
Popravek sklepov o članih komisij za DPPK in OPPK, da se namesto Klemen Petek zapiše strokovni sodelavec.
SKLEP 17-4-2015: Za člane strokovne komisije za podeljevanje certifikata »Okolju prijazna planinska koča«
in certifikata »Družinam prijazna planinska koča« se imenujejo: Valentin Rezar, Marjeta Bricl, Drago
Dretnik in strokovni sodelavec GK.
RAZNO
Jože Rajh je opozoril, da bi bilo potrebno glede davčnih blagajn doseči čim več koristnega za delovanje koč.
Miro Eržen je pojasnil, da PZS sodeluje s pravniki CNVOS-a in preko CNVOS-a tudi vlaga pripombe. Do sedaj
so uradni odgovori, da izjem ne bo. Valentin Rezar je podal predlog, da se preko PZS, morda na ravni MDOjev, organizirajo predavanja oz. usposabljanja za PD-je glede uvedbe davčnih blagajn, kako morajo biti PD
pripravljene in možne rešitve glede opreme. Miro Eržen se strinja, a moramo počakati na sam zakon.
Janko Rabič je obvestil, da v letu 2015 ne bo akcije Naj planinska koča, ker je Nedelo odpovedalo
sodelovanje. Miro Eržen je dodatno povedal, da so odpovedali kljub temu, da bi PZS priskrbela pokrovitelja

oz. sredstva za glavno nagrado. Valentin Rezar je mnenja, da je problem tudi v tem, da taka akcija ne prinese
velike naklade za Nedelo, kar je odločilno merilo učinka neke akcije.
Janko Rabič je pojasnil, da je GK PZS prejela pismo s strani MDO Gorenjska glede problematike planinskih
koč. Potrebno jih je odgovoriti, rok do 15.6.2015.
Janko Rabič je opomnil, da bo Zbor gospodarjev jeseni in da moramo imeti do seje konkretne predloge glede
vsebin in lokacije. Razprave na to temo ni bilo.
Janko Rabič je opomnil tudi, da je v finančnem planu izvedba ekskurzije. Smiselno bi bilo to izkoristiti.
Predlagal je, da bi imeli glavno temo koče in turizem in v tem smislu poiskali primerno kočo. Razprave na to
temo ni bilo.
Valentin Rezar je podal problematiko glede skupnega iskanja cenejših helikopterskih prevozov za koče, ki te
prevoze potrebujejo. Problem je predvsem monopol obstoječega ponudnika. S strani uporabnikov prevozov
želi pomoč PZS pri iskanju ugodnejših ponudnikov. Predstavil je primerjalne cene stroškov za določena
društva. Ugotovili so tudi, da je cena za isto količino robe preko žičnice ali konja cenejša za 2-3 krat. Miro
Eržen je opozoril, da je pri tem potrebno biti zelo previden, ker ne poznamo ostalih ponudnikov in lahko še
poslabša položaj koč do slovenskega ponudnika. PD Mežica je že iskalo ponudnika iz Avstrije. Drago Dretnik
posreduje okvirno ceno in kontakt ponudnika iz Avstrije.
Miro Eržen je posredoval vabilo PD Žiri na otvoritev planinskega doma. Uradne vloge za pridobitev statusa
PZS še ni prejela. Janko Rabič kontaktira s PD Žiri glede pridobitve statusa.
Seja je bila končana ob 20:55.

Zapisal:
Dušan Prašnikar

Načelnik GK PZS:
Janko Rabič

ZAPISNIK
5. seje IO GK PZS, ki je bila v četrtek, 20. avgusta 2015, ob 17.00 h, v veliki sejni sobi PZS na Dvorakovi 9 v
Ljubljani.
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Drago Dretnik, Zoran Kos, Marjeta Bricl, Valentin Rezar in
Jože Rajh, Ivan Likar.
Odsotni člani GK: člani Andrej Marušič, Roman Resnik (opravičeno odsotna).
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS in Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.
Načelnik Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji
DNEVNI RED
1. Pregled zapisnika in sklepov 4. Seje IO GK PZS
2. Obravnava pritožb s strani obiskovalcev planinskih koč
3. Analiza dosedanjega poteka sezone 2015
4. Pravilnik o planinskih kočah (predsedstvo PZS je dalo nekaj novih napotkov, kaj vse naj bi Pravilnik
vseboval)
5. Razpis za sofinanciranje projektne dokumentacije za ekološko in energetsko sanacijo pl. koč
6. Poročilo o sestanku Komisije za koče in poti CAA
7. Informacija o osnutku Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
8. Informacija o dosedanjem delu na področju certifikatov OPPK, DPPK, svetovanju za čistilne naprave,
vzorčenju odpadne vode
9. Razno
Dnevni red je soglasno sprejet.
Add 1
Pri posameznih točkah dnevnega reda je bilo nekaj dodanih komentarjev.
Miro Eržen je pojasnil, da je za spremembo statuta in vodil PZS še vedno čas, da komisije pošljejo predloge
oziroma usmeritve, vendar čim prej. Za planinsko gospodarstvo so predvsem pomembna vprašanja
kategorizacije, sodelovanja s turizmom, vprašanja visokogorskih koč, meja udobnosti koč itd.
Drago Dretnik je podal osebno razmišljanje, da naj koče ostanejo v teh podobah kot so sedaj. V tujini je
precej novih koč, a so brez duše, kar pa slovenske koče še imajo. Kulinarike ne bi pretirano širil, bi dal pa
poudarek na hrani lokalnega izvora. Smiselna pa je boljša opremljenost koč, oskrba s pitno vodo in tisto, kar
zahteva zakonodaja. Po analizi CCA ima Slovenija izjemno veliko koč na enoto površine in smiselno je ločevati
koče v visokogorju ter ostale koče.
Valentin Rezar je razmišljal, da bi lahko uvedli tudi kategorijo planinskih gostiln, a bi lahko nastal še večji
problem cen. Strinja se, da je potrebno visokogorske koče obravnavati posebej. Glede helikopterskih
prevozov je prišla pobuda s strani društev za možnost cenejših prevozov. Gospodarska komisija je naredila
preverjanje in ponudbe, a s tem pa negativen odziv istih društev, ki so prosili za pomoč.
Miro Eržen je še poudaril veliko dilemo glede cen, ali se gre v liberalizacijo ali ohranja delno regulacijo. Na to
dilemo bi morali dati usmeritev v vodila PZS.
Dušan Prašnikar pošlje obstoječa vodila članom GK, ki pošljejo predloge do 28.8.2015.

S strani Jožeta Rajha je bilo že na 4. Seji izpostavljeno vprašanje davčnih blagajn in kako bomo to
problematiko reševali znotraj PZS.
Miro Eržen je povedal, da vodstvo išče določene rešitve, vprašanje je, na kakšen način bodo društva pridobila
potrdila o internetni povezanosti. Vsekakor pa je to obvezna tema za Zbor gospodarjev.
Sklep 1-5-2015: IO GK PZS potrjuje zapisnik 5. Seje IO GK PZS.
Add 2
Janko Rabič je predstavil problematiko cen v planinskih kočah. V poletni sezoni je bilo kar nekaj pritožb,
naslovljenih na PZS in nekaj medijskega dogajanja na to tematiko. Vse skupaj daje slabo luč na planinsko
organizacijo in nekaj je potrebno narediti.
Dušan Prašnikar je na kratko predstavil pritožbe, ki smo jih prejeli na gospodarski komisiji. Glavne so pritožbe
glede previsoko zaračunanih cen nočitev in vode ter neupravičeno zaračunana ekološka taksa. Konkretne
pritožbe glede cen se nanašajo na sledeče koče: Dom Planika, Dom Valentina Staniča, Erjavčeva koča na
Vršiču, Tičarjev dom na Vršiču in Triglavski dom na Kredarici. Nekaj preostalih pisnih pritožb pa je glede
nečistoče v kočah in neodzivnost ter slab odnos osebja v kočah. Pisno pa sta bili prejeti tudi pohvali za dve
koči.
Marjeta Bricl je pogledala bilance PD Ljubljana Matica, kar je javno dostopno in dejansko kaže v zadnjih treh
letih izjemno velik padec, predvsem v letu 2014, kar je dejansko zaskrbljujoče.
Jože Rajh je mnenja, da trg deluje po svoje in da ni osnove za omejitve. PZS bi morala iti v smeri dogovorov in
ne omejevanja.
Drago Dretnik je predstavil politiko cen v planinskih kočah v Avstriji. Sistem je zelo podoben slovenskemu z
določitvijo najvišjih cen po segmentih in določitvijo popusta pri prenočevanju, s tem da so cene nekoliko
višje. Dodal je še, da Avstrija povečuje sredstva za sanacijo in obnovo planinskih koč, ker so koče zelo visoko
na prioritetni listi za financiranje.
Valentin Rezar je mnenja, da če je sporna voda, bi bile koče lahko toliko fleksibilne in razliko v ceni za vodo
prerazporedile na ostale artikle.
Janko Rabič je opozoril, da GK mora odreagirati na problematiko cen in sprejeti določene sklepe. V letu 2014
so sicer že bili sprejeti sklepi, a ni prišlo do nobene spremembe. Mnenje predsedstva PZS je, da se ne gre v
liberalizacijo ampak v iskanje kompromisov in dogovorov.
Miro Eržen je predstavil svoje videnje na oddajo na Planet TV o problematiki cen, kjer je nastopil kot gost v
informativni oddaji. Pomembno je, da znotraj PZS pridemo do enotnih stališč. Predsednik Rotovnik je se
sestal s predsednikom PD Ljubljana Matica na temo cen v kočah. S sestanka je bil podan predlog, da se oživi
podkomisija za visokogorje. In ta komisija ne obravnava samo cen, ampak sistemske rešitve za koče v
visokogorju.
Janko Rabič je obrazložil, da je Podkomisija za visokogorje že delovala tri leta, imeli so 3 sestanka, a ni dala
nobenih rešitev, zato jo je leta 2014 GK ukinila.
Drago Dretnik je opozoril, da bi morali biti člani podkomisije za visokogorje predsedniki društev, ki imajo
koče v visokogorju in ne osebe na nižjih funkcijah v društvih.
Sklep 2-5-2015: Planinskim društvom, ki ne spoštujejo pravil PZS, GK v skladu s 36. in 37. členom Pravilnika
o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč izreka in pošlje opomin. To so planinska društva
Ljubljana Matica, Gorje, Javornik-Koroška Bela in Jesenice. Kršitve so bile ugotovljene na sledečih
planinskih kočah: Dom Planika, koča na Doliču, Dom Valentina Staniča, Erjavčeva koča, Tičarjev dom,
Triglavski dom na Kredarici. GK obvesti UO PZS o kršiteljih.
Sklep 3-5-2015: IO GK se je seznanila s pobudo za ponovno oblikovanje strokovnega odbora za
visokogorske planinske koče. IO GK sprejema odločitev, da ponovno ustanovi strokovni odbor za
visokogorske planinske koče. Predlog IO GK je, da so člani strokovnega odbora predsedniki planinskih
društev, ki imajo v lasti koče v visokogorju: PD Ljubljana Matica, PD Radovljica, PD Srednja vas, PD Nova
gorica, PD Kamnik. Za predsednika je izvoljen član IO GK in predsednik PD Radovljica Valentin Rezar.

Predsednik strokovnega odbora opravi razgovor s predsedniki društev. Sestava bo obravnavana na
naslednji korespondenčni seji IO GK.
Ivan Likar je vprašal in hkrati opozoril, kako močna bo strokovni odbor za visokogorske planinske koče pri
svojih odločitvah.
Miro Eržen je odgovoril, da strokovni odbor za visokogorske planinske koče ustanavlja GK in je torej podrejen
gospodarski komisiji, ki ji poroča in predlaga sklepe. Pomembno je kratkoročno in dolgoročno delovanje tega
strokovnega odbora. Glede na to, da zbor gospodarjev, ki bo letos predvidoma novembra, sprejema cene za
leto 2016, mora strokovni odbor za visokogorje že do takrat oblikovati stališča in predloge do te
problematike.
Sklep 4-5-2015: IO GK je obravnaval pritožbe glede kršitev najvišjih cen in sprejema sklep, da bo ukrepala v
skladu s Pravilnikom o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč.
Add 3
Janko Rabič je obrazložil vzroke in namen, zakaj je bila izvedena analiza o pol-letnem obsegu sezone v
planinskih kočah. Povzel je, da je dosedanji potek sezone za malenkost boljši od 5-letnega povprečja.
Dušan Prašnikar je nekoliko podrobneje predstavil same vrednosti z analize. Problematičen je izredno slab
odziv planinskih društev, saj smo prejeli odgovore le za cca 20% planinskih koč. Vseeno pa je vzorec dokaj
enakomerno vključeval vse kategorije koč in območno razporeditev po Sloveniji.
Miro Eržen je dodal, da so društva v preteklosti delala statistična poročila o delovanju in jih pošiljala na PZS,
kjer so bili tudi podatku o načrtovanih investicijah na kočah. Teh podatkov sedaj GK nima, a bi bili zelo
potrebni. Predlaga, da se na Zboru gospodarjev opozori društva, da letno pošiljajo tako poročilo na GK.
Sklep 5-5-2015: IO GK se je seznanil z analizo polovice sezone planinskih koč v letu 2015.
Add 4
Janko Rabič in Dušan Prašnikar sta predstavila ozadje poteka sprejemanja Pravilnika o kočah. Predlog, ki je bil
obravnavan na 4. Seji IO GK je bil še dodatno popravljen za sejo predsedstva PZS, kjer pa smo dobili
konkretnejše smernice za prenovo pravilnika. Bistveno je to, da bo v enem pravilniku zajeto vse, kar se tiče
planinskih koč. Glede na željo in potrebo, da Pravilnik stopi v veljavo za naslednje leto, bo potrebno imeti
dosledno časovnico: Komisija za pripravo pravilnika pripravi predlog do konca septembra, ko ga obravnava
IO GK in da v javno razpravo v oktobru. Po javni razpravi mora ostati če čas za obravnavo pripomb in pripravi
končni predlog za Zbor gospodarjev, ki bo predvidoma v drugi polovici novembra 2015.
Sklep 6-5-2015: IO GK se je seznanil s potekom oblikovanja pravilnika o kočah.
Add 5
Dušan Prašnikar je predstavil ozadje razpisa za sofinanciranje projektne dokumentacije za ekološko in
energetsko sanacijo planinskih koč. S strani reciprocitete je PZS v letu 2015 pridobila dodatna neplanirana
sredstva, tako da je za omenjeni razpis s prvotnih 3.000 € sedaj na voljo 12.000 €. Namen razpisa je, da se
društvom s tem pomaga pridobiti ustrezno dokumentacijo za investicije v ekološko in energetsko prenovo
planinskih koč. Glede na predlog razpisa so bili podani predlogi:
-iz možnih področij se izpusti ravnanje z odpadki
-pri področjih se konkretneje opredeli, kako vrste dokumentacije je možno uveljavljati
-planinsko društvo lahko odda vlogo le za eno kočo
-posamezna vloga lahko vsebuje več projektnih dokumentacij, a za isto kočo
-višina odobrenih sredstev na vlogo se omeji na 2.000 €
-vloga lahko vsebuje projektno dokumentacijo, za katero je bil izdan račun od 1.1.2015 do 30.11.2015, sama
izvedba investicije pa je izvedena med leti 2015 in 2017.

Člani IO GK so mnenja, da bi bila lahko sredstva drugače usmerjena, a v situaciji, da se ta sredstva dejansko
namensko uporabijo, je ta način izvedbe razpisa vseeno najboljša rešitev.
Sklep 7-5-2015: IO GK potrjuje razpis za sofinanciranje projektne dokumentacije za ekološko in energetsko
sanacijo planinskih koč s podanimi pripombami.
Add 6
Drago Dretnik je predstavil teme, ki so bile obravnavane na sestanku komisije CAA za koče in pota 21.22.6.2015 v Liechtensteinu. Poročilo s sestanka je v gradivu seje, zato na tem mestu dodatni komentarji.
CAA razvija računalniški sistem za energetsko učinkovitost planinskih koč, ki temelji na izračunu CO2 izpusta.
Ker PZS nima pravega kadra, se na posebno izobraževanje za ta sistem ne pošlje nikogar.
SAV razvija sistem rezervacij v planinskih kočah, ki ga uvajajo tudi ostale zveze, predvsem avstrijska in
nemška. Za Slovenijo obstaja dilema, ali gre PZS v ta sistem in če da, ali se celotno potrebno besedilo prevaja
v slovenščino in za katere koče je ta sistem sploh primeren. Hkrati je predlog s strani CAA, da zveze ki še niso
pristopile in naj bi v prihodnje, da že sedaj plačajo prispevek za vzpostavitev sistema, kar za PZS znese 5.000
€.
Miro Eržen je dodal, da je osnovni sistem, ki ga razvija Švica, sofinanciral CCA in zveze, ki se bodo pridružile
bodo morali plačati prispevek. Podal je stališče predsednika PZS, da se PZS v čim večji meri vključuje v
računalniške-tehnične sisteme, kar na dolgi rok poenostavlja postopke in analizo za odločanje. Pri kočah
konkretno to pomeni rezervacije, prijavno službo itd. Do tega vprašanja se bo potrebno opredeliti.
Drago Dretnik je podal pomislek, da na kočah ni kadra, ki bi bil računalniško pismen.
Valentin Rezar je podal mnenje, da mora biti za rezervacijski sistem predpogoj delujoča internetna povezava,
kar pa naj bi v prihodnosti tako moralo biti urejeno že zaradi davčne zakonodaje.
Miro Eržen je pripomnil, da se je smiselno pripravit z vsebinami planinskih koč za Alpweek, ki bo v letu 2016.
Sklep 8-5-2015: IO GK je seznanjen z vsebinami sestanka komisije CAA za koče in poti v letu 2015.
Add 7
Drago Dretnik je podal informacijo o osnutku Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. V
predlogu uredbe, ki je bila v javni razpravi, je PZS na ministrstvo poslala dva predloga in sicer da za planinske
koče upošteva nižja poraba vode na dan na osebo kot je splošna določena poraba (150 l/dan/osebo). Kar
posledično pomeni manjše volumne greznic pri planinskih kočah. Drugi predlog pa je bil, da se na planinskih
kočah upošteva nižji učinek čiščenja in sicer 80 % namesto 85 %. Dodal je še, da so zahteve Slovenske
zakonodaje pri čiščenju odpadnih voda, vsaj kar se tiče planinskih koč, mnogo ostrejše od zakonodaj v ostalih
alpskih državah.
Sklep 9-5-2015: IO GK je seznanjen s procesom sprejemanja Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode in aktivnostjo PZS pri tej problematiki.
Add 8
Drago Dretnik je podal informacijo o dosedanjem delu na področju certifikatov OPPK, DPPK, svetovanju za
čistilne naprave, vzorčenju odpadne vode. Za OPPK so bili opravljeni ogledi za vseh 5 koč, ki so se prijavile, za
DPPK ogledov 10 koč od 15 prijavljenih, v okviru svetovalne pisarne je bilo obiskanih 7 koč. Opazno je manj
povpraševanj za svetovalno pisarno, glede na to, da se bo zakonodaja na področju čiščenja odpadnih voda
spremenila. Pri vzorčenju odpadnih voda s koč pa je bilo tudi narejeno manjše število vzorcev od
zastavljenega, tudi zaradi pričakovane spremembe zakonodaje.
Sklep 10-5-2015: IO GK je seznanjen z dosedanjim potekom dela na področju certifikatov OPPK, DPPK,
svetovanju za čistilne naprave, vzorčenju odpadne vode.
RAZNO

