Številka: 187/2016
Datum: 30. 1. 2016

ZAPISNIK ZBORA GOSPODARJEV

Zbor gospodarjev je potekal 30.01.2016 v dvorani Preddverje kupole Gospodarskega razstavišča v
Ljubljani s pričetkom ob 13.30.
Prisotni delegati - predstavniki odsekov za gospodarstvo planinskih društev s planinskimi kočami:
Rajmund Čerin – OPD Koper, Beno Karner – PD Celje-Matica, Ivan Rupnik – PD Cerkno, Roman
Močnik – PD Črna na Koroškem, Iztok Arnoc – PD Dovje-Mojstrana, Ivo Šinkovec - PD Gornji Grad,
Ivan Kovač – PD Hrastnik, Zoran More – PD Idrija, Gregor Gerčar – PD Integral, Emil Sekne – PD
Iskra Kranj, Marjan Čadež – PD Javornik Koroška Bela, Janko Rabič – PD Jesenice, Jože Juršič – PD
Krka Novo mesto, Marjan Zupan – PD Kum Trbovlje, Jože Rajh – PD Laško, Tone Jan – PD Medvode,
Andrej Mencinger – PD Mežica, Igor Kanižar – PD Moravče, Toni Praunseis – PD Mozirje, Mile
Guzina – PD Pošte in Telekoma Ljubljana, Matija Močilnik – PD Prevalje, Benjamin Kampuš – PD
Radeče, Marjan Jauševec – PD Radovljica, Zoran Kos – PD Ruše, Jože Kocjanc – PD Srednja vas v
Bohinju, Matjaž Čepin – PD Škofja Loka, Darij Kenda – PD Tolmin, Anton Sitar – PD Vransko, Roman
Novak – PD Vrhnika, Alojz Lotrič – PD Za Selško dolino Železniki, Karel Drnovšek – PD Zagorje ob
Savi, Maric Okršlar – PD Gorje, Andrej Kramar – PD Železničar Ljubljana.

Ostali prisotni: Bojan Rotovnik – predsednik PZS, Dušan Prašnikar – strokovni sodelavec GK PZS,
Dragica Onič – PD Poljčane, Janez Šubil – PD Sovodenj, Ivan Likar – PD Križe, Bojan Završnik – PD
Žirovnica, Jože Merc – PD Prevalje, Damjana Čadež – PD Cerkno, Olga Oven – PD Javornik