Drago Dretnik je predstavil predlog avstrijskega podjetja, ki je v Avstriji že projektiral večje število čistilnih
naprav za koče, ki so dejansko izgrajene in v delovanju z visoko zmogljivostjo čiščenja. Ena od teh koče je
Erzherzog-Johann-Hutte pod Grossglocknerjem, na kateri bo 1. septembra 2015 popoldan možen ogled
celotnega sistema čistilne naprave. Glede na vhodne podatke (4 suha stranišča, 4.000 do 5.000 nočitev letno,
posebej urin, siva in črna voda ter učinek čiščenja vsaj 85 % - kar bi veljalo za visokogorske koče v Sloveniji, ki
še nimajo urejenega čiščenja odpadne vode) je podal ponudbo za tehnično rešitev s projektivo v vrednosti
9.500 € in nadalje 4.000 € za vsako naslednjo kočo. Samo izvedbo lahko naredi slovensko podjetje.
Dodal je še, da mora na podlagi sestanka z MOP glede možnosti državne pomoči pri problematiki celovitega
upravljanja z vodo na planinskih kočah PZS sestaviti prioritetno listo koč. Predlog, da so prioritetno zajete
koče viskokogorja.
Valentin Rezar je podal na kratko predstavil problem prometa v dolini Zadnjice. Pred leti je bila tabla o
nedovoljenem parkiranju, v letu 2015 te table ni bilo, trenutno pa je tabla o prepovednem ustavljanju. A
obiskovalci Pogačnikovega doma se hudujejo nad tem izvajanjem. PD Radovljica je pismeno poslalo pritožbo
na več institucij glede načina upravljanja ceste in odnosa občine Bovec do turistov. Rezar prosi PZS, da tudi
apelira pristojne inštitucije k ureditvi prometnih razmer v dolini Zadnjice. Valentin Rezar prepošlje dopis
Dušanu Prašnikarju, ki z generalnim sekretarjem pripravita dopis za inštitucije.
Janko Rabič je podal informacijo sestanka z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled glede možnosti
sodelovanja pri skupni pripravi programa izobraževanja oskrbnikov planinskih koč. Želja je, da se pripravi
program, ki bi bil sprejet na Zboru gospodarjev. Trenutno šola pripravlja osnovni koncept predloga
programa.
Miro Eržen je podal informacijo, da prihajajo predlogi o popustih na planinskih kočah tudi za nekatere
države, ki niso članice reciprocitete, predvsem Češka in države Balkana. Vprašanje je, ali bi bila druuštva
zainteresirana za popuste za te skupine.
Valentin Rezar je mnenja, da so popusti tudi za te skupine smiselni, saj imamo problem bivakiranj in se jih na
ta način za dostopno ceno spravi v koče in hkrati poveča število teh skupin, ki bi prenočila v kočah.
Dušan Prašnikar je opozoril, da ima GK v proračunu za 2015 namenjena sredstva za ekskurzijo in bi jo bilo
smiselno organizirati jeseni. Predlagal je kočo Wolayersee Hütte v Karnijskih Alpah, kjer bi bilo predvsem
primer celovitega upravljanja s kočo. IO GK ni sprejel nobene odločitve.
Miro Eržen je podal informacijo glede problema bivaka II na Jezercih. Zaradi napačnega in lahkomiselnega
načrtovanja ter hkrati prijave je TNP ustavil postavitev novega bivaka. Za novi bivak so bila pridobljena
zunanja sredstva, a sedaj je ta isti bivak sedaj pod Skuto. Za obstoječi bivak pa je problem, kaj bo z njim, zato
je PZS poslala pismeno vprašanje na PD Jesenice, a odgovora še ni.
Seja se je končala ob 20.30

Zapisal:
Dušan Prašnikar

Načelnik GK PZS:
Janko Rabič

ZAPISNIK
6. seje IO GK PZS, ki je bila v torek, 29. septembra 2015, ob 17.00 h, v Planinskem domu na Kumu.
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Drago Dretnik, Zoran Kos, Marjeta Bricl, Valentin
Rezar, Jože Rajh, Ivan Likar, Andrej Marušič in Roman Resnik.
Ostali prisotni: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.
6. seja IO GK PZS je potekala v Planinskem domu na Kumu, ki je v septembru 2015 prejela naziv
Najbolj priljubljena planinska koča 2015.
Načelnik Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov 5. Seje IO GK PZS
2. Pravilnik o planinskih kočah
3. Strokovni odbor o visokogorskih kočah
4. Zbor gospodarjev 2015
5. Ocena sezone 2015
5. Razno (ekskurzija, usposabljanje oskrbnikov, itd. )
Dobrodošlico na planinskem domu je v uvodu izrekla tudi Marjeta Bricl, predsednica PD Kum
Trbovlje, ki je lastnik Planinskega doma na Kumu.
Add 1:
Sklep 1-6-2015: IO GK PZS sprejema zapisnik 5. Seje IO GK PZS.
Add 2:
Najdaljša točka dnevnega reda je bila obravnava predloga Pravilnika za planinske koče, bivake in
planinska učna središča. Pravilnik je bil obravnavan po vrsti po členih in vse potrditve ali spremembe
so bile vnesene direktno v Pravilnik, zato v tem zapisniku ni posebej zapisan celotni pogovor.
Dodatno se zabeleži le, da je Ivan Likar predlagal, da bi se v Pravilnik vneslo člen o Planinskem skladu
za planinske koče. Večinsko mnenje je bilo, da v kolikor ne obstaja konkretnih in realnih virov za
Planinski sklad, to ni potrebno vključevati v Pravilnik. Hkrati Pravilnik v ničemer ne izključuje
možnosti, da se oblikuje poseben Planinski sklad za planinske koče.
Sklep 2-6-2015: IO GK PZS sprejme predlog Pravilnika za planinske koče, bivake in planinska učna
središča s podanimi spremembami za nadaljnjo obravnavo na javni razpravi.
Add 3:
Po 5. seji IO GK PZS se je ugotovilo, da je sklep 3-5-2015 v nasprotju s Pravilnikom Gospodarske
komisije. Zato se je za oblikovanje strokovnega odbora GK predlagal nov sklep.
Sklep 3-6-2015: IO GK PZS imenuje strokovni odbor za visokogorske planinske koče. Člani
strokovnega odbora so predsedniki sledečih planinskih društev, ki imajo v lasti koče v visokogorju:
PD Ljubljana Matica, PD Srednja vas v Bohinju, PD Javornik-Koroška Bela, PD Nova Gorica, PD
Kamnik. Vodjo strokovnega odbora izberejo člani izmed članov odbora.
Add 4:

Za Zbor gospodarjev je Janko Rabič predlagal termin sobota, 28.11.2015. Za zbor je potrebno
opredeliti vsebine. Ena od glavnih tem bo Pravilnik o kočah, bivakih in planinskih učnih središčih.
Poleg tega pa uskladitev glede najvišjih cen oskrbe in prenočevanj v planinskih kočah. Lokacijo zbora
se še išče.
Sklep 4-6-2015: Zbor gospodarjev bo potekal v soboto, 28. novembra 2015.
Add 5:
Janko Rabič je predstavil ozadje namena analize sezone v planinskih kočah.
Dušan Prašnikar je predstavil analizo sezone. Planinskim društvo in oskrbnikom oz. najemnikom je bil
poslan kratek vprašalnik za oceno planinske sezone 2015. Do termina za analizo smo dobili odgovore
za 42 planinskih koč. Porazdelitev med kategorijami in območji je bila dobra, tako da so rezultati
dovolj relevantni za celotno Slovenijo. Povzetek ocene je, da je bila med boljšimi v zadnjih petih letih.
Glede na 5-letno povprečje je bil skupni promet boljši za 8 %, obisk na kočah boljši za 5 %, število
nočitev boljše za 5 % in število tujih gostov boljše za 8 %. Večina koč je imela boljšo sezono, le nekaj
koča pa tudi slabšo od pet-letnega povprečja.
Sklep 5-6-2015: IO GK PZS se je informiral z analizo sezone na planinskih kočah v letu 2015.
Add 6:
Pod točko razno je bilo na kratko obravnavano par tematik.
Usposabljanja za oskrbnike planinskih koč
Janko Rabič je povedal, kaj sta se z Mirom Erženom pogovarjala glede možnosti izvedbe
usposabljanja oskrbnikov planinskih koč v sodelovanju z Visoko šolo za turizem in gostinstvo na
Bledu. Med pogovorom je bil podan predlog, da usposabljanje izvede med tednom in ne med
vikendom, saj precej koč tudi v zimskem času med vikendom obratuje. Ivan Likar je izpostavil
vprašanje cene usposabljanja in s tem dostopnosti. Drago Dretnik je na kratko predstavil primer za
Avstrijo in Nemčijo, kjer usposabljanje za osebje na kočah temelji na tehničnih vidikih delovanja koč.
Ekskurzija
Drago Dretnik je na kratko predstavil možnost izvedbe ekskurzije na planinsko kočo Graf-Meran
Haus. Člani IO GK PZS so se strinjali, da se ekskurzija izvede v oktobru 2015.
Certifikati za koče
Drago Dretnik je predstavil, da se izteka štiriletno obdobje za certifikat Okolju prijazna planinska
koča, naslednje leto pa Družinam prijazna planinska koča. Pri vseh obiskih in obravnavah je bilo
ugotovljeno, da je potrebno kriterije nekoliko spremeniti. Sam bo preko zime pripravil predlog
sprememb. Predlagal je tudi, da se za Družinam prijazne planinske koče pripravi brošura in hkrati da
se obnovi brošura za Okolju prijazne planinske koče. Pri certifikatih in diplomah se doda angleški in
nemški prevod certifikatov. Člani IO GK PZS so se strinjali s predlogi.
Seja se je zaključila 19.45.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS

ZAPISNIK
7. seje IO GK PZS, ki je bila v sredo, 18. novembra 2015, ob 17.00 h na Planinski zvezi Slovenije.
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Drago Dretnik, Zoran Kos, Marjeta Bricl, Valentin
Rezar, Jože Rajh, Ivan Likar.
Ostali prisotni: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.
Opravičeno odsotni: Andrej Marušič in Roman Resnik
Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov 6. Seje IO GK PZS
2. Strokovni odbor o visokogorskih kočah in predlog glede cen
3. Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in PUS
4. Zbor gospodarjev 2015
5. Certifikati OPPK in DPPK
6. Predlog za status planinske koče – Mojčina koča na Vitrancu
7. Ekskurzija gospodarske komisije
8. Razno (Statut in Programska vodila; usposabljanje za oskrbnike koč, MOP – ožji nabor investicij,
FŠO razpis – 2 člana komisije in 2 rezervna člana; razpis GK za sofinanciranje - komisija)

Add 1
Sklep 1/7: IO GK potrjuje zapisnik 6. Seje IO GK PZS.
Add 2
Janko Rabič je predstavil problematiko strokovnega odbora za visokogorske koče. Dne 27.10.2015 je
potekal sestanek strokovnega odbora, na katerega so bili vabljeni predsedniki petih PD, kot je bilo
sprejeto na 6. Seji IO GK. Na sestanek sta dodatno prišla Marica Okršlar, predstavnica PD Gorje in
Jože Šušteršič, predsednik PD Radeče. Na sestanku sta Janko Rabič in Dušan Prašnikar predstavila, kaj
je namen tega odbora in da IO GK želi prejeti s strani odbora dokument s problemi, s katerimi se
soočajo pri upravljanju koč I. kategorije in predloge rešitev. Problem cen je najbolj aktualen, a naj se
obravnava tudi vse vidike upravljanja. Na sestanku je bilo podanih precej očitkov na račun GK in PZS
in jasno stališče, da PZS ne mora določati najvišjih cen v kočah, ampak lahko le priporoča, kar je
glavni problem slabih odnosov med društvi s kočami I. kategorije in PZS. Na sestanku niso želeli
izvoliti vodjo odbora, ampak so zagovarjali stališče, da so vključena vsa društva s kočami I. kat.
enakopravno. Na koncu sestanka je bil obojestranski dogovor, da skupina pripravi gradivo s problemi
in predlogi rešitev do 16.11.2016. Ker do takrat GK ni prejel ničesar, je Dušan Prašnikar pozval
udeležence sestanka, da PZS ni prejela ničesar. Tomaž Willenpart je odgovoril, da niso mogli poslati,
ker se še usklajujejo in da bodo poslali do 20.11.2015. Glede na to, da GK nima njihovih stališč, težko
karkoli sprejema na seji IO GK.
Po uvodni obrazložitvi se je razvil daljši pogovor.
Valentin Rezar je opozoril, da bi lahko bil na Zboru gospodarjev kaos zaradi nerešenih dilem glede cen
v kočah. Na nedavnem sestanku MDO Gorenjske je bila veliko govora glede te problematike in MDO
Gorenjska zagovarja stališče, da PZS cen ne sme določati najvišjih cen, ampak jih lahko priporoča.
Jože Rajh zagovarja stališče, da PZS priporoča najvišje cene in ne določa.

Marjeta Bricl je prebrala krajši del intervjuja s Tomažem Willenpartom v Planinskem vestniku, kjer
okrca delovanje GK in pojasni vzroke, zakaj najvišjih cen PZS ne more določati.
Valentin Rezar je predlagal, da se organizira sestanek predstavnikov strokovnega odbora za
visokogorske koče, predstavnikov IO GK in vodstva PZS na temo najvišjih cen v kočah. Dodal je tudi,
da bi morala PZS pridobiti odgovor od Tržne inšpekcije glede zakonitosti, da PZS lahko določa najvišje
cene.
Jože Rajh je predlagal, da je potreben le dogovor med društvi in PZS glede cen. Obstoječi Pravilnik GK
je nesmiseln v delu, ki določa, da član IO GK ne more biti član strokovnega odbora za visokogorske
koče.
Pomembno je, da GK pridobi odgovor oz. predloge s strani strokovnega odbora oz. predstavnikov PD
s kočami I. kat.
Vprašanje cen v kočah mora biti nujno urejeno oz. dogovorjeno pred Zborom gospodarjev.
Sklep 2/7: IO GK sklepa, da mora biti za razrešitev problematike cen v kočah v najkrajšem času
izveden sestanek med predstavniki PD s kočami I. kat, predstavniki IO GK in vodstvom PZS.
Sklep 3/7: IO GK predlaga, da so najvišje cene in popusti v planinskih kočah določene po predhodni
uskladitvi med PZS in društvi s kočami I. kategorije.
Add 3
Predloge Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih je IO GK obravnaval po
členih in za vsak predlog sprejel odločitve.
Jože Rajh je poudaril, da bo potrebno za Zboru gospodarjev jasno in odločno povedati, da je bil
Pravilnik dvakrat v javni obravnavi, GK ga je večkrat obravnaval in je bilo danih veliko možnosti za
popravke, da moramo Pravilnik na Zboru sprejeti v obliki, kot je predlagan.
Sklep 4/7: IO GK PZS sprejme predlog Pravilnika za planinske koče, bivake in planinska učna
središča s podanimi spremembami za potrditev na Zboru gospodarjev.
Add 4
Datum zbora za gospodarje je bil na 6. Seji IO GK določen za 28.11.2015, a je zaradi čakanja na
predloge s strani strokovnega odbora za visokogorske koče le-ta prestavljen na 12. 12. 2015.
Člani IO GK enotni, da za Zbor nujno potrebujemo predhodni dogovor glede cen. Ker tega še nismo
prejeli, je bila prisotna dilema, ali bi Zbor prestavili na naslednje leto, kar sicer po pravilniku ni
možno, ali predlog glede cen poslati vabljenim na zbor naknadno. Če bo potrebno karkoli spreminjati,
se bo IO GK odločila po prejetem predlogu str. odbora za visokogorske koče (oz. predstavnikov PD s
kočami I. kat.) oziroma sestanku med vodstvom PZS, predstavniki GK in predstavniki str. odbora za
visokogorske koče (oz. predstavnikov PD s kočami I. kat.).
Sklep 5/7: IO GK potrjuje, da bo Zbor gospodarjev 12. 12. 2015 v Bohinju.
Add 5
Drago Dretnik in Dušan Prašnikar sta predstavila predlog strokovne komisije za podeljevanje
certifikatov OPPK in DPPK za pridobitev novih certifikatov OPPK in DPPK. Za certifikat DPPK je bilo
prejetih kar 18 vlog, od tega je eno PD odstopilo, eno ni poslalo zahtevanih dokazil, 16 pa jih je
komisija potrdila. Za certifikat OPPK eno PD ni imelo izpolnjenih pogojev za pridobitev certifikata, 5
vlog pa je komisija potrdila.
Sklep 6/7: IO GK potrjuje predlog strokovne komisije za podeljevanje certifikatov DPPK in OPPK za
naslednje planinske koče:
Certifikat »Okolju prijazna planinska koča«:
- Frischaufov dom na Okrešlju – PD Celje Matica,

-

Koča na Loki pod Raduho – PD Luče,
Koča v Grohotu pod Raduho – PD Mežica,
Planinska koča na Ermanovcu – PD Sovodenj,
Tončkov dom na Lisci – Občina Sevnica,

Certifikat Družinam prijazna planinska koča:
- Planinski dom na Boču – PD Poljčane,
- Dom na Smrekovcu – PD Črna na Koroškem,
- Dom planincev v Logarski dolini – PD Celje - Matica,
- Erjavčeva koča na Vršiču – PD Jesenice,
- Frischaufov dom na Okrešlju – PD Celje - Matica,
- Kocbekov dom na Korošici – PD Celje - Matica,
- Koča na Kopitniku – PD Rimske Toplice,
- Koča na Loki pod Raduho – PD Luče,
- Koča na Naravskih ledinah – PD Ravne na Koroškem,
- Mihelčičev dom na Govejku – PD Obrtnik Ljubljana,
- Planinska koča na Ermanovcu – PD Sovodenj,
- Planinski dom na Brnici – PD Liboje,
- Planinski dom na Kalu – PD Hrastnik,
- Planinsko učno središče Bavšica – Planinska zveza Slovenije,
- Tončkov dom na Lisci – Občina Sevnica,
- Zavetišče na Planini – PD Vrhnika.
Add 6
Janko Rabič in Valentin Rezar sta predstavila vlogo za pridobitev statusa planinske koče za Mojčin
dom na Vitrancu. Ogled sta opravila 31.10.2015. Po njunem mnenju koča zadošča osnovnim
standardom za planinsko kočo. Lastnik objekta ni planinsko društva, pač pa privatna oseba, a je
vodnik PZS. Glede na to, da objekt nima ležišča je vprašanje, če bi bilo bolj smiselno objekt imenovati
kot planinsko zavetišče namesto koča.
Večinsko mnenje članov IO GK, da se ne sprejema novih koč, če niso res zelo upravičene. Pri tej koči
je lahko problematičen položaj v Triglavskem narodnem parku in da morda ne zadošča vsem
zahtevam minimalnih tehničnih pogojih za gostinske obrate.
Sklep 7/7: IO GK PZS se je seznanil z vlogo pridobitve statusa planinske koče za Mojčin dom na
Vitrancu. Za nadaljnjo obravnavo je potrebno pridobiti mnenje Triglavskega narodnega parka in
zadostitvi zahtevam Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje
gostinske dejavnosti.
Add 7
Janko Rabič je na kratko predstavil ekskurzijo z ogledom koče Graf-Meran Haus. Drago Dretnik je
izpostavil vprašanje, ali bi društvom predstavili ponudbo avstrijskega izdelovalca odej, ki je za ÖTK
izdelal odeje z njihovim logotipom.
Sklep 8/7: IO GK PZS se je seznanila s poročilom ekskurzije v kočo Graf-Meran Haus za predstavnike
društev s kočami I. kategorije.
RAZNO
Dušan Prašnikar je predstavil nadaljnji potek sprejemanja Statuta PZS in Programskih vodil.
Dušan Prašnikar je podal informacijo o razpisu GK PZS za sofinanciranje projektne dokumentacije za
ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč. Na razpis sta se prijavili 2 društvi s skupno tremi

vlogami. Obe društvi se pozove, da pošljejo vsa dokazila o izdelavi projektne dokumentacije in
investiciji, če je ta že bila izvedena.
Na razpis FŠO za gradnjo športnih objektov so se prijavila štiri planinska društva. PZS je vsem podala
priporočilo za investicijo.
Dušan Prašnikar je spomnil, da za ocenjevanje vlog na razpis GK PZS za projektno dokumentacijo
nimamo sprejete komisije, a smo ugotovili, da je bila komisija za vse razpise GK PZS sprejeta na 2.
korespondenčni seji 7.4.2015.
Janko Rabič je predstavil ponudbo oz. program za usposabljanje oskrbnikov in osebja v planinskih
kočah. Program je pripravila Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled. Program bi bil
dvodnevni od petka 14.00 do sobote 13.00. Skupna cena izvedbe programa brez hrane in prenočišč bi
bila cca 2.500 €. Predvidoma bi bila kotizacija za udeležbo brezplačna, hrano in eventuelno
prenočišče pa pokrijejo udeleženci sami. Člani IO GK so se strinjali s takim programom, s tem, da je
potrebno poudariti planinske vsebine. Potrebno je še dogovoriti podrobnosti in čas izvedbe
usposabljanja. Na Zboru gospodarjev se predstavi kot informacija oz. se prisotne povabi na
usposabljanje.
Seja je bila končana ob 20.20.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

Datum: 21. 1. 2016

ZAPISNIK 3. korespondenčne seje IO GK PZS

Člani IO GK PZS so bili po elektronski pošti 19.1.2016 pozvani, da se do vključno 21.1.2016 opredelijo
do predloga Strokovnega odbora za visokogorske koče glede cenika prenočevanj in osnovne oskrbe v
planinskih kočah za leto 2016 in do predloga, ki ga je gospodarska komisija prejela od generalnega
sekretarja PZS.
Glasovanje opravili: Janko Rabič, Marjeta Bricl, Zoran Kos, Ivan Likar, Andrej Marušič, Drago Dretnik,
Valentin Rezar, Roman Resnik, Jože Rajh.
Za predlog strokovnega odbora: Andrej Marušič, Roman Resnik, Zoran Kos
Za predlog generalnega sekretarja: Janko Rabič, Marjeta Bricl, Ivan Likar, Drago Dretnik, Valentin
Rezar, Jože Rajh.

Sklep 1/3K: IO GK je obravnaval predlog Strokovnega odbora za visokogorske koče glede cenika
prenočevanj in osnovne oskrbe v planinskih kočah za leto 2016 in predlog, ki ga je gospodarska
komisija prejela od generalnega sekretarja PZS. IO GK potrjuje predlog, ki ga je prejela od
generalnega sekretarja z šestimi glasovi. Trije glasovi so bili namenjeni predlog Strokovnega
odbora za visokogorske koče.

Zapisal:
Dušan Prašnikar l.r.

Načelnik IO GK PZS:
Janko Rabič l.r.

ZAPISNIK
8. seje IO GK PZS, ki je bila v sredo, 27. januarja 2016, ob 17.30 h na Planinski zvezi Slovenije.
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Marjeta Bricl, Ivan Likar, Roman Resnik, (Zoran Kos).
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS; Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za
visokogorske koče; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.
Opravičeno odsotni: Drago Dretnik, Andrej Marušič, Valentin Rezar, Jože Rajh.
Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov 7. Seje IO GK PZS
2. Predlog cenika za prenočevanje in osnovno oskrbo v planinskih kočah
3. Usposabljanje oskrbnikov planinskih koč
4. Razno
Predno smo prešli na obravnavo točk, je bilo ugotovljeno, da so prisotni 4 člani IO GK, kar je premalo
za sklepčnost. Vendar je Zoran Kos že predhodno potrdil, da lahko ob koncu seje telefonsko odgovori
na predlagane sklepe. V primeru soglasnosti članov na seji, se šteje njegov glas kot enakovreden. Ob
20.20 je Zoran Kos potrdil predlagane sklepe s seje.
Add 1
Sklep 1/8: IO GK potrjuje zapisnik 7. Seje IO GK PZS.
Add 2
Glavna točka 8. Seje je obravnava in oblikovanje predloga cenika za obravnavo na zboru gospodarjev.
Janko Rabič je v uvodu na kratko predstavil problematiko, ki je bila vsem navzočim dobro poznana. IO
GK je na svoji 3. Korespondenčni seji obravnaval in potrdil sklep, da z večino glasov podpira predlog
glede cen za koče I. kategorije, ki ga je GK dodatno prejela od generalnega sekretarja.
Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za visokogorske koče je predstavil predlog, ki ga je strokovni
odbor pripravil in osnovne razloge.
Ivan Likar je izpostavil dilemo glede popustov za sobe 7-12 postelj, da so to bolj skupna ležišča.
Miro Eržen je predstavil celovit pogled na delovanje planinske organizacije, da pri obravnavi ne
smemo gledati ozko in zgolj z interesi na dotične koče. Hkrati je poudaril, da se ne bi smelo posegati v
višino popustov za člane oz. bi morali biti enaki.
Ivan Likar je opozoril, da je bilo za leto 2016 pobrane že veliko članarine, kjer so bili člani že
seznanjeni z višino popustov, kar pomeni, da višine popustov ne bi smeli spreminjati.
Jaka Zupanc je obrazložil dvig cen tudi z argumentov, da je potrjeno s strani članov strokovnega
odbora za visokogorske koče, da se ne bo več zaračunavala ekološka taksa.
Miro Eržen je opozoril, da za ekološko takso tako ali tako ni nobene osnove in se v vsakem primeru
ne sme zaračunavati. Hkrati je obrazložil, da je strošek za rjuhe v domeni društev in PZS glede višine
dodatnega zaračunavanja ne določa ničesar.
Po uvodni diskusiji je sledilo obravnavanje cenika po vrsti, najprej z uskladitvijo cen za koče I.
kategorije, uskladitvijo cen II. kategorije ter obravnavo dodatnega besedila pri ceniku.

Miro Eržen je ob koncu obravnave cenika podal predlog, da imajo člani planinskih organizacij iz Češke
in nekaterih držav Balkana enake popuste v kočah, kot partnerji reciprocitete. CAA je predlog
potrdila. Informacija bo predstavljena na Zboru gospodarjev.
Sklep 2/8: IO GK potrjuje Predlog cenika za prenočevanje in osnovno oskrbo v planinskih kočah za
obravnavo na Zboru gospodarjev 2016.
Add 3
Janko Rabič je predstavil predlog programa usposabljanja za oskrbnike planinskih koč. Roman Resnik
je predlagal, da bi bilo usposabljanje enodnevno, Miro Eržen pa je obrazložil pomembnost
neformalnega druženja in izmenjavo izkušenj in mnenj, za kar je dobro, da je usposabljanje
dvodnevno.
Člani IO GK so se strinjali z vsebinami programa usposabljanja, s tem da je planinskih vsebin skupno 2
do 3 ure, skupno pa naj bi usposabljanje drugi dan trajalo do 15 ure.
Izvedba usposabljanja naj bi bila v sredini aprila 2016.
Sklep 3/8: IO GK potrjuje predlog programa usposabljanja za oskrbnike planinskih koč. Program se
s popravki predstavi na Zboru gospodarjev 2016.
Add 4
Janko Rabič je izpostavil dilemo trajanja opominov, ali za tekoče leto ali kdaj preneha veljavnost
opomina.
Miro Eržen je predlagal, da GK preko sezone spremlja izvajanje cenikov, še posebno pri kočah oz.
društvih, ki so v letu 2015 prejele opomin. Predlaga tudi uradne in napovedane obiske s strani GK na
teh kočah.
Dodatno je Miro Eržen pozval GK, da je potrebna večja aktivnost komisije na določenih področjih:
-Plan uradnih obiskov na planinskih kočah,
-Spremljanje zakonodaje, ki posega na področje planinskih koč,
-Redno pridobivanje informacij s strani planinskih društev o načrtovanih investicijah (vsaj v tekočem
letu; v preteklosti je delovala gradbena podkomisija, ki je celo potrjevala investicije),
-Usklajene načrtovanje gradnje novih bivakov in smiselnost posveta na to temo,
-Omejitve pri helikopterskih preletih v TNP (potreben sestanek med PZS, TNP in helikopterskim
prevoznikom),
-Strategija nastopa PZS glede planinskih koč I. kategorije do države (z analizo stanja, primerjavo s
tujino in predlaganimi ukrepi).
Ob 20.15 je Zoran Kos potrdil predlagane sklepe 8. Seje IO GK, s čimer je seja sklepčna.
Seja je bila končana ob 20.20.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

Datum: 3. 3. 2016

ZAPISNIK 4. korespondenčne seje IO GK PZS

Člani IO GK PZS so bili po elektronski pošti 2.3.2016 pozvani, da se do vključno 3.3.2016 opredelijo do
predlaganih sklepov glede Hišnega reda o bivakih in Hišnega reda o planinskih učnih središčih.
Predhodno sta bila predloga hišnih redov poslana v komentiranje 31.2.2016
Glasovanje opravili: Janko Rabič, Marjeta Bricl, Zoran Kos, Ivan Likar, Andrej Marušič, Drago Dretnik,
Valentin Rezar, Roman Resnik, Jože Rajh.
SKLEP 1/4: IO GK potrjuje Hišni red za planinska učna središča v predlagani obliki.
Sklep soglasno sprejet.
SKLEP 2/4: IO GK potrjuje Hišni red za bivake v predlagani obliki.
Sklep soglasno sprejet.
SKLEP 3/4: IO GK potrjuje dodatek 1 k Hišnemu redu za bivake v predlagani obliki:
Vsak obiskovalec se mora vpisati v vpisno knjigo in navesti stanje bivaka ob prihodu.
Sklep soglasno sprejet.
SKLEP 4/4: IO GK potrjuje dodatek 2 k Hišnemu redu za bivake v predlagani obliki:
Vsak obiskovalec se mora vpisati v vpisno knjigo z osnovnimi podatki (npr. številka planinske
izkaznice ali kakega drugega dokumenta).
Sklep je sprejet. Za sklep je glasovalo 5 članov, proti sklepu so glasovali 4 člani.
SKLEP 5/4: IO GK potrjuje dodatek 3 k Hišnemu redu za bivake v predlagani obliki:
Ključe ob bivaka se prevzame pri lastniku bivaka ali pri drugi osebi/instituciji, kar je objavljeno na
spletni strani lastnika bivaka in spletni strani PZS.
Sklep je sprejet. Za sklep glasovalo 8 članov, proti je glasoval 1 član.

Zapisal:
Dušan Prašnikar l.r.

Načelnik IO GK PZS:
Janko Rabič l.r.

ZAPISNIK
9. seje IO GK PZS, ki je bila v četrtek, 14. aprila 2016, ob 17.00 h v Ruški koči na Arehu.
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Marjeta Bricl, Ivan Likar, Roman Resnik, Zoran Kos,
Drago Dretnik, Valentin Rezar, Jože Rajh.
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS; Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za
visokogorske koče; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.
Opravičeno odsotni: Andrej Marušič.
Pred pričetkom seje je prisotne pozdravil predsednik PD Ruše, Iztok Urlavb, in razkazal prenovljeno
Čandrovo kočo.
Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov 8. Seje IO GK PZS
2. Poročilo z Zbora gospodarjev in konference o planinskem gospodarstvu
3. Poročilo prvega Seminarja za oskrbnike planinskih koč
4. Plan dela in finančni plan GK za leto 2016
5. Odbor za visokogorske koče
6. Statusi koč (koča Žiri, Mojčina koča, Koča na Ljubelju)
7. Preveritev kategorij planinskih koč
8. Pregled sprememb vprašalnika OPPK
9. Obiski planinskih koč (tudi v povezavi s certifikatom DPPK in OPPK)
10. Priprave na sestanek Komisije za koče in poti CAA na Valvazorjevem domu
11. HACCP in izobraževanja
12. Sklad PZS za obnovo planinskih koč
13. Razno
Hkrati je dal besedo Valentinu Rezarju, ki je podal informacijo glede zaračunavanja okoljske dajatve,
kar so dobili na planinskem društvu. Obravnava pod Razno.
Ad 1
Na zapisnik 8. Seje ni bilo pripomb.
Sklep 1/9: IO GK potrjuje zapisnik 8. Seje IO GK.
Ad 2
Poročilo je podal Janko Rabič.
Miro Eržen je podal informacijo glede spremembe statuta PZS in določanja cen. Na zadnji seji UO se
je dogovarjalo o dveh možnostih, da ostane kot je, ali pa da PZS ne določa več najvišjih cen, temveč
priporoča. Predlog spremembe 19. člena, točke j je: sprejetje standardov za planinske koče, njihovo
razvrščanje, določitev popustov za prenočevanja članov, ki so za planinske koče obvezni, in določanje
priporočenih najvišjih cen oskrbe, katerih upoštevanje je pogoj za prejem ugodnosti za planinske
koče s strani PZS.

Ivan Likar je mnenja, da ker je bil sprejet dogovor z društvi z visokogorskimi kočami, do kršitev ne bi
smelo prihajati. Hkrati je vprašal, katere so dejanske ugodnosti za društva s kočami oziroma kaj se jim
v primeru kršitev odvzame. Odgovor večih je bil, da je to opredeljeno v Pravilniku o kočah.
Dušan Prašnikar je opozoril pri Pravilniku na 16. člen, v katerem je določeno, da rezervacija velja do
20. ure na dan prihoda. Na seminarju za oskrbnike je bilo to izpostavljeno, da v praksi se koče ne
bodo morale držati te ure, ki je absolutno prepozna in bi moralo veljati do 17. Ure.
Sklep 2/9: GK PZS bo po sprejetju novega statuta informirala društva in ostalo javnost o morebitnih
spremembah, ki se vežejo na obratovanje koč.
Sklep 3/9: Za določilo, da rezervacija velja do 20. Ure na dan prihoda, velja poskusna doba enega
leta. V kolikor ta čas ni primeren, se na prvem naslednjem Zboru gospodarjev popravi 16. člen.
Ad 3
Janko Rabič je podal kratko poročilo o izvedbi seminarja. Dodatno pa je stališče podala Dušan
Prašnikar in Jaka Zupanc. Izvedba seminarja je bila zelo uspešna in pokazalo se je, da so taka
izobraževanja potrebna za osebje v kočah. Sam program pa bo potrebno delno še popraviti, v manjši
meri že za drugi termin, v celoti pa po izvedenem še drugem terminu za naslednja izobraževanja.
Sklep 4/9: IO GK PZS se je seznanil o poteku seminarja za oskrbnike koč.
Ad 4
Janko Rabič je podal uvod, Dušan Prašnikar pa obrazložil, da je plan sicer sprejet, a so še zaželjene
ideje glede samih konkretnih aktivnosti. Za področje ekološke in energetske sanacije pl. koč je
potrebno oblikovati aktivnosti, saj je za to namenjenih 3.000 €. Lanska neporabljena sredstva GK ne
more koristiti vsa v letu 2016, lahko pa del, če je konkretni predlog aktivnosti oz. namena.
Miro Eržen je podal informacijo, da CAA izvaja projekt rezervacijskega sistema in naj bi zaživel v
praksi v začetku poletja 2016. Potrebno se je odločiti, ali PZS pristopi k sistemu. Diskusija o
rezervacijskem sistemu je sledila pod točko 10. Hkrati je Eržen še predlagal usmeritev aktivnosti in
financ v promocijske aktivnosti. Trenutno niti nimamo primernega promocijskega materiala o kočah.
Jože Rajh se je strinjal glede promocije, a hkrati vprašal, kaj je pravi pristop za promocijo, sejmi, ali kaj
drugega.
Miro Eržen in Dušan Prašnikar sta odgovorila, da se je že pogovarjalo, da se pripravi strategija
promocije planinskih koč. Vprašalo se je, če bi kateri član IO GK sodeloval pri pripravi take strategije,
a s tem noben nima posebnih izkušenj. Strokovni sodelavec bo pripravil okvirni predlog.
Sklep 5/9: IO GK PZS se je seznanil o vsebinskem in finančnem planu GK za leto 2016 s podanimi
predlogi.
Ad 5
Janko Rabič je predstavil Jako Zupanca, ki je bil kot vodja strokovnega odbora prisoten na seji IO GK.
Jaka Zupanc je podal informacijo, da so društva zainteresirana, da odbor deluje, naslednji sestanek bo
v začetku maja, člani že razmišljajo in pripravljajo program.
Miro Eržen je opozoril, da mora biti cilj tako odbora kot GK, da pripravi strategijo upravljanja z
visokogorskimi kočami. Analiza koč je napravljena za tujino, smiselno napraviti podobno analizo za
Slovenijo, kot izhodišče za strategijo. Potrebno je usmerjeno delovanje GK in strokovnega odbora, da
bomo prišli do strategije, ki je lahko tudi podlaga strategije za vse koče.
Ivan Likar se je spraševal, ali smo PZS sposobni napraviti vzorčno kočo po vseh standardih kakovosti.
Valentin Rezar je podal mnenje, da gredo pri obnovah v tujini vedno na najsodobnejši način, kar
dvomi, da smo v Sloveniji sposobni. Sicer načrtovana nadomestna Koča na Doliču bi lahko bila tak
primer.

Drago Dretnik je podal informacijo, da PZS pripravlja projekt izgradnje suhih stranišč za visokogorske
koče. Dodatno je podal informacijo, da so ga iz Planinskega vestnika prosili za prispevek o udobju v
tujih kočah, kjer je podal realnost, da projekti v tujini segajo do nekaj milijonov EUR, kar je
nepredstavljivo za slovenske razmere.
Miro Eržen je podal mnenje, da bi morala biti GK PZS pobudnica razprave z pristojnimi institucijami
glede obnov in sanacij planinskih koč, predvsem v smislu birokracije samih postopkov.
Sklep 6/9: IO GK PZS se je seznanil glede dela strokovnega odbora za visokogorske koče in potrjuje
potrebo pa pripravi strategije upravljanja z visokogorskimi kočami.

Ad 6
Janko Rabič je v uvodu povedal, da so v postopku pridobivanja statusa planinske koče trije objekti,
Koča na Mrzleku od PD Žiri, Mojčina koča nad Vitrancem od privatnega lastnika in objekt od PD Hakl.
Dušan Prašnikar je predstavil obstoječe stanje glede potrebnih pogojev oz. dokazil. PD Žiri je pridobil
uporabno dovoljenje in poslal fotografije za ostale manjkajoče elemente od ogleda. Objekt nima še
urejenih sob za nočitev in trenutno še ne ponuja prehrane. Mojčina koča nad Vitrancem ima
uporabno dovoljenje in potrdila o manjkajočih elementih od ogleda. Nočitev ne ponuja, a zasilno
lahko v koči prespi več oseb. PD Hakl je pred sejo poslal prošnjo za predčasno potrditev statusa, kljub
temu, da objekt še nima urejenih vseh potrebnih pogojev. Poleg teh treh koč je bil v februarju 2016
opravljen ogled koče na Ljubelju. Koča se po pritožbi sedaj uradno imenuje Koča na Ljubelju in
zadošča vsem pogojem za status koče. Koča ne ponuja nočitev, zasilno pa je možno prenočiti v
jedilnih prostorih koče.
Sledila je obširna razprava. Soglasno mnenje se je hitro oblikovalo glede dveh objektov. Koča na
Ljubelju obdrži status koče, objekt PD Hakl pa nima urejenih še vseh pogojev, zato IO GK še ne more
odločati o statusu.
Pomisleki glede dodelitve statusa so bili sledeči: kuhinja je v obeh kočah izredno majhna in vprašljivo,
če zadošča pogojem HACCP, ali se objektom s privatnimi lastniki sploh podeljuje status pl. koče, PZS
je že pred leti zavzela stališče, da ne želi večati število planinskih koč, želja za nove statuse bo v
prihodnosti še več, morda se obe koči podeli status kot zavetišče, čeprav te kategorije v Pravilniku ni
opredeljene; v Pravilniku je določen pogoj za uporabno dovoljenje, dodatno pa mora vsak gostinski
objekt imeti tudi obratovalno dovoljenje, a to ni stvar pogoja za pridobitev statusa. Podano je bilo
mnenje, da je potrebno za obravnavo na seji podati poročilo z ogleda in pisne preveritve, ali objekt
zadošča vsem pogojem. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je Pravilnik v členu o pridobitvi statusa preveč
ohlapno napisan in ga je potrebno dopolniti ob prvi naslednji priložnosti.
Sklep 7/9: IO GK PZS ne potrjuje novih statusov planinskih koč do sprejetja spremenjenega
Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih.
Pojasnilo: S sprejetjem novega Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih je
točka o uvrstitvi objektov v register planinskih koč preohlapen za pravilno strokovno odločanje, zato
je potrebno Pravilnik v tej točki dopolniti ob prvi možni priložnosti, kar bo predvidoma Zbor
gospodarjev v letu 2017.
Sklep 8/9: IO GK PZS se je seznanil z informacijami o koči na Ljubelju in se strinja, da koča obdrži
status planinske koče.
Ad 7
Dušan Prašnikar je predstavil stanje glede kategorizacije planinskih koč. Po sprejetju novega
Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih so se malenkost spremenili kriteriji

za posamezne kategorije. Predvsem nekatere koče II. kategorije ne zadoščajo več pogojev in jih je
verjetno potrebno uvrstiti v koče III. kategorije.
Sklep 9/9: IO GK PZS preveri kategorizacijo planinskih koč. Koče, kjer bi lahko prišlo do spremembe
kategorije, se prednostno uradno obišče.
Ad 8
Drago Dretnik je predstavil prenovo vprašalnika za prejem certifikata Okolju prijazna planinska koča.
Glede na pretekle 4-letno obdobje se bodo kriteriji nekoliko zaostrili, določene stvari v vsebinskem
delu, pri točkovanju pa je bilo do sedaj potrebnih 34 od 102, sedaj pa bi veljalo 50 od 100 točk. A tudi
dosega 50 % od vseh točk ni pretiran pogoj. Pri vsebini so podali predloge tudi KVGN in jih je v
dokajšnji meri upošteval.
Glede podaljšanja certifikatov imajo v Avstriji 3-letno obdobje in za podaljšanje ena oseba s strani
zveze izvede preverjanje same koče.
Sklep 10/9: IO GK PZS potrjuje vprašalnik za certifikat Okolju prijazna planinska koča za naslednje
4-letno obdobje. Za podaljšanje certifikata se opravi pregled koče s strani predstavnika komisije za
ocenjevanje projektov GK PZS.
Drago Dretnik je predlagal, da se samo pregledovanje koč za pridobitev certifikatov porazdeli med
vse člane komisije za ocenjevanje projektov GK PZS.
Ad 9
Dušan Prašnikar je opozoril na izplačevanje stroškov za osebe, ki preverjajo pogoje za pridobitev
certifikatov, da ni možno izplačevanje preko avtorske pogodbe, ampak naj bi se izvajalo le izplačilo
potnih stroškov z dnevnicami.
Sklep 11/9: IO GK PZS potrjuje način obračunavanja stroškov za pregled koč za pridobitev
certifikatov. Izplačilo je preko potnega naloga in obračunajo se potni stroški ter dnevnice.
Ad 10
Drago Dretnik je predstavil načrtovani sestanek CAA Komisije za koče in pota. Sestanek bo potekal 6.7. junija 2016 v Valvasorjevem domu pod Stolom. Predvideva se tudi udeležbo predstavnika KPP, saj
bo tema tudi Kataster planinskih poti. Povabil je člane IO GK, če bi se kdo želel udeležiti sestanka,
glede na to, da tokrat poteka v Sloveniji. Delovni jezik je običajno nemščina.
Na sestanku mora vsaka članica podati mnenje glede časa odpovedi rezervacije. Predlog s strani GK
PZS je 48 ur.
PZS mora tudi podati odgovor, ali se bomo vključili v enotni rezervacijski sistem, ki ga razvija CAA.
Potekala je krajša diskusija, katere zaključek je bil, da si ne smemo zapirati vrat za vključitev v ta
rezervacijski sistem, čeprav trenutno koče še niso v stanju ga sprejeti.
Miro Eržen je dodal, da se predsedstvo PZS dogovarja s podjetjem Microgramm glede sistema e-gost,
ki bi omogočal olajšanje recepcijskega poslovanja. Smiselno je, da se pripravi predstavitev tega
sistema planinskim kočam. V Aljaževem domu že uporabljajo sistem e-gost in v praksi olajša
poslovanje, hkrati pa avtomatsko daje statistiko o obisku.
Drago Dretnik je dodatno opozoril na stroške samega sestanka. Praksa je, da gostitelj poravna stroške
nastanitve in prehrane.
Miro Eržen je informiral, da je v okviru CAA projekta o energetskih obratovanjih koč nastal problem
zaradi neplaniranega dodatnega stroška 20.000 €.

Sklep 12/9: IO GK PZS se je seznanil z načrtovanim sestankom CAA Komisije za koče in pota.
Potrjujem, da bo pretežno nastanitvene stroške sestanka pokril gostitelj, PD Radovljica, preostali
del stroškov pa bo pokrito iz proračuna GK PZS.
Ad 11
Janko Rabič je predstavil, da je bila ena od idej, kaj lahko PZS oz. GK naredi za društva s kočami,
področje HACCP in izobraževanj. Miro Eržen je dodal, da je namen, da se na enem mestu organizira
izobraževanja HACCP.
Drago Dretnik je dodal, da že ima ponudbe za izobraževanja HACCP. Strinja se, da so taka
izobraževanja skupna za osebje v kočah, ki je vsebinsko tudi prilagojeno za koče. Za samo izvedbo se
je potrebno dogovoriti z Zavodom, morda za začetek v Kranju.
Sklep 13/9: IO GK PZS potrjuje izvedbo skupnih izobraževanj HACCP za osebje v planinskih kočah.
Izobraževanje organizira GK PZS pred poletno sezono 2016.
Ad 12
Janko Rabič je predstavil, da je pobuda glede Sklada PZS za obnovo planinskih koč že dlje časa
prisotna in jo v zadnjem času želi oživiti član IO GK Ivan Likar. Izoblikovan je bil predlog, da se pobuda
konkretizira v okviru strokovnega odbora za visokogorske koče, ki se ji pri tej temi pridruži Ivan Likar.
Sklep 14/9: IO GK PZS se je seznanil s pobudo za oblikovanje Sklada PZS za obnovo planinskih koč.
Predlog uresničitve Sklada pripravi Strokovni odbor za visokogorske koče.
Ad 13
Valentin Rezar je od uvodne informacije na začetku seje nadaljeval predstavitev problematike
obračuna in plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode iz
planinske koče Valvazorjev dom pod Stolom.
Drago Dretnik je predlagal, da de račun zavrne z utemeljitvijo za točno specifikacijo samega
obračuna.
Miro Eržen je predlagal, da je potrebno preveriti zakonodajne osnove, če in zakaj je upravičeno tako
zaračunavanje. Smiselno je primer analizirati in najti skupne rešitve za preostale koče.

Seja je bila končana ob 21.00.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

Datum: 26. 5. 2016

ZAPISNIK 5. korespondenčne seje IO GK PZS

Člani IO GK PZS so bili po elektronski pošti 25.5.2016 pozvani, da se do 26.5.2016 do 14.00 opredelijo
do predlaganega sklepa o vpisu nove koče v register planinskih objektov PZS.
Glasovanje opravili: Janko Rabič, Marjeta Bricl, Zoran Kos, Drago Dretnik, Valentin Rezar, Roman
Resnik, Jože Rajh.
SKLEP 1/5: IO GK potrjuje vključitev Planinske koče »Na Mrzl'k« v lasti PD Žiri v register planinskih
objektov PZS in ga posreduje UO PZS v sprejem.
Sklep soglasno sprejet.

Zapisal:
Dušan Prašnikar l.r.

Načelnik IO GK PZS:
Janko Rabič l.r.

Datum: 21. 9. 2016

ZAPISNIK 6. korespondenčne seje IO GK PZS

Člani IO GK PZS so bili po elektronski pošti 19.9.2016 pozvani, da se do 21.9.2016 do 10.00 opredelijo
do predlaganega sklepa o glede o dopolnitvah Uredbe o pitni vodi s strani PZS .
Glasovanje opravili: Janko Rabič, Marjeta Bricl, Valentin Rezar, Roman Resnik, Ivan Likar.
SKLEP 1/6: IO GK potrjuje predlog dopolnitve Uredbe o pitni vodi, ki je bila v javni obravnavi.
Predlog dopolnitve PZS pošlje na Ministrstvo za zdravje skupaj z KGZS in OZS.
Sklep soglasno sprejet.

Zapisal:
Dušan Prašnikar l.r.

Načelnik IO GK PZS:
Janko Rabič l.r.

ZAPISNIK
10. seje IO GK PZS, ki je bila v sredo, 28. septembra 2016, ob 17.15 h v veliki sejni sobi PZS,
Dvorakova 9, Ljubljana
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Marjeta Bricl, Ivan Likar, Roman Resnik, Zoran Kos,
Drago Dretnik, Valentin Rezar.
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS; Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za
visokogorske koče; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.
Opravičeno odsotni: Andrej Marušič, Jože Rajh.

Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in najprej pohvalil predsednika PD Radovljica za pridobitev
naziva Naj planinska koča 2016, ki ga je prejel Valvasorjev dom pod Stolom. Predlagal je naslednji:
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pregled zapisnika in sklepov 9. seje IO GK PZS
Poletna sezona v kočah, vključno s pritožbami
Pravilnik o planinskih kočah – predlog sprememb
Uredba o pitni vodi
Delo Svetovalne pisarne od pretekle seje
Seja komisije CAA za koče in poti v Sloveniji
Rezervacijski sistem CAA za planinske koče
Izvedbeni načrt Programskih vodil PZS glede planinskih koč
Sodelovanje s Slovensko vojsko
Odbor za visokogorske koče
Predstavnik skupine PZS glede načrta upravljanja TNP
Razno

Hkrati je predlagal uvrstitev dodatne točke: Bilateralni sporazum s Češko planinsko zvezo.
K dnevnemu redu je imel predlog dodatne točke še Zoran Kos in sicer glede Inšpekcijskih
nadzorov organiziranih izletov planinskih društev.
Add 1
Na zapisnik 9. seje IO GK ni bilo pripomb.
Sklep 1/10: IO GK potrjuje zapisnik 9. Seje IO GK.
Add 2
Janko Rabič je v uvodu povedal, da je v letu 2016 pritožb obiskovalcev planinskih koč bistveno manj.
Dušan Prašnikar predstavil kratko analizo oz. stanje glede pritožb v letu 2016. Uradnih pritožb je bilo
malo, kar precej pa neuradnih na forumu PZS. Izmed uradnih je bilo dejansko ugotovljena
nepravilnost na Poštarskem domu na Vršiču, a je lastnik po pozivu spremenil cenik. Manjše
nepravilnosti so bile ugotovljene še za Dom Planika pod Triglavom, Zasavsko kočo na Prehodavcih in

Dom v Tamarju. Ostale pripombe niso bile vezane na nepravilnost cen, ampak povečini nad odnos
zaposlenih nad obiskovalci. Analiza pripomb je priloga zapisnika.
Dodatno je Prašnikar še podal informacijo o pridobivanju podatkov za analizo uspešnosti sezone v
planinskih kočah 2016, ki je bila na splošno precej uspešna v visokogorju, drugje povečini v
povprečju, ali malo nad povprečjem.
Zoran Kos je povedal, da je obiskal 6 planinskih koč na Pohorju, v okviru uradnega obiska PZS z
vprašalnikom, in dobil informacije, da je sezona dokaj dobra in da je precej tujcev obiskale te koče.
Jaka Zupanc je povedal, da so na Vodnikovem domu na Velem polju okrepili ekipo, kar se je odrazilo
nad zadovoljstvom in tudi uspešnostjo sezone.
Marjeta Bricl je opozorila, da na vprašalnik o oceni sezone težko odgovorijo najemniki, ki nimajo
vpogleda na poslovanje koče v preteklosti.
Miro Eržen je opozoril, da je potrebno pritožbe analizirat in jih smiselno upoštevat pri nadaljnjih
usposabljanjih za oskrbnike planinskih koč, če je potrebno spremeniti cenik za planinske koče in da je
lastnik Planinski dom Tamar, ki se je s pogodbo obvezal spoštovati določila PZS vsaj za dobo 10 let.
Drago Dretnik je predlagal vključitev v program izobraževanja odnos osebja do gostov. Odgovorilo se
mu je, da je to že vključeno.
Marjeta Bricl je predlagala vključitev pristopa oskrbnikov do organiziranih otroških skupin.
Sklep 2/10: IO GK se seznanja z informacijami o pritožbah v letu 2016 in glede uspešnosti sezone v
planinskih kočah 2016.
Dodatno med 17:55 in 18:50
Na pobudo Mira Eržena sta na sejo prišla predstavnika podjetja R-group, ki sta predstavila svoje
podjetje in ponudbo. Podjetje se med drugim ukvarja z lastno proizvodnjo in razvojem malih
bioloških čistilnih naprav in v zadnjem času tudi intenzivneje z vzdrževanjem teh naprav. Poudarila
sta prednosti podjetja, da imajo lastno proizvodnjo MČN (poleg njih še trije ponudniki v Sloveniji), kar
je pomembno s stališča prilagoditev MČN za vsako situacijo posebej (večina ponudnikov s serijskimi
MČN prilagoditev ne ponuja) ter da ponujajo hiter in kakovosten servis. Njihove MČN so vgrajene že
na več planinskih kočah. Pomembno je, kdo je upravljavec koče (pri najemnikih je stanje slabo).
Miro Eržen je predstavnikoma podjetja predstavil organiziranost PZS. Glede na to, da nekatere MČN
delajo bolje od drugih, je vprašal, ali je za delovanje pomemben tudi človeški faktor. In hkrati poudaril
probleme v PD, da se osebje menja in znanje in pomembnost delovanja MČN v večini primerov ni
zadostno. Opozoril je, da lahko država v prihodnje znižanje plačila okoljske dajatve naveže na
dejansko kakovost delovanja MČN. Predlagal je predstavitev tematike in ponudbe podjetja na Zboru
gospodarjev, a je potem od vsakega PD odvisno, za katere rešitve se bodo odločili.
Drago Dretnik je pozdravil ponudbo podjetja, da so se usmerili tudi na vzdrževanja in servis MČN, saj
je vzdrževanje MČN na kočah dejansko problematično. MČN na kočah uporabljajo različne
tehnologije, ne zgolj SBR, kar je princip delovanja MČN podjetja R-group. Bo pa trg v prihodnje
pokazal, ali podjetje ponuja uspešne rešitve.
Sklep 3/10: GK v sodelovanju z R-group pripravi predstavitev vsebin delovanja in vzdrževanja MČN
na Zboru gospodarjev 2017.

Add 3
Janko Rabič je v uvodu predstavil potrebo po spremembi Pravilnika o planinskih kočah, konkretne
predloge pa je predstavil Dušan Prašnikar.
Ivan Likar je mnenja, da je interes lastnikov za vključenost koč v register koč potrebno nekako plačati,
potrebno se je držati dogovorov in tudi dolžnosti, kot npr. izpolniti vprašalnike GK.
Valentin Rezar se je vprašal, ali je potrebno, da imamo toliko postojank v Sloveniji.

Drago Dretnik je mnenja, da je nesmiselno imeti toliko koč in da bi lahko cca 30-40 koč izločili oz. se
jih preimenuje v postojanke in ne planinske koče in da bi morali biti lastniki planinskih koč le
planinska društva. Precej koč niti nima prenočitvenih kapacitet.
Jaka Zupanc je povedal, da bi pri statusu koč morali govoriti tako o privilegijih kot o obveznostih.
Janko Rabič je povzel, da je smiselno, da se zaenkrat ohrani memorandum, da se novih koč ne
potrjuje.
Miro Eržen je na vprašanje Ivana Likarja o mnenju predsednika PZS do števila koč odgovoril, da
področje planinskega gospodarstva predsednik ne pozna najbolje. Ter v nadaljevanju povzel nekaj
mnenj: strokovni odbor za visokogorske koče bi moral pripraviti strategijo delovanja visokogorskih
koč; tuje alpske države imajo določene sklade za podporo kočam, kar Slovenija nima; v Sloveniji je
situacija glede koč slabša kot pred 30-leti; Slovenija se hvali z uspešnim turizmom, a tega v praksi ne
podpira; do države bi morala PZS imeti jasno strategijo; določene dolinske koče povzročajo slabo luč
na pojem planinske koče. Hkrati pozval, da mora GK pripraviti usmeritve glede koč ter da se v
Pravilnik vključi tudi obveznost letnega poročanja o kočah, kar je v preteklosti že bila praksa.
Drago Dretnik je dodal, da imamo v Sloveniji veliko število malih društev, npr. v Avstriji je društvo
Celovec z 12.000 članov, skupno v Avstriji pa 500.000 članov, v PD Mežica pa je le 200 članov in imajo
3 koče.
Sklep 4/10: Janko Rabič, Miro Eržen in Dušan Prašnikar do naslednje seje IO GK pripravijo osnovne
teze o strategiji delovanja planinskih koč.
Sklep 5/10: IO GK potrjuje predloge za spremembo v Pravilniku o planinskih kočah, bivakih in
planinskih učnih središčih; v 14. Členu se doda: PZS priporoča, da je osebje v planinskih kočah
prepoznavno v svoji vlogi (majice, predpasniki, identifikacijske kartice z imenom, itd.); 16 člen se
spremeni: rezervacija velja do 17. Ure na dan prihoda.
Sklep 6/10: GK do naslednje seje IO GK pripravi predlog člena o odnosu lastnika planinske koče do
PZS.
Zavrnjeni so bili predlogi sprememb pravilnika:
Kakršnokoli spuščanje živali v notranjost planinske koče
Obveznost jedilnih listov v planinskih kočah
Uvedba posebnega statusa planinskih koč II kategorije, ki so odprte celo leto in imajo tako težje
razmere glede oskrbe.
Add 4
Drago Dretnik je predstavil bistvo sedanje uredbe o pitni vodi in predloga nove uredbe. Nova uredba
ločuje male vodovode od javnih, kar so vsi objekti, ki nudijo gostom živila. Pripravil je predlog glede
lažje oz. preprostejše dokumentacije notranjega nadzora – 5 namesto sedaj 13 predlaganih poglavij.
Smatra, da je to kompromis, da se olajša delo lastnikom koč, a hkrati vseeno ščiti goste planinskih
koč.
Sklep 7/10: IO GK pooblašča Draga Dretnika s strani PZS pri dogovarjanjih z Ministrstvo za zdravje
glede sprememb uredbe o pitni vodi.
Sklep 8/10:
Sprememba Uredbe o pitni vodi in primer načrta o notranjem nadzoru bo tema Zbora gospodarjev
v letu 2017.
Add 5
Drago Dretnik je predstavil poročilo o delu Svetovalne pisarne v letu 2016.
Sklep 9/10: IO GK se je seznanila s poročilom o delu Svetovalne pisarne v letu 2016.
Add 6

Drago Dretnik je podal poročilo s seje komisije za koče in poti CAA. Udeleženci seje so bili navdušeni
nad gostoljubnostjo in organizacijo seje. Dobro sta izpadli predstavitvi s strani predstavnikov PZS o
gorskem kolesarjenju v Sloveniji in o informacijskem sistemu planinskih poti v Sloveniji. Pri CEN
normah za tovorne žičnice je povedal, da bi v tujini želeli pridobiti dovoljenja, da je prevoz tovorne
žičnice možen tudi za prevoz ljudi.
Ostali člani IO GK dodali, da so izjeme za reševanje že sedaj možne v Sloveniji, da pa širše dovoljenje
ne bi bilo smiselno, saj so naše žičnice stare in bi bile prenove predrage.
Miro Eržen je dodal, da je glede projekta Energijska učinkovitost pri gradnji planinskih koč dogovor na
CAA, da se izvajalcu dokumentacije plača 13.000 € in se strošek porazdeli med vse članice CAA. Hkrati
so na CAA sprejeli pravila o vodenju projektov znotraj CAA.
Sklep 10/10: IO GK se je seznanila s poročilom seje Komisije za koče in poti CAA.
Add 7
Dušan Prašnikar je predstavil stanje glede rezervacijskega sistema CAA za planinske koče, na podlagi
sestanka v ÖAV.
Podanih je bilo nekaj mnenj, da bi moral o tem svoj predlog podati odbor za visokogorske koče, saj se
rezervacijski sistem tiče predvsem teh koč, da je sistem velik porabnik elektrike, kar je lahko težava za
koče s primanjkljajem elektrike.
Miro Eržen je dodal, da je potrebno rezervacijski sistem gledati tudi z vidika trendov in novih navad v
turizmu v Alpskem prostoru. Če rezervacijski sistem CAA ni smiselno vpeljat v Slovenijo, je potrebno
razmišljati o alternativi oz. svojem sistemu, saj trenutno dela vsak po svoje. Vse prilagoditve CAA
rezervacijskega sistema (kar bi bilo tehnično možno) nosimo PZS sami, a hkrati dajemo prilagoditve
vsem ostalim na voljo. Potrebno je preveriti interes v planinskih društvih.
Sklep 11/10: IO GK se je seznanila z rezervacijskim sistemom CAA. GK preveri interes pri planinskih
društvih, svoje mnenje poda strokovni odbor za visokogorske koče.

Add 8
Janko Rabič je predstavil namen PZS, da je pripravi izvedbene načrte za posamezna področja
Programskih vodil PZS, kar velja tudi za planinsko gospodarstvo.
Miro Eržen je predlagal, da je smiselno ustanoviti delovno skupino, ki se bo lotila izvedbenega načrta.
Dodal je, da bi bilo dobro, da bi izhodišče delovanja visokogorskih koč delovna komisija dobila čim
prej in je to del skupnega načrta.
Sklep 12/10: IO GK potrjuje člane delovne skupine za pripravo izvedbenega načrta Programskih
vodil PZS na temo planinskih koč: Valentin Rezar, Roman Resnik, Jaka Zupanc in Janko Rabič.
Add 9
Dušan Prašnikar je predstavil sodelovanje s Slovensko vojsko (SV) in načrt vzajemnosti, kaj je PZS
dolžna nudit SV. V ta namen bo v letu 2016 stroškov v vrednosti cca 1.300 €, ki se jih knjiži pod
stroškovno mesto 13.4.6. helikopterski preleti, saj je bilo v največji meri sodelovanje s SV pozitivno za
planinske koče.
Sklep 13/10: IO GK potrjuje vključitev vseh stroškov sodelovanja PZS s Slovensko vojsko v letu 2016
v okviru stroškovnega mesta 13.4.6. helikopterski preleti.
Add 10
Jaka Zupan je na kratko predstavil delo strokovnega odbora za visokogorske koče. Določene zadeve,
ki se tičejo visokogorskih koč so bile že opredeljene tekom seje IO GK. Mnenja je, da je bil predlog

odbora glede dopisa na občine o povračilu turistične takse dober in da bi ga bilo smiselno uresničit.
Povedal je, da se odbor v kratkem sestane in vprašal, kako je stanje glede okoljskih dajatev.
Miro Eržen je povedal, da je CNVOS pripravil pravno mnenje, ki ne daje skoraj nobene možnosti za
znižanje okoljskih dajatev. Dušan Prašnikar je dodal, da je GK v juliju 2016 poslalo dopis na vsa PD s
kočami z nasveti glede okoljske dajatve, predvsem, da si naj v koče montirajo števce za vodo in da
kdor ima čistilno napravo, naj to čim prej javi pristojnemu komunalnemu podjetju, če to še ni storil.
Sklep 14/10: IO GK se je seznanil z delovanjem strokovnega odbora za visokogorske koče.
Add 11
Janko Rabič je predstavil željo, da komisije PZS predlagajo po enega predstavnika v delovno skupino
TNP.
Miro Eržen je dodal, da je Načrt upravljanja (NU) TNP sprejet in je bilo s TNP dogovorjeno, da PZS
sodeluje pri spremljanju izvajanja NU. V ta namen je vodstvo PZS predlagalo, da se oblikuje delovna
skupina PZS, ki bo delovala po potrebi. Smiselno bi bilo, da se pripravi analiza oz. poročilo, kake
spremembe, predvsem finančne, je sprejeti NU pomenil za PD-je, konkretno glede sprememb
helikopterskih prevozov na Pokljuki oz. v TNP.
Sklep 15/10: IO GK potrdi Janka Rabiča v delovno skupino PZS glede spremljanja izvajanja Načrta
upravljanja TNP.
Add 12
Miro Eržen je predstavil idejo o sodelovanju s češko planinsko zvezo in vključitvijo njihovih članov v
popuste pri prenočevanju v planinskih kočah v Sloveniji. Ideja je bila prvič predstavljena že na Zboru
gospodarjev 2015. Eden od namenov je tudi, da se poskuša privabiti češke planince v spanje v
planinskih kočah. Poleg tega obstaja ideja, da bi na Češkem ustanovili PD kot podružnico PZS. Za
primerjavo, avstrijska planinska zveza ima na Češkem 40.000 članov.
Sklep 16/10: IO GK podpira bilateralni dogovor med PZS in Češko planinsko zvezo.
Add 13
Zoran Kos je predstavil problematiko inšpekcijskega nadzora nad organiziranimi izleti planinskih
društev in očitnemu načrtnemu zaostrovanju organiziranja izletov v okviru PD.
Miro Eržen je odgovoril, da so bili planinski izleti že večkrat predmet inšpekcijskih nadzorov in na to
temo je imela PZS že več predstavitev in usmeritev svojim članom. Po zakonu o turističnih agencijah
PD ne more organizirati večdnevnega izleta z nočitvami, za kar bi zaračunala storitev. Predlagal je, da
če PD dobi zapisnik s strani inšpektorja, naj le-to pošljejo na PZS, da strokovna služba prouči. Na
vprašanje Zorana Kosa, zakaj PD nima pridobitne dejavnosti, je Miro Eržen odgovoril, da vsak PD zase
v svojem pravnem aktu določi glede pridobitne dejavnosti v društvu.
Add 14
Drago Dretnik je povedal, da je bil v okviru Svetovalne pisarne na sestanku na Koči na Mangrtskem
sedlu glede adaptacije koče. Na sestanku je bila tudi ga .Zega z območne enote Zavoda za varstvo
narave, ki je spraševala, kdaj bo PZS organizirala posvet na temo planinskih koč in soglasodajalcev.
Miro Eržen je povedal, da so v okviru posveta o bivakih povabljeni tudi soglasodajalci in da razgovor z
njimi že poteka.
Valentin Rezar je povabil, da je naslednja seja IO GK na Valvasorjevem domu pod Stolom.
Dušan Prašnikar je predlagal, da je ekskurzija, ki je načrtovana v planu dela 2016, v obliki srečanja
udeležencev seminarja za oskrbnike planinskih koč in ostalega osebja v kočah na Valvasorjevem

domu pod Stolom, kot primerom dobro delujoče koče, ki je tudi dobila priznanje Naj koča 2016.
Srečanje naj bi potekalo v drugi polovici oktobra 2016.
Sklep 17/10: GK organizira Srečanje udeležencev seminarja za oskrbnike planinskih koč in ostalo
osebje v planinskih kočah na Valvasorjevem domu v oktobru 2016 kot primer ekskurzije na
planinsko kočo.
Dušan Prašnikar je predstavil projekte PZS, ki se dotikajo planinskega gospodarstva, in so bili
prijavljeni ali se prijavljajo ter njihova uspešnost.
Seja je bila končana ob 21.00.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

ZAPISNIK
11. seje IO GK PZS, ki je bila v sredo, 14. decembra 2016, ob 15.00 h, v Valvasorjevem domu pod
Stolom
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Marjeta Bricl, Ivan Likar, Roman Resnik, Zoran Kos,
Drago Dretnik, Valentin Rezar.
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.
Opravičeno odsotni: Andrej Marušič, Jože Rajh.
Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in še enkrat čestital predsedniku PD Radovljica za pridobitev
naziva Naj planinska koča 2016, ki ga je prejel Valvasorjev dom pod Stolom. Valentin Rezar je na
kratko v uvodu predstavil kočo. Janko Rabič je predlagal naslednji:
DNEVNI RED:

1.

Pregled zapisnika in sklepov 10. seje IO GK PZS

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Srečanje oskrbnikov planinskih koč
Program gospodarske konference in zbora gospodarjev
Načrt izvajanja Programskih vodil PZS - Strategija
Pravilnik o planinskih kočah
Vloge za vpis v register planinskih koč
Poročilo o delu in pregled financ GK 2016
Plan dela in predlog financ GK 2017
Potrditev predlogov certifikatov OPPK in DPPK

10. Razno

Add 1
Na zapisnik 10. seje IO GK ni bilo pripomb.
Sklep 1/11: IO GK potrjuje zapisnik 10. Seje IO GK.
Add 2
Janko Rabič je predstavil izvedbo Srečanja za oskrbnike planinskih koč in poudaril dobro sodelovanje
z Visoko šolo za gostinstvo in turizem Bled ter smiselnost nadaljevanja teh usposabljanj.
Dušan Prašnikar je dodal, da je pogovor potekal o rezervacijskem sistemu, za katerega pa ni bilo
enotnega mnenja oz. zaključka glede nadaljnjih aktivnosti GK PZS pri uvajanju le-tega. Izpostavil je
problematiko z vodniki PZS pri obiskovanju planinskih koč. Posledično je bila s strani Vodniške
komisije podana pobuda, da GK pripravi Priporočila za vodnike PZS pri obiskovanju planinskih koč.
Valentin Rezar je dodal, da je največkrat težava, ker posamezni vodniki pričakujejo brezplačno
nočitev za skupino nekaj oseb, ki jih pripeljejo v kočo.
Miro Eržen je opozoril, da je potrebno temeljiteje obravnavati tudi ostale točke poročila s srečanja
oskrbnikov in na njih odreagirati. Izpostavljen je bil odnos lastnikov objektov do najemnikov. Na
mnenje Valentina Rezarja, da GK težko naredi konkretne posege in je potrebno spremeniti miselnost,
je Eržen odgovoril, da GK lahko informira in poda PD-jem priporočila.

Skupna mnenja so bila, da so razmere po PD-jih zelo različne, a da je potrebno s strani PD-jev vlagati
napore za delo z najemniki oz. oskrbniki.
Miro Eržen je podal predlog, da je smiselno organizirati tudi ločeno usposabljanje za gospodarje oz.
predstavnike PD, ki upravljajo s planinskimi kočami. Predlog se vključi v program dela GK.
Marjeta Bricl predlagala, da se seminar za oskrbnike izvede na ponedeljek-torek, ker ima veliko
oskrbnikov v petek-soboto dejansko zasedeno. Predlog se upošteva za naslednje seminarje.
Drago Dretnik je dodal, da DAV in ÖAV izvaja posebne izobraževalne programe managementa
planinskih koč, tako da oskrbnike kot gospodarje koč.
Valentin Rezar je dodal informacijo, da PD Radovljica razmišlja o možnosti, da bi znotraj PD ločili
gospodarski del od prostovoljnega.
Sklep 2/11: Strokovni sodelavec pripravi priporočila za planinska društva za delo z oskrbniki in se
tema predstavi na gospodarski konferenci.
Sklep 3/11: GK pripravi priporočila predlog priporočil za vodnike PZS glede obiskovanja planinskih
koč.
Add 3
Na podlagi diskusije je bil oblikovan program gospodarske konference:
-Analiza vzorčenja MČN v štirih letih
-Rezervacijski sistem v planinskih kočah
-Oskrbništvo v kočah in odnos med PD in najemniki
-Uredba o pitni vodi in dokumentacija za planinske koče (kot rezervna tema, če bo uredba
pravočasno potrjena)
Dodatne informacije:
-Predstavitev podjetja R-group in vzdrževanja MČN
-Števci za vodo
-Darilni boni Petrola za planinske koče (ob predpostavki, da se pridobi več informacij)
-predlog, da so koče, ki so v zimskem času odprte OSNP, odprte tudi med šolskimi počitnicami.
Pri informaciji o števcih za vodo je pomembno, da to sicer PZS svetuje, a ni nujno da bo zaradi
števcev strošek okoljske dajatve nižji, naj PD sama predhodno ocenijo lastno situacijo; da PZS ne
preferira enega ponudnika in da je števec pomemben tudi z vidika poznavanja porabe vode za
pravilno načrtovanje MČN.
Sklep 4/11: IO GK potrjuje izvedbo gospodarske konference in zbora gospodarjev 4. 2. 2017 v
okviru sejma Alpe Adria Natour z vsebinami iz razprave. Konferenco bo vodil Miro Eržen.
Sklep 5/11: GK vzpostavi seznam najemnikov in oskrbnikov planinskih koč, ki se redno osvežuje.
Add 4
Janko Rabič je predlagal, da najprej obravnavamo predloge spremembe Pravilnika o planinskih kočah,
bivakih in planinskih učnih središčih. Spremembe pravilnika po zgolj enem letu so potrebne zaradi
spremembe ure veljavnosti rezervacije in predvsem potrebe po podrobnejši opredelitvi kriterijev za
pridobitev statusa planinske koče.
Skupina Janko Rabič, Miro Eržen in Dušan Prašnikar je za sejo IO GK pripravila predloge za
spremembo Pravilnika, ki so bili predstavljeni na seji. Miro Eržen je dodal, da je pomemben del
sprememb in usmeritve, kako zajeziti preveliko množičnost sprejemanja statusov novih planinskih
koč.
Ključne predlagane spremembe so preoblikovanje poglavja o registru v poglavje o statusu planinskih
koč, opredelitev statusa in pogojev za prejem statusa, prestavitev poglavja o statusu takoj za splošne
določbe in prestavitev člena o prednostih statusa v poglavje o statusu.

V okviru diskusije so se prisotni člani strinjali s predlogi.
K predlogom pa se doda še pogoj, da mora biti za pridobitev statusa lastnik ali upravljavec objekta
planinsko društvo, ki je član PZS. Miro Eržen je sicer podal stališče predsednika PZS, da takega pogoja
PZS ne sme vključiti v Pravilnik, a IO GK meni, da je ta pogoj potreben, a se še preveri dejanska pravna
osnova.
Sklep 6/11: IO GK potrjuje obravnavane predloge za spremembo Pravilnika o planinskih kočah,
bivakih in planinskih učnih središčih. Strokovni sodelavec pripravi čistopis, ki se ga še enkrat
obravnava na naslednji seji IO GK in potrdi za obravnavo na zboru gospodarjev.
Add 5
Posebna skupina za pripravo izhodišč za Strategijo upravljanja s planinskimi kočami se v času od 10.
Seje IO GK ni sestala. V okviru razprave o Pravilniku pa je že nekaj elementov, ki se jih lahko vključi.
Miro Eržen je prebral odsek Programskih vodil, ki vključuje planinske koče. Določene predlagane
spremembe sledijo smernicam Programskih vodil, kjer imamo zapisano, da se novih planinskih koč ne
ustanavlja. Poskušal bo pridobiti švicarski model upravljanja s planinskimi kočami. Izhodišča strategije
se pripravijo do naslednje seje.
Sklep 7/11: IO GK se je informirala o poteku priprave Strategije upravljanja planinskih koč.
Add 6
Dušan Prašnikar je predstavil stanje glede vlog za pridobitev statusa planinskega objekta. Poseben
primer so trije bivaki, bivak na Muzcu last PD Kobarid, Zavetišče na prevalu Globoko last PD Tolmin in
bivak na Kaninu last PD Bovec. Za bivak na Kaninu GK ni prejela vloge za pridobitev statusa
planinskega objekta, je pa PZS pomagala pri sami izgradnji preko pomoči helikopterskih preletov.
Člani IO GK so mnenja, da ime »zavetišče« ni primerno in da se mora za pridobitev statusa
preimenovati v bivak.
Sklep 8/11: GK pozove PD Bovec za uradno vlogo za prejem statusa planinskega objekta za bivak na
Kaninu. GK obvesti MDO Posočje o vlogah in ga zaprosi za mnenje. GK obvesti PD Tolmin o
preimenovanju zavetišča v bivak kot pogoj za pridobitev statusa.
Add 7
Janko Rabič je predstavil, da je bilo poročilo o delu in finančno poročilo poslano kot gradivo. Drago
Dretnik je na kratko tudi povzel delo Svetovalne pisarne. Člani IO GK niso imeli pripomb oz. dodatkov,
lahko pa jih še sporočijo do naslednje seje.
Sklep 9/11: IO GK se je informiral s Poročilom o delu in finančnim poročilom GK.
Add 8
Načrt dela za 2017 še ni pripravljen in se bo obravnaval na naslednji seji IO GK. Zaželjene so pobude
članov IO GK glede novih aktivnosti in finančne usmeritve delovanja GK. Dušan Prašnikarje podal
informacijo, da je vodstvo PZS odločilo, da bo prihodek sporazuma s Češko planinsko zvezo, ki je
ocenjen na 7.000 €, namenjen za delovanje gospodarske komisije. Potrebno se je do naslednje seje
odločiti, za kaj go GK namenila to vrednost.
Miro Eržen je opozoril na potrebe po promociji, usmeritvah v turistične sejme in izdelavi promocijskih
materialov, za kar je tudi smiselno predvidevati stroške v prihodnje. Podal je še mnenje, da je
potrebno razmišljati, da bodo tudi PD-ji oz. koče prispevale k skupni promociji. Člani IO GK so mnenja,
da je za PD-je oz. koče tudi 100 € velik strošek in bo vprašljiva pripravljenost za njihov prispevek.
Drago Dretnik je dodal, da smo prejemnikom certifikatov obljubili promocijo in da je potrebno
izdelati knjižico oz. katalog o družinam prijaznih planinskih kočah.

Sklep 10/11: Plan dela in finančni plan GK za 2017 se pripravi in obravnava na naslednji seji IO GK.
Add 9
Drago Dretnik je strnjeno podal poročilo komisije za ocenjevanje za pridobitev certifikatov Družinam
in okolju prijazne planinske koče. Za prejem certifikata DPPK smo prejetih 11 vlog, za dvoje vlog
nismo prejeli vseh dokazil o odpravi pomanjkljivosti, pri xz vlogah pa so uredili vse potrebno. Za
prejem certifikata OPPK je bilo prejetih 7 vlog, za eno kočo niso poslali dokazila o delovanju MČN, 6
vlog pa je zadostilo kriterijem. Opravljen je bil tudi ogled in ocena koč, ki morajo podaljšati veljavnost
certifikata OPPK. Vseh 8 objektov je zadostilo pogojem. Hkrati ugotavljamo, da se je stanje izboljšalo
glede na stanje pred 4 leti, saj so koče pri ocenjevanju dobile v povprečju skoraj 10 točk več kot pred
4 leti.
Sklep 11/11: IO GK potrjuje predlog strokovne komisije za podeljevanje certifikatov DPPK in OPPK
da se certifikat za obdobje 2017-2020 podeli za naslednje planinske koče:
Certifikat »Okolju prijazna planinska koča«:
• Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica
• Dom na Menini planini – PD Gornji Grad
• Planinski dom na Boču – PD Poljčane
• Planinski dom Košenjak – PD Dravograd
• Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica
• Tumova koča na Slavniku – OPD Koper
Certifikat »Družinam prijazna planinska koča«:
• Dom na Peci – PD Mežica
• Dom na Šmohorju – PD Laško
• Dom na Uršlji Gori – PD Prevalje
• Planinski dom na Kofcah – PD Tržič
• Planinski dom na Košenjaku – PD Dravograd
• Planinski dom na Uštah – PD Moravče
• Planinski dom pod Storžičem – PD Tržič
• Planinski dom v Gorah – PD Dol pri Hrastniku
• Tumova koča na Slavniku – OPD Koper
Podaljšanje veljavnosti certifikata »Okolju prijazna planinska koča«:
• 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
• PUS Bavšica – PZS.
Add 10:
Zoran Kos je predstavil problematiko prijav in obiskov tržnih inšpektorjev glede društvenih izletov in
pozval PZS za ukrepe. Miro Eržen je odgovoril, da je PZS na to temo izvedla že veliko razgovorov in
tudi priporočil, kako naj društva ravnajo.
Miro Eržen je podal informacijo, da se bo zakon o Triglavskem narodnem parku po vsej verjetnosti
odpiral in da bi bilo potrebno, da GK pripravi stališča in predloge vezane na planinske koče.
Dušan Prašnikar je posredoval informacijo glede projekta s siolom priprave kulinaričnega vodnika po
planinskih kočah. Člani IO GK se strinjajo, da PZS potrdi in nadaljuje sodelovanje v tem projektu.

Dušan Prašnikar je posredoval vprašanje planinke glede plačevanja za delo gospodarja v PD Tržič.
Mnenje članov IO GK je, da to ni nič sporno in je to stvar notranje organizacije društev.
Dušan Prašnikar je prosil člane IO GK, naj pri obisku koč preverijo stanje napisnih tabel in mu
sporočijo, če manjka oz. je zbledela.
Dušan Prašnikar je predstavil nekaj pobud, ki so prišle s terena glede določenih stvari za planinske
koče, kar lahko GK pripravi.
Sklep: 12/11: GK vključi v program dela 2017 izdelavo sledečih materialov:
-listi s skeni kartic planinskih organizacij, ki so deležni popusta pri prenočevanju,
-plakati Odnesimo smeti s seboj v dolino, za kar se poskuša pridobiti tudi sponzorja in
-plastificirani enotni Hišni redi za vse planinske objekte.

Seja je bila končana ob 19.15.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

ZAPISNIK
12. seje IO GK PZS, ki je bila v torek, 24. januarja 2017, ob 17.00 h, v prostorih PZS v Ljubljani,
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Marjeta Bricl, Ivan Likar, Zoran Kos, Drago Dretnik,
Valentin Rezar.
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.
Opravičeno odsotni: Roman Resnik, Jože Rajh.
Neupravičeno odsoten: Andrej Marušič
Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji:
DNEVNI RED:

1.

Pregled zapisnika in sklepov 11. seje IO GK PZS

2.
3.
4.
5.

Pravilnik o planinskih kočah
Plan dela GK 2017 in okvirni program GK 2018
Sklad za planinske koče
Vloga za prenos lastništva – mnenje GK

6.

Razno

Add 1
Na zapisnik 11. seje IO GK ni bilo pripomb.
Sklep 1/12: IO GK potrjuje zapisnik 11. Seje IO GK.
Add 2
Člani IO GK so Pravilnik pregledali od naslova pravilnika naprej po posameznih točkah. Pravilnik o
minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti določa posebno
kategorijo Planinski dom. Zato je bil podan predlog, da se naslov spremeni v Pravilnik o planinskih
domovih, kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. Pri potrjevanju sprememb Pravilnika je bilo
največ diskusije namenjene poglavju o statusu planinskih objektov in pogojih za pridobitev statusa.
Kot eden ključnih pogojev bi sicer člani IO želeli vključiti pogoj, da status planinskega objekta lahko
pridobijo le objekti, katerih lastniki ali upravljavci so planinska društva, kar pa ne vzdrži pravne
osnove, zato bo možnost podeljevanja statusa odprta za vse lastnike, le da morajo podpisati pogodbo
s PZS.
Sklep 2/12: IO GK PZS potrjuje spremembe Pravilnika o planinskih domovih, kočah, bivakih in
planinskih učnih središčih s pripombami iz razprave za potrditev na zboru gospodarjev 2017.
Add 3
Dušan Prašnikar je na kratko predstavil dopolnjen program dela glede na plan dela za leto 2016 in
pozval, če ima še kdo predloge za dopolnitev programa.
Miro Eržen je podal mnenje, da je problem GK, da nimamo pravih podatkov o načrtovanih
investicijah planinskih društev. Hkrati državne inštitucije oz. soglasodajalci za posege v prostor
pričakujejo in si želijo sodelovanja s PZS v smislu, da bi tudi PZS kot krovna organizacija podajala

mnenja o posameznih posegih oz. investicijah, ki se tičejo planinskih koč. V tem kontekstu je
vprašanje, kako se organizirati, kadrovsko in finančno, da bi uspeli opravljati to nalogo. Dodatno je
podal predlog, da bi se pri akciji Naj koča dodalo posebno kategorijo za koče, ki niso lahko dostopne.
Drago Dretnik je v preteklosti že izrazil željo in potrebo, da bi potrebovali strokovnjaka za energetiko,
ki bi lahko svetoval kočam v okviru Svetovalne pisarne, a zaenkrat se ni še nihče javil. Glede mnenj o
posegih na planinskih kočah je podal mnenje, da je trenutno stanje tako, da glede veliko investicij ne
vemo nobenih podatkov ali pa jih PZS dobi v fazi že končnega sprejemanja dokumentacije, na kar pa
je težko podajati mnenje.
Janko Rabič je obrazložil, da je GK že naredila nekaj v smeri pridobivanja podatkov o investicijah in a
trenutno vemo za približno eno tretjino koč, kar načrtujejo kratkoročno.
Miro Eržen je podal predlog, da na konferenci o planinskem gospodarstvu na kratko predstavimo
sodelovanje z inštitucijami glede mnenj PZS in da pričakujemo ažurno obveščanje o načrtovanih
investicijah s strani PD-jev.
Dušan Prašnikar preveri, če na PZS obstajajo zapisniki občnih zborov PD-jev, iz katerih bi se lahko
črpale informacije o načrtovanih investicijah.
Dušan Prašnikar je na kratko predstavil finančni plan GK za leto 2017. Dodatno je opozoril, da je PZS
ustanovila posebno stroškovno mesto Sklad za planinske koče (enako kot Sklad za planinske poti). Za
leto 2017 je tako namenjenih cca 10.000 € v ta sklad, za kar mora IO GK napraviti načrt, kako bo
razdelila oz. uporabila ta sredstva.
Za okvirni program dela za leto 2018 se povzame program dela za leto 2017.
Sklep 3/12: IO GK PZS potrjuje program dela GK za leto 2017 in okvirni program dela GK za leto
2018.
Add 4
Janko Rabič je na kratko povzel predlog Mobilnost obiskovalcev gora, ki so ga pripravili štirje bivši
visoki predstavniki PZS in ki je bil predstavljen na seji MDO Gorenjske. Do tega predloga GK ni podala
posebnega stališča.
Ivan Likar je predstavil svojo idejo kot nadgradnjo ideje o Mobilnosti obiskovalcev gora, da bi na
vrhove, koče in morda še kam vključili QR kode, preko katerih bi po eni strani informirali, ozaveščali
in komunicirali z obiskovalci in tudi lahko pridobivali določena sredstva-donacije za planinsko
dejavnost. Sistem s QR kodami omogoča veliko dodatnih funkcij.
Miro Eržen je podal mnenje, da je pobuda dobra, a jo je potrebno obravnavati v širšem kontekstu
vključevanja PZS v digitalizacijo. Le-ta je realnost v prihodnosti, a se je potrebno izmed vseh
predlogov opredeliti za projekte, ki so realni izvedljivi za PZS, kadrovsko in finančno. Omenil je, da
novi pravilnik o prijavi gostov ne zahteva več kraja rojstva, kar omogoča, da se na planinskih kočah s
primernim čitalcev lahko avtomatsko skenirajo podatki iz članske izkaznice PZS in nadalje je možno
navezati tudi na izdajo računov, itd.
Sklep 4/12: IO GK PZS se je seznanil s pobudo Mobilnost obiskovalcev gora in s pobudo Ivana
Likarja glede QR kod. Ivan Likar do naslednje seje pripravi pisni dokument svojega predloga.
Add 5
Dušan Prašnikar je na kratko predstavil vlogo društva GRS postaja Celje glede prenosa lastništva
zavetišča pri Mozirski koči na zemljišču, ki je last PZS. In sicer da se zavetišče s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem prenese na GRS postajo Celje – društvo v razmerju 90 % last GRS Celje in
10 % last PZS.
Sklep 5/12: IO GK PZS soglaša s prenosom lastništva zavetišča GRS na Golteh na GRS postajo Celje –
društvo.
Add 6

Janko Rabič je podal predlog, da je MDO Posočje podal predlog nadomestnega člana IO GK in sicer da
Andreja Marušiča nadomesti Slavka Murovec.
Dušan Prašnikar je pojasnil, da so člani IO voljeni in praviloma zbor gospodarjev potrdi člane. Z
Damjanom Omerzujem preveri, ali bi lahko bil nadomestni član potrjen na tokratnem zboru
gospodarjev.
Program Konference o planinskem gospodarstvu se toliko prilagodi, da bo vaj 1 ura časa za
predstavitev rezervacijskega sistema za koče.
Janko Rabič je prosil, da se na seji dogovorimo glede delovnega predsednika zbora gospodarjev.
Sklep 6/12: IO GK PZS predlaga Valentina Rezarja za delovnega predsednika zbora gospodarjev
2017.
Ivan Likar je opozoril, da imamo v Merilih GK za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev
FŠO določilo glede namestnika komisije za ocenjevanje, v primeru, da kdo od članov komisije izhaja iz
društva, ki je podalo vlogo na razpis FŠO. Ker je za razpis v letu 2016 vlogo podalo PD Jesenice, Janko
Rabič ne more biti član ocenjevalne komisije, nadomestnih članov pa nimamo.
Sklep 7/12: IO GK PZS potrjuje Zorana Kosa za prvega namestnika in Romana Resnika za drugega
namestnika ocenjevalne komisije za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev FŠO in
ostalih vrednotenj razpisov GK PZS.
Zoran Kos je omenil, da PD Paloma Sladki vrh prodaja Ribniško kočo na Pohorju. Predlog prodaje je bil
predstavljen na MDO Podravje, a nobeno PD ni zainteresirano za odkup te koče.
Miro Eržen je podal informacijo, da se pripravlja sprememba Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
Osnovni predlog je bil, da so nočitve v planinskih kočah upravičene plačila turistične takse, a interesi
predvsem lokalnih skupnosti so drugačni, tudi glede deleža iz turistične takse, ki naj bi pripadel STO.

Seja je bila končana ob 20.30.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

Datum: 30. 3. 2017

ZAPISNIK 7. korespondenčne seje IO GK PZS

Člani IO GK PZS so bili po elektronski pošti 28.3.2017 pozvani, da se do 30.3.2017 do 8.00 opredelijo
do predlaganega sklepa novih statusov planinskih objektov.
Glasovanje opravili: Janko Rabič, Marjeta Bricl, Jože Rajh, Ivan Likar, Drago Dretnik, Roman Resnik.
SKLEP 1/7: IO GK PZS sprejema, da Bivak na prevalu Globoko (PD Tolmin) in Bivak na Muzcu (PD
Kobarid) pridobita status planinskega objekta in sta vpisana v seznam planinskih objektov PZS.
Sklep soglasno sprejet.

Zapisal:
Dušan Prašnikar l.r.

Načelnik IO GK PZS:
Janko Rabič l.r.

ZAPISNIK
12. seje IO GK PZS, ki je bila v četrtek, 25. maja 2017, ob 17.00 h, v veliki sejni sobi PZS, Dvorakova 9,
Ljubljana.
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Marjeta Bricl, Zoran Kos, Drago Dretnik, Valentin
Rezar, Roman Resnik.
Ostali prisotni: Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za visokogorske koče; Dušan Prašnikar,
strokovni sodelavec GK PZS.
Opravičeno odsotni: Andrej Marušič, Ivan Likar, Jože Rajh.
Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov 12. seje IO GK PZS
2. Pravilnik in planinske koče
3. Vloge za status planinskega objekta
4. Vloga za prenos lastništva parcele na Molički planini
5. Projekti (Sustainhuts, Ekosklad, Alpe Adria Experience, Planinske vasi)
6. Razpisi GK, usposabljanja za oskrbnike koč
7. Svetovalna pisarna
8. Sklad za planinske koče
9. Sodelovanje s soglasodajalci (ZRSVN, ZVKD, TNP)
10. Razno (Rezervacijski sistem za koče, Darilni boni Petrol)

11.

Add 1
Na zapisnik 12. seje IO GK ni bilo pripomb.
Sklep 1/13: IO GK potrjuje zapisnik 12. Seje IO GK.
Add 2
Dušan Prašnikar je predstavil, da se je po potrditi sprememb Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in
planinskih učnih središčih pojavilo vprašanje, kako je glede uporabnega dovoljenja za obstoječe
planinske koče s statusom, če ga objekt nima, ali ga mora pridobiti v roku dveh let. S strani članov IO
GK je bilo podan odgovor, da bo PZS zahtevala potrdilo le za objekte, ki želijo na novo pridobiti status
planinske koče. V vsakem primeru pa objekti, zgrajeni pred letom 1967 ne potrebujejo gradbenega
dovoljenja.
V letu 2017 člani IO GK načrtujejo nadaljevanje uradnih obiskov planinskih koč. Če se ugotovi
neskladja s Pravilnikom o planinskih kočah, se lastnike pozove za ureditev neskladij.
Janko Rabič je poročal, da sta z Valentinom Rezarjem opravila uradni obisk v Planinski dom Tamar, na
katerem so bili prisotni predstavniki lastnikov Agrarne skupnosti Rateče Planica. Pregledali so objekt
in dogovor med PZS in lastniki. Lastnik objekta je zagotovil, da bo spoštoval Pravilnik o planinskih
kočah in določbe glede cen prenočevanja in osnovne oskrbe.

Sklep 2/2017: IO GK se je informiral o vprašanjih vezanih na Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in
planinskih učnih središčih.
Add 3
Vlogo za pridobitev statusa planinskega objekta je podala Občina Radovljica za objekt Dom na planini
Goška ravan. Valentin Rezar je k uvodni razlagi dodal, da je bil objekt do leta 1982 last PD Radovljica,
ki ga je takrat odstopil v last Občine Radovljica. Objekt je napadla lesna goba. Občina je kasneje
objekt obnovila in ga dala v upravljanje Krajevni skupnosti Lancovo, pa na naprej najemniku. Pri
pridobivanju vloge za status planinskega objekta občina ni kontaktirala PD Radovljica.
Na podlagi vloge in osnovnih podatkov o objektu je bilo ugotovljeno, da na širšem območju Jelovice,
kjer objekt stoji, ni markiranih planinskih poti. Ker je to eden od pomembnih kriterijev za pridobitev
statusa planinskega objekta, so člani zavrnili omenjeno vlogo.
Dušan Prašnikar je opozoril, da za Mojčin dom na Vitrancu IO GK še ni podala nobenega odgovora.
S strani PD Goričko Tromeja je že v letu 2016 prispela prošnja za pomoč pri ureditvi objekta, za
katerega bi v PD želeli, da pridobi status planinske koče. Ogled še ni bil izveden. Trenutno objekt
deluje kot bar in ima poleg koče šotorišče. Člani so podali mnenje, da se kontaktira PD in dogovori za
ogled s strani Svetovalne pisarne.
Sklep 3/2017: Vloga za pridobitev statusa planinskega objekta za Dom na planini Goška ravan v
lasti Občine Radovljica se zavrne, ker objekt ni v skladu s kriteriji za pridobitev statusa.
Sklep 4/2017: Vloga za status planinske koče za Mojčin dom na Vitrancu se ponovno preveri in
opravi ponovni ogled koče.
Add 4
Janko Rabič je predstavil vlogo Občine Luče glede prenosa lastništva parcele na Molički planini na
Občino Luče.
Sklep 5/2017: IO GK predlaga upravnemu odboru PZS, da se izvede brezplačni prenos stavbišča PZS
*111/1 k.o. Podveža na Občino Luče, ob pogoju, da se zemljišče prenese izključno za namen
pašništva in da PZS na zemljišču ohrani predkupno pravico.
Add 5:
Dušan Prašnikar je na kratko predstavil projekte, kjer je PZS partner v projektu in se vsebina veže na
planinsko gospodarstvo. Projekt Life Sustainhuts traja od 1.7.2016 do 30.6.2020 je raziskovalni
projekt, ki pa bo na dveh slovenskih kočah zagotovil namestitev fotovoltaike in vetrnice za
proizvodnje električne energije in s tem opustitev potrebe bo agregatu za proizvodnjo električne
energije. Izbrani koči sta Pogačnikov dom na Kriških podih in Kocbekov dom na Korošici.
Na razpisu Ekosklada je bila PZS uspešna s projektom Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od
gora do dolin. Projekt traja od 5.3. do 15.11. 2017 in med drugim vključuje razširitev Svetovalne
pisarne za planinske koče, dneve odprtih vrat na posameznih kočah, izvedbo strokovne ekskurzije v
Avstrijo, ozaveščanje in tudi promocijo koč.
PZS je partner v projektu Alpe Adria regija doživetij, ki ima namen izboljšati turistično ponudbo
Karavank s poudarkom na pohodništvu, turnem kolesarjenju in mehkem zimskem turizmu. Projekt
traja od 1.5.2017 do 30.4.2020.
Pri projektu Planinske vasi (Bergsteigerdorfer) je bila Občina Jezersko potrjena za vključitev v
omenjeno omrežje.
Add 6:
Dušan Prašnikar je podal informacije glede projektov GK. Na razpis za helikopterske prelete (skupno
za PZS je odobrenih 35 ur) je prišlo 7 vlog. Komisija je vse vloge potrdila, večina z 2,5 ure

helikopterskega naleta. Poleg Slovenske vojske ima PZS obljubljene helikopterske nalete tudi s strani
Policije v obsegu 10 ur.
Za certifikat Družinam prijazna planinska koča so prišle 4 vloge. Za podaljšanje certifikata je 12
kandidatov, ki sem ji bo poslalo dopis z vprašalnikom in izjavo, da izpolnjujejo vse pogoje. Za te
certifikate je bilo ocenjeno, da za podaljšanje ni potrebno izvesti obiskov koč.
Za certifikat Okolju prijazna planinska koča sta prišlo 2 vlogi, kandidatov za podaljšanje certifikata je
5.
Na poziv za specializacijo za kolesarske nastanitvene objekte smo prejeli 3 vloge.
Add 7
Drago Dretnik je v uvodu pojasnil, da zaključuje svojo članstvo v Komisiji CAA za planinske koče in
poti. Predlaga, da član te komisije postane Dušan Prašnikar, saj je večina članov te komisije
zaposlenih v planinskih zveza in ne prostovoljci. Ostali člani komisije so se strinjali s predlogom.
Drago Dretnik je pripravil Priročnik za vodenje investicije za MKČN zmogljivosti do 50 PE, saj se je od
leta 2013, ko je bil narejen prvi priročnik, zakonodaja na področju čiščenja odpadne vode bistveno
spremenila. V zvezi z ravnanjem z odpadki je Dretnik pripravil priporočila za določeno kočo na način,
da je priporočilo splošno uporabno za vsa PD oz. koče.
Valentin Rezar je ob tem omenil, da jim sanitarni inšpektor ni dovolil uporabljati kompotnika oz. bi
morali kompost iz kompostnika odvažati v dolino. Zato sedaj sodelujejo s podjetjem Biotera, ki je
uradno pooblaščen za zbiranje organskih odpadkov.
Jaka Zupanc je dodal, da imajo v njihovem društvo organske odpadke rešeno v sodelovanju z
gostinskim objektom v dolini.
Ob obisku Koče na Dobrči se je zopet pojavilo vprašanje okoljske dajatve. PD Tržič so se odločili, da ne
plačajo dajatve za nazaj, kot jim je obračunalo komunalno podjetje JekoIn. Zaradi tega jih je podjetje
tožilo in sedaj pripravljajo odgovore. Pozval je, naj PZS poskuša pomagati PD Tržič kolikor se le da.
Že v preteklosti se je pojavljalo vprašanje dotiranja oz. dodajanja mikroorganizmov v MČN. Dretnik je
preizkusil v Domu na Peci, a ni bilo uspešno, ker koča nima maščobnika. Predlaga, da se sredstvo
preizkusi na kočah, kjer MČN ne deluje dobro, a imajo maščobnik (npr. Poštarski dom, Koča pri izviru
Soče). Sredstvo stane cca 300 eur in se ga daje v straniščne školjke.
Valentin Rezar je dodal, da so pri njihovih MČN ob odprtju koče dodali blato iz druge ČN.
Dušan Prašnikar je podal predlog, da se v Svetovalno pisarno vključi tudi strokovnjaka za
gradbeništvo oz. arhitekturo, ki bi predvsem svetoval društvom pri načrtovanju obnov planinskih koč.
Interes za sodelovanje je izrazil arhitekt Miha Kajzelj, tudi že član IO GK v preteklosti.
Sklep 6/2017: IO GK potrjuje Priročnik za vodenje investicije za MKČN zmogljivosti do 50 PE in se ga
razdeli zainteresiranim planinskim društvom.
Sklep 7/2017: IO GK se strinja, da se v Svetovalno pisarno PZS vključi strokovnjaka za področje
gradbeništva in arhitekture pri načrtovanju obnov planinskih koč.
Add 8
Dušan Prašnikar je opozoril, da je v proračunu PZS postavka Sklad za planinske koče z dobrimi 10.000
€ sredstev in da jih mora GK smiselno uporabit in se čim prej odločit, kako jih porabiti oz. razdeliti.
Valentin Rezar je podal predlog sofinanciranja naprav za proizvodnjo električne energije, npr. vetrnic.
Drago Dretnik je predlagal, da sredstva porabi za nakupe UV dezinfektorjev vode in števcev za vodo.
Strošek celotnega nakupa brez montaže znaša cca 1.100 €.
Sklep 8/2017: IO GK pripravi razpis za razdelitev sredstev Sklada za planinske koče za namen
sofinanciranja vgradnje UV dezinfektorjev vode in števcev porabe vode za planinske koče. Razpis
pripravita Drago Dretnik in Dušan Prašnikar.
Add 9

Podana je bila le informacija, da se PZS dogovarja za sodelovanje z organizacijami, ki so soglasodajalci
oz. podajajo mnenja za gradbene posege planinskih objektov, da se v proces odločanja vključi tudi
PZS.
Add 10
Dušan Prašnikar je podal predlog menjave zemljišča PZS pri Mozirski koči na Golteh, tako da koča
pridobi funkcionalno zemljišče okrog koče. Lastništvo zemljišča ostane na PZS.
Sklep 9/2017: IO GK se strinja z menjavo zemljišč pri Mozirski koči na Golteh, tako da koča pridobi
funkcionalna zemljišča, ki bodo v lasti PZS.
Janko Rabič je predstavil dopis PD Gorje glede ponudbe Flycoma za internetne storitve za
obiskovalce. V dopisu navajajo, da podjetje, ki jim je uredilo satelitski internet in so sedaj njim
zavezani, ponujajo izrazito predrago storitev.
Valentin Rezar je dodal, da je to primer ponudbe vzemi ali pusti in ni obvezujoča.
Sklep 10/2017: IO GK se je seznanil z dopisom PD Gorje glede internetne ponudbe podjetja Flycom.
Ponudba je cenovno zelo draga, a je to zadeva med ponudnikom in koristnikom in morajo to
urediti medsebojno.
Dušan Prašnikar je predstavil predlog podjetja Petrol d.d., kar je bilo že predstavljeno za gospodarski
konferenci 2017, za uvedbo darilnih bonov za koriščenje v planinskih kočah. Mnenje članov IO GK je,
da je strošek 10 % prevelik in ne bo pravega učinka za planinske koče.
Sklep 11/2017: IO GK ne potrjuje sodelovanja s Petrolom d.d. za uvedbo darilnih bonov za
planinske koče.
Janko Rabič je podal informacijo, da je bila pred kratkim seja Strokovnega odbora za visokogorske
koče. Na seji so med drugim oblikovali dva sklepa in jih posredovali GK PZS.
Predlagajo, da strokovna služba PZS prične z aktivnostmi, da bi se doseglo zmanjšanje davčnih
obremenitev visokogorskih planinskih koč. Društva imajo največ stroškov z vzdrževanjem in
obnovami, tako pa bi lažje zagotovila več denarja v ta namen. Predlagajo, da preverijo, kako je to v
sosednjih državah, ki naj bi to imele že urejeno.
V drugem sklepu zastavljajo vprašanje, ali je s strani PZS možno pričakovati sofinanciranje obnove
planinskih spomenikov, konkretno spomenika Štirim srčnim možem v Bohinju.

Sklep 12/2017: IO GK se je seznanila s predlaganimi sklepi strokovnega odbora za visokogorske
koče.
Jaka Zupanc je ob koncu dodal, da se HACCP tečaja ni potrebno udeležiti vsem delavcem v koči,
ampak je dovolj ena oseba, ki lahko vsebine interno prenese na ostalo osebje, ki delajo v koči.

Seja je bila končana ob 19.50.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

ZAPISNIK
14. seje IO GK PZS, ki je bila v petek, 20. oktobra 2017, ob 12.00 h, v prostorih Roblekovega doma na
Begunjščici.
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Marjeta Bricl, Zoran Kos, Drago Dretnik, Valentin
Rezar, Roman Resnik.
Ostali prisotni: Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za visokogorske koče; Dušan Prašnikar,
strokovni sodelavec GK PZS.
Opravičeno odsotni: Andrej Marušič, Ivan Likar, Jože Rajh.
Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov 13. seje IO GK PZS
2. Ocena sezone
3. Pritožbe v poletni sezoni, Zaračunavanje nočitev za otroke
4. Svetovalna pisarna PZS (energetika, arhitekturna podkomisija, sodelovanje s soglasodajalci)
5. Projekt Ekosklad
6. Razpis za UV opremo
7. Problematika visokogorskih koč
8. Seminar za oskrbnike, srečanje oskrbnikov
9. Obiski planinskih koč
10. Volitve za novo sestavo IO GK
11. Plan dela 2018 in okvirni program 2019
12. Razno
V uvodnem pozdravu je Janko Rabič najprej čestital predsedniku PD Radovljica, Valentinu Rezarju in
oskrbnikoma Roblekovega doma na Begunjščici, Zdenki in Roku Podpečanu, za prejem naziva Naj
koča 2017. Zaradi tega je tudi seja potekala na tej koči. V uvodnem delu je Valentin Rezar predstavil
kratko zgodovino koče.
Add 1
Na zapisnik 13. seje IO GK ni bilo pripomb.
Sklep 1-14-2017: IO GK potrjuje zapisnik 13. Seje IO GK.
Add 2
Janko Rabič je predstavil namen analize sezone in splošno slab odziv s strani PD oz.
oskrbnikov/najemnikov. Postavil je vprašanje smiselnosti izvajanja analize na ta način v prihodnje.
Dušan Prašnikar je predstavil rezultate analize. Odgovore smo dobili za 39 planinskih koč. V
povprečju je sezona 2017 boljša od petletnega povprečja za 6-9 %. Za 11 koč so bili vsi odgovori
označeni kot enako kot prejšnja leta, kar pomeni, da so bili odgovori sicer podani, a po liniji
najmanjšega napora in kar ni nujno pravi podatek. V vprašalnik je bilo dodano vprašanje o morebitnih
problemih tekom sezone in načrti za investicije v letu 2018, na kar pa je odgovorila večina koč. Na
koncu je Dušan postavil vprašanje, kako bi lahko v prihodnje pridobili odgovore za več koč.

Drago Dretnik je predlagal, da se vprašanje o načrtovanih investicijah pošlje v začetku koledarskega
leta oz. spomladi, ko PD že bolj natančno vedo, katere investicije bodo izvajali v tistem letu.
Valentin Rezar je podal mnenje, da je sredi sezone dejansko težko narediti primerjavo. Hkrati je podal
predlog, da se na spletni strani PZS pri kočah označi ikona, kjer je možno plačilo z bančno kartico, ker
predvsem tuji obiskovalci veliko sprašujejo o tem.
Marjeta Bricl je predlagala, da se v prihodnje poleti ne naredi analiza, ampak se telefonsko preveri
stanje pri 5 do 10 ključnih planinskih kočah.
Sklep 2-14-2017: Analiza sezone se v prihodnje izvaja le ob koncu poletne sezone, za pol-poletno
oceno sezone pa se preveri situacija telefonsko pri ključnih planinskih kočah.
Sklep 3-14-2017: Oddaja vprašalnika o načrtovanih investicijah je za PD oz. lastnika planinske koče
obvezna in predstavlja pogoj za pridobitev bonitet, ki jih PZS nudi planinskim kočam.
Sklep 4-14-2017: Na spletni strani PZS se pri predstavitvi koč doda podatek o možnosti plačila z
bančno kartico.
Add 3
Dušan Prašnikar je predstavil pritožbe, ki jih je gospodarska komisija prejela v letu 2017. Ključne so
prijava glede Valvasorjevega doma, glede zavajujoče zapisanih cen na cenikih nekaterih
visokogorskih koč in neupoštevanje brezplačnega spanja za otroke do 7. leta starosti.
Valentin Rezar je podal pojasnila glede pritožbe na Valvasorjev dom in da so bile v pritožbi navedene
nekatere nepravilne trditve: zasedenost koče preko booking je zgolj 50%, oddaljenost od Bleda
sistem avtomatsko izračuna, v bookingu ni možna kategorija namestitve kot planinska koča,
zasedenost koče je bila pred vključitvijo v booking v povprečju le 3 osebe na dan. Hkrati je dodal, da
je PD Radovljica močno zainteresirana za uporabo rezervacijskega sistema.
Navzoči so se strinjali, da pritožba ni upravičena in ni potrebnih nobenih ukrepov zoper Valvasorjev
dom s strani GK PZS.
Jaka Zupanc je predal informacijo s strani PD Nova Gorica. Za oglaševanje planinskih koč se je na
splošno premalo naredilo. PD Noga Gorica se je vključila v booking sistem TIC Bovec in po koncu
sezone so zelo zadovoljni.
Jaka Zupanc je še dodal, da je v poletni sezoni TIC Bohinj pošiljal goste za spanje v njihovi koči v Vojah
in na Uskovnici.
Dušan Prašnikar je predstavil pripombe glede zavajajoče zapisanih cen na cenikih nekaterih
visokogorskih koč, namreč da so zapisane cene z vključeno posteljino in pri ceni s popustom za člane
PD skupna cena ni 30 oz. 50 % nižja, ampak je znižanje pod to vrednostjo. Glede na razpravo je sledila
odločitev, da naj bodo ceniki zapisani na način, kot jih ima PD Ljubljana Matica za svoje koče.
Dušan Prašnikar je predstavil primer pritožbe za Kovinarsko kočo v Krmi, ko se je zaračunala nočitev
za otroka pod 7. letom starosti. PD Javornik Koroška Bela je po pritožbi primerno odreagirala in
povrnila neupravičene stroške. GK je prejela še nakaj neuradnih pritožb glede zaračunavanja za
spanje otrok do 7. leta starosti.
Sklep 5-14-2017: Na ceniku za nočitev v planinskih kočah mora biti jasno zapisana cena brez
posteljnine za nečlane in člane iz katere je razvidno, da je popust za člane 30 oz. 50 %. Cenik je
lahko predstavljen na način, kot ga za svoje koče uporablja PD Ljubljana Matica.
Sklep 6-14-2017: Planinske koče so dolžne spoštovati priporočljive cene PZS v navedbi, da je
prenočevanje za otroke do 7. leta starosti v spremstvu staršev brezplačno. Za spanje otroka na
svojem ležišču se lahko zaračuna zgolj strošek posteljnine. Zgolj v primeru polne zasedenosti koče
se za brezplačno nočitev za otroke te starosti upošteva, če otrok prespi na ležišču pri starših.
Add 4

Drago Dretnik je podal poročilo dosedanjega dela Svetovalne pisarne PZS. V letu 2017 je Dretnik
opravil svetovanje za 14 objektov. Nadaljevalo se je z vzorčenjem odpadnih voda iz MČN planinskih
koč. Vzetih je bilo 16 vzorcev, od tega je le 6 skladnih z zakonodajo, 9 pa ne. V okviru Sklada za
planinske koče se je izvedel nakup UV sterilizatorjev za planinske koče. Na razpis se je prijavilo 45
koč, 30 je bilo izbranih za sofinanciranje. Podjetje Mesec d.o.o. je bilo izbrano ker: so ponudili eno
najcenejših ponudb, ponujajo izredno kakovostno opremo, zagotavljajo kakovosti servis, možnost
cenejših delov za vzdrževanje in servisiranje. Za pridobitev certifikata DPPK se je prijavilo 6 planinskih
koč, za podaljšanje pa 12 planinskih koč. Za pridobitev certifikata OPPK sta se prijavili 2 planinski koči,
za podaljšanje pa 5 planinskih koč.
Dušan Prašnikar je dodal, da se je v letu 2017 Svetovalna pisarna razširila še na področje
energetskega in arhitekturnega svetovanja. Posredoval je predlog Mira Eržena, da bi bilo dobro
pripraviti navodila o gospodarjenju s planinskimi kočami. Navodila naj bi v najširšem smislu združila
zakonodajne obveznosti pri upravljanju s kočami in hkrati praktična navodila za upravljanje oz.
gospodarjenje s kočami.
Sklep 7-14-2017: IO GK PZS se seznanja z delom Svetovalne pisarne PZS v letu 2017. V letu 2018 je
ena od nalog Svetovalne pisarne PZS izdelava Navodil za gospodarjenje s planinskimi kočami.
Add 5
Dušan Prašnikar je predstavil izvajanje projekta Od gora do dolin, ki je sofinanciran s strani Ekosklada.
Ključne vsebine so financiranje svetovanj za planinske koče, izvedba dnevov odprtih vrat, izdelava
informativnih publikacij, izvedba ekskurzije v avstrijsko kočo, izvedba delavnice in ukrepi za Ekosklad.
Rezultati projekta niso vezani zgolj na planinske koče, ampak tudi na podobne objekte ostalih
nevladnih organizacij (lovski, ribiški, taborniški domovi itd.), čeprav je bil odziv drugih organizacij za
aktivnosti v projektu minimalne.
Valentin Rezar je ob tem dodal, da ima PD Radovljica v načrtu elektrifikacijo tovorne žičnice za
Pogačnikov dom na Kriških podih. Prenova naj bi vključevala nadgradnjo, da bi žičnica lahko poleg
tovora vozila tudi osebe. Zaprosil je za podporo GK PZS pri pridobivanju sredstev.
Sklep 8-14-2017: IO GK PZS se je informirala glede izvajanja projekta Od gora do dolin, sofinanciran
s strani Ekosklada.
Sklep 9-14-2017: IO GK PZS potrjuje podporo PD Radovljica pri pridobivanju sredstev za
elektrifikacijo tovorne žičnice za Pogačnikov dom na Kriških podih.
Add 6
Jaka Zupanc je posredoval stališče odbora za visokogorske koče, da se potreba za rezervacijski sistem
vse bolj povečuje in da je z njihovi strani želja, da se čim prej vzpostavi. Podal je informacijo, da je
Ljubljanska Nadškofija pri izviru Savice prenovila stavbo z nazivom planinski dom in vprašal, ali se tudi
lahko prijavijo za status planinske koče. Mnenje navzočih je bil, da je pridobitev statusa odvisna od
izpolnjevanja kriterijev. Dodal je še dilemo, da za obiskovalce koč neposredni sogovornik ni PD,
ampak oskrbnik oz. osebje v koči. Odgovor navzočih je bil, da se stik z obiskovalci že sedaj povečini
izvaja na ta način. Če pa pride do pritožbe, pa mora odreagirati lastnik koče.
Zupan je postavil še vprašanje, kako je s prijavo obiskovalcev. Valentin Rezar je odgovoril, da je
prijava potrebna in da PD Radovljica uporablja elektronski obrazec. GK preveri novo zakonodajo
glede poročanja obiskovalcev in se vsebina po potrebi vključi za konferenco planinskega
gospodarstva.
Dušan Prašnikar je opozoril, da je Slovenska vojska (SV) opomnila PZS, da se prevoz s helikopterjem
uporablja zgolj za koče, ki niso dostopne z avtom. Ob tem je Prašnikar dodal, da se mora prevoz s
helikopterjem SV uporabljati izključno za namen ekološke in energetske sanacije in ne tudi za prevoz
ostale opreme (drva, pohištvo, hrana idr.), saj v nasprotnem primeru lahko ogrozimo izvajanje
brezplačnih helikopterskih prevozov za PZS.

Jaka Zupanc je izpostavil še vprašanje zavarovanja tovora pri prevozu s helikopterjem SV ali je
zavarovanje obvezno ali le priporočljivo. GK preveri obveznost in poda informacijo.
Sklep 10-14-2017: IO GK PZS se je informirala z vsebinami vezanimi na visokogorske koče.
Add 7
Janko Rabič je predstavil namen srečanja oskrbnikov planinskih koč. Opcija je bila, da bi srečanje
potekalo hkrati s sejo IO GK v Roblekovem domu, a nismo uspeli pridobiti primernih predavateljev.
Valentin Rezar je izrazil željo, da bi bila srečanja redna, saj so se izkazala za koristna.
Navzoči so izrazili mnenje, da je potrebno spodbujati družinsko oskrbovanje, kar je dolgoletna in
uspešna praksa v mnogo planinskih kočah v Alpah.
Sklep 11-14-2017: IO GK PZS predlaga, da poteka seminar za oskrbnike planinskih koč v letu 2018 v
drugi polovici aprila. V okviru seminarja se organizira tudi srečanje oskrbnikov, kjer se ponudi
dodatno temo za vse udeležence.
Add 8
Janko Rabič je pozval člane IO GK, da po svojih močeh obiščejo planinske koče, ki še niso bile uradno
obiskane s strani PZS.
Valentin Rezar je podal negativno izkušnjo z Blejske koče na Lipanci, kjer se je ta obisk smatral kot
neke vrsta inšpekcija s strani PZS. Po samem obisku je bilo s strani PD doseženo razumevanje namena
obiska.
Dušan Prašnikar je opozoril, da se je pri obiskih nekaterih koč dobilo občutek, da so ti objekti
predvsem gostilne in ne tudi planinske koče.
Sklep 12-14-2017: Do naslednje seje IO GK se pripravi poročilo o obisku spornih planinskih koč s
pregledom doseganja kriterijev za planinske koče.
Add 9
Janko Rabič je navzočim predstavil svojo odločitev, da ne namerava kandidirati za načelnika GK v novi
sestavi. Pozval je člane IO GK naj sami zase premislijo glede nadaljnjega sodelovanja v IO GK.
Valentin Rezar je opozoril, da se vse težje pridobi prostovoljce za delo in bi bilo potrebno razmisliti o
še večji profesionalizaciji gospodarske komisije.
Sklep 13-14-2017: IO GK PZS potrjuje kandidacijski postopek za izvedbo volitev v organe IO GK za
obdobje 2018-2022.
Add 10
Dušan Prašnikar je predstavil plan, da morajo posamezne komisije do januarja 2018 pripraviti načrt
dela za 2018 in okvirni načrt dela za 2019.
Prisotni so bili mnenja, da je večina vsebin rednih, do naslednje seje se pripravi predloge za nove
aktivnosti.
Valentin Rezar je podal predlog, da je potrebno razmisliti, kako povečati sredstva za Sklad o
planinskih kočah.
Sklep 14-14-2017: IO GK PZS do naslednje seje IO GK pripravi predloge novih aktivnosti za plan dela
GK za leto 2018.
Add 11
Drago Dretnik je podal primerjavo, da je na PZS za področje planinskih koč zaposlena le ena oseba,
med tem ko jih je v avstrijski in nemški planinski zvezi precej več in je glede na št. koč to razmerje
precej večje v Sloveniji.

Zoran Kos je podal informacijo, da bo v letu 2018 Ruška koča na Arehu praznovala 110 let od
postavitve.

Seja je bila končana ob 15.30.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

Seja je bila končana ob 19.50.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

ZAPISNIK
15. seje IO GK PZS, ki je bila v ponedeljek, 8. januarja 2018, ob 15.15 h, v sejni sobi PZS, Dvorakova
9, Ljubljana.
Prisotni člani GK: Janko Rabič – načelnik in člani Marjeta Bricl, Zoran Kos, Drago Dretnik, Roman
Resnik, Ivan Likar.
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.
Opravičeno odsotni: Andrej Marušič, Jože Rajh, Valentin Rezar.
Janko Rabič je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov 14. seje IO GK PZS
2. Zbor gospodarjev
3. Konferenca planinskega gospodarstva
4. Poročilo Svetovalne pisarne
5. Kocbekov dom na Korošici
6. Rezervacijski sistem za planinske koče
7. Poročilo o delu 2017 in program dela 2018 in okvirni program dela 2019
8. Pranje koles pri planinskih kočah
9. Pritožba glede zaračunane prenočitve
10. Razno
Dnevni red se na predhodno pobudo Mira Eržena pri točki 4 dopolni še s temo: Požarna varnost v
planinskih kočah.
V uvodu je Janko Rabič poudaril, da je to zadnja seja v tem mandatu in se ob tem zahvalil vseh
članom za konstruktivno sodelovanje.
Add 1
Na zapisnik 14. seje IO GK ni bilo pripomb.
Sklep 1-15-2018: IO GK potrjuje zapisnik 14. Seje IO GK.
Add 2
Zbor gospodarjev bo izveden 3.2.2018 v okviru sejma Natour Alpe Adria v Ljubljani, pred tem pa bo
potekala konferenca o planinskem gospodarstvu. Program zbora je standarden, s tem da je dodana
točka o volitvah novih organov komisije in točka o pregledu sklepov zbora gospodarjev 2018.
Za volitve novih organov je bil izveden razpis, na katerega je GK prejela 1 vlogo za načelnika GK in 10
vlog za člane IO GK. IO GK se strinja s prejetimi kandidaturami.
Delovni predsednik zbora bo Ivan Likar, predsednica Volilne-verifikacijske skupine bo Marjeta Bricl.
Glede števila članov IO GK Pravilnik gospodarske komisije določa 7 do 9 članov. IO GK smatra, da je
načelnik hkrati tudi član IO GK, torej se bo med prejetimi kandidaturami volilo 8 članov.
Sklep 2-15-2018: IO GK potrjuje program Zbora gospodarjev, ki bo potekal 3.2.2018 v dvorani
Urška, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani. IO GK predlaga zboru gospodarjev za delovnega
predsednika Ivana Likarja in za predsednico volilno-verifikacijske komisije Marjeto Bricl.

Sklep 3-15-2018: IO GK potrjuje prejem kandidatur za organe gospodarske komisije za obdobje
2018-2022 in jih predlaga zboru gospodarjev za izvolitev. Predlog za načelnik GK: Valentin Rezar,
PD Radovljica, predlogi za člane IO GK: Roman Resnik, PD Kamnik, Zoran Kos, PD Ruše, Drago
Dretnik, PD Mežica, Anton Klinc, PD Oplotnica, Janko Arh, PD Bohinjska Bistrica, Ivan Rupnik, PD
Cerkno, Aleksander Ropret, PD Moravče, Aleš Požar, PD Postojna, Miran Černe, PD Nova Gorica,
Marjan Kozmus, PD Laško.
Add 3
Dušan Prašnikar je predstavil, da širše diskusije o temah še ni bilo izvedene. Trenutno sta predlagani
dve temi: Energetska učinkovitost planinskih koč in Register nastanitvenih obratov z prijavami in
odjavami gostov. Na področju gradbene zakonodaje je bilo nekaj novosti in delno se nekatere tičejo
tudi planinskih koč, zato bi bilo smiselno tudi to temo vsaj na kratko predstaviti.
Miro Eržen je predlagal, da je glede na požar na Kocbekovem domu na Korošici smiselno tudi to temo
vključiti v program. To tematiko je potrebno resneje in celoviteje obravnavati v prihodnje. Drago
Dretnik je pojasnil, da so pred leti zavrnili predlog PZS glede sprememb zakonodaje glede požarne
varnosti. Predstavil je tudi situacijo glede požarne varnosti v članicah CAA, še posebno, da je bil požar
v Franciji s smrtnimi žrtvami vzrok za zelo strog režim požarne varnosti v Franciji. Prisotni so se
strinjali, da je to ena od glavnih tem konference, za predavanje se zaprosil Aleša Glavnika.
Miro Eržen je predstavil situacijo glede rezervacijskega sistema za planinske koče (točka 6 dnevnega
reda). PZS je dolgo čakala na odgovor in pogoje s strani Avstrijske planinske zveze, ki je prevzela in
nadgradila rezervacijski sistem, ki ga je razvila CAA, tako da večjega napredka od leta 2017 ni
doseženega. Uveljavitev sistema v Sloveniji pomeni 15.000 € fiksnih stroškov, 5.000 € letni prispevek
PZS ter dodatni stroški za prevod in adaptacijo sistema za slovenski jezik. Stroški so precej višji, kot je
bilo neuradno predstavljeno pred več kot letom s strani ÖAV. Morda je možnost za manjše znižanje
stroškov, a veliko ne. To pomeni veliko obremenitev za PZS, odvisno pa je od interesa planinskih koč.
Podal je predlog, da se na konferenci podal informacija o trenutnem stanju. Marjeta Bricl je
predlagala, da PZS pošlje društvom dopis in se ti s podpisom in žigom zavežejo glede sodelovanja pri
rezervacijskem sistemu.
Miro Eržen je predlagal, da se na podlagi nesreče Kocbekovega doma vzpostavi mehanizem za
sredstva za pomoč planinskim kočah, ponovno uvajanje solidarnostne pomoči. Predlagal je, da se na
zboru gospodarjev preveri interes društev za dodatni 1 € pri plačilu članarine oz. da društva
prispevajo v sklad za planinske koče po 1 € za vsakega svojega člana.
Ivan Likar je odločno podprl, saj je bil tudi njegov interes kot član IO GK, da se na tem področju naredi
napredek. Predlaga, da bi tudi že koče same prispevale določen znesek v ta sklad, del sredstev pa se
nabere preko članstva.
Marjeta Bricl se strinja in je mnenja, da mora biti rešitev sistemska.
Miro Eržen je predlagal, da se na konferenci poda informacija o projektu Gorniške vasi. Posredno se
tiče tudi planinskih koč, hkrati pa je želja, da se v Sloveniji pridobi še par kandidatov, ki bi se vključili v
ta projekt. Dodatno je predlagal, da bi podali informacijo o razpisih in programih za črpanje finančnih
sredstev, ki so uporabni za planinske koče. Prisotni so se strinjali, da to ni potrebno, saj je bila tema
predstavljena pred tremi leti.
Ivan Likar je podal informacijo, da bi bilo možno pripraviti projekt za program LIFE, kar so se
pogovarjali PD Radovljica in PD Križe glede tovornih žičnic. Miro Eržen je pojasnil, da sta bila skupaj z
Dušanom Prašnikarjem na ministrstvu za okolje, pristojnem za izvedbo programa LIFE v Sloveniji in so
zahteve za pripravo Life projekta skoraj nedosegljive za PZS, da bi mi sami pripravili projekt.
Mordakot možnost, da smo zgolj partnerji.

Miro Eržen je pojasnil še, da CAA pripravlja nove standarde glede tovornih žičnic z možnostjo prevoza
oseb. V ta namen je ustanovila delovno skupino. S strani Slovenije je PZS predlagala dr. Duhovnika, a
je bil strošek vključitve previsok, s strani ministrstev pa PZS ni dobila nobene finančne podpore.
Zoran Kos je predlagal, da bi za določeno osebje v planinskih kočah lahko uporabili razpise preko
javnih del.
Program konference vsebuje naslednje teme: Požarna varnost planinskih koč in Energetska
učinkovitost planinskih koč kot glavni temi, dodatno pa še: Prijava in odjava gostov (register
nastanitvenih obratov), novosti v gradbeni zakonodaji, rezervacijski sistem za planinske koče,
gorniške koče, Sklad za planinske koče.
Na podelitev certifikatov za planinske koče se vabi tudi lastnike koč, ki se jim je potrdilo podaljšanje
certifikatov.
Sklep 4-15-2018: IO GK potrjuje izvedbo 7. Konference planinskega gospodarstva, ki bo potekala
3.2.2018 v dvorani Urška, Gospodarsko razstavišče Ljubljana s predlaganim programom.
Konferenco vodi Miro Eržen, rezerva je Janko Rabič.
Add 4
Drago Dretnik je predstavil poročila Svetovalne pisarne po posameznih vsebinskih sklopih; svetovanje
glede odpadnih voda, pitne vode, vzorčenje odpadnih voda, izvedba razpisa za nakup UV sterilizatorja
s filtri, certifikati družinam in okolju prijazna planinska koča in ostalo delo svetovalne pisarne. Dušan
Prašnikar je dodal, da se je v letu 2017 v okviru projekta Ekosklada angažiralo svetovalca za
energetsko učinkovitost, a zanimanja je bilo malo. Pri certifikatih so vsi podaljšali veljavnost, razen
ena koče, kjer niso želeli, ker niso videli smiselnosti. Miro Eržen je predlagal, da se preveri, zakaj je
prišlo do odklonilnega mnenja glede certifikata. Drago Dretnik je dodal, da je glede vzorčenja
odpadnih voda v kočah pripravil analizo vzorčenja od leta 2012 do 2017, pri kateri se kaže na
določene zakonitosti, s čimer se bo lažje svetovalo v prihodnje.
Sklep 5-15-2018: IO GK potrjuje poročilo Svetovalne pisarne za delo v letu 2017.
Sklep 6-15-2018: IO GK potrjuje prejemnike certifikatov za planinska koče. In sicer za nove
prejemnike certifikata Okolju prijazna planinska koče (OPPK): Dom na Lubniku – PD Škofja Loka,
Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana, Planinski dom na Uštah-Žerenku – PD Moravče.
Za podaljšanje veljavnosti certifikata OPPK: 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, Roblekov dom na Begunjščici – PD
Radovljica. Novi prejemniki certifikata Družinam prijazna planinska koča (DPPK) so: Planinska koča
na Uskovnici – PD Srednja vas v Bohinju, Mengeška koča na Gobavici – PD Janez Trdina, Planinski
dom pri Gospodični na Gorjancih – PD Krka Novo mesto, Planinski dom na Zasavski sveti gori – PD
Zagorje ob Savi. Veljavnost certifikata DPPK se podaljša: 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. Certifikat se podeli na Konferenci planinskega
gospodarstva, 3.2.2018.
Vsebina glede požarne varnosti v planinskih kočah je bila že obravnavana pri točki št. 3.
Add 5
Janko Rabič je v uvodu predstavil tragični dogodek, ko je pogorel Kocbekov dom na Korošici. Miro
Eržen je predstavil aktivnosti PZS za pomoč PD Celje Matica glede postavitve nove koče. Drugi dan po

dogodku so se predstavniki PZS sestali z vodstvom PD in ponudili pomoč. PZS je v tem času ponudila
pomoč na različnih ravneh, med drugim tudi finančna sredstva za izdelavo dokumentacije v okvirni
višini 20.000 €. Vendar je odzivnost PD izjemno slaba, tako da PZS ni zaznala, ali si PD dejansko želi
pomoči s strani PZS. PZS bo še nadaljevala pogovore s PD. Želja PZS je, da se z novogradnjo pride do
rešitev, ki bodo lahko primer dobre prakse. Vmes se je ugotovilo, da so na območju še nerešeni
lastniški odnosi med Nadškofijo in PD, kar lahko privede do precejšnega zamika začetka novogradnje.
Janko Rabič je zaključil s povabilom članom, da prispevajo še svoje predloge glede nove koče na
Korošici.
Sklep 7-15-2018: IO GK se je informirala glede aktivnosti PZS za novogradnjo Kocbekovega doma na
Korošici.
Add 6
Vsebina glede rezervacijskega sistema je bila obravnavana že v sklopu točke 3.
Add 7
Dušan Prašnikar je predstavil program dela GK za leto 2018. Pri okvirnem programu dela GK za leto
2019 je Drago Dretnik predlagal, da se izpusti tiste aktivnosti, ki se jih načrtuje izpeljati že v letu 2018
in niso stalne naloge. Poročilo o delu 2017 še ni bilo pripravljeno do seje.
Finančna realizacija za leto 2017 je približno v obsegu načrtovanega. Kljub temu ostajajo še pozitivna
sredstva GK iz preteklih let, ki jih je smiselno porabiti po posameznih letih. Za leto 2018 se
porazdelitev sredstev po stroškovnih mestih GK ohranja kot do sedaj. Pri kategoriji Sklad za planinske
koče pa se vzpostavi novo stroškovno mesto Novogradnja Kocbekovega dom na Korošici, ki bo
namenjen zgolj tej aktivnosti in bo polna transparentnost podatkov. V letu 2018 bo na tej postavki
plan prihodkov 12.900 €.
Sklep 8-15-2018: IO GK potrjuje program dela GK za leto 2018, Okvirni program dela GK za leto
2019 in finančni predlog GK za leto 2018 s podanimi pripombami.
Add 8
Janko Rabič je predstavil, da je KVGN naslovila pismo na GK glede problematike pranja koles pri
planinskih kočah. Ivan Likar je pojasnil, da so se Občina Tržič in PD Tržič odločili za turistično
usmeritev v turno kolesarjenje. PD Križe na drugi strani so se odločili, da na njihovih poteh ni turnega
kolesarjenja. Skupna odločitev prisotnih je bila, da ni nobene potrebe, da bi se morala kolesa na
planinskih kočah prati in torej podpira mnenje KVGN.
Sklep 9-15-2018: IO GK podaja mnenje, da pralnice za kolesa pri planinskih kočah niso primerne in
je proti takim ureditvam.
Add 9
Dušan Prašnikar je predstavil, da je GK prejela pritožbo glede zaračunanih cen za nočitev v
Domžalskem domu na Mali planini. S strani najemnika doma je GK prejel telefonski odgovor, da ima
polno ceno nočitev v dneh okoli novega leta odkar je najemnik in da do sedaj še ni bilo težav. Mnenje
prisotnih je bilo, da je pritožba upravičena in koča deluje v nasprotju s Pravilnikom za planinske koče,
po katerem je popust za člane PZS obvezen.
Sklep 10-15-2018: IO GK je ugotovila, da je pritožba Metke Jeromelj upravičena in je Domžalski
dom na Mali planini kršil Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. GK
pošlje Planinskemu društvu Domžale opomin, da se mora koča držati Pravilnika in s tem obveznega
popusta za člane PZS ter člane tujih partnerskih organizacij v okviru reciprocitete in ostale, s
katerimi ima PZS sklenjen bilateralni sporazum. Najemnik Domžalskega doma na Mali planin je
dolžan poravnati preveč zaračunan znesek za nočitev za osebe, ki so omenjene v pritožbi.

Add 10
Informacija o Gorniških vaseh je bila podana pri točki št. 3.
Dušan Prašnikar je predstavil prošnjo PD Radovljica glede rabe helikopterskega prevoza. Razpisa za
prevoze še ni, za Roblekov dom na Begunjščici pa nujno potrebujejo zamenjavo nedelujočih baterij
pri fotovoltaiki. Prevoz naj bi potekal predvidoma v sredini februarja in naj bi obsegal predvidoma
dve vožnji s helikopterjem. Prisotni potrjujemo izvedbo helikopterskega prevoza, a PD Radovljica
mora vseeno oddati prijavo na razpis.
Dušan Prašnikar je predstavil ponudbo Petrola, ki ponuja ugodne kredite za energetske in ostale
investicije planinskih koč. Hkrati bi lastnikom koč pomagali tudi poiskati primerne razpise oz.
pridobitev sredstev preko razpisov. Prisotni so mnenja, da se Petrolu ponudi 5 minutna predstavitev
na Gospodarski konferenci in možnost individualnih razgovorov med odmorom.
S strani planinca Janeza Pirca je prišla ponovno pobuda, da mora imeti osebje v planinskih kočah
identifikacijske kartice. Prisotni so mnenja, da to ni obvezno, saj te kartice tudi v gostinskih obratih
niso obvezne.
Podjetje Karas ponuja sodelovanje s PZS pri prodaji tako spominkov kot drugih artiklov, kar bi bilo
zanimivo za prodajo v planinskih kočah. Ponuja del sredstev od prodaje PZS-ju, v kolikor se PZS vključi
kot promotor teh artiklov. IO GK je mnenja, da to ni zadeva GK, ampak tržne dejavnosti PZS, kar mora
odločiti generalni sekretar.
Na PZS so ostale še nalepke »Planinske poti uporabljajte na lastno odgovornost«, ki naj bi bile
nalepljene na vidnem mestu v vseh planinskih kočah. Nekatere koče imajo te nalepke na vidnih
mestih, nekatere koče so še brez teh nalepk. Potrebno je zagotoviti, da bodo te nalepke dobile vse
koče.
Dušan Prašnikar je podal informacijo, da je Koča na Klopnem vrhu, ki je v zasebni lasti, prenehala
obratovati kot planinska koča, oz. da je z 1.1.2018 uradno zaprta. Strokovni sodelavec od lastnika
objekta pridobi pisno namero, da se objekt zbriše iz seznama planinskih koč.

Seja je bila končana ob 18.00.
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

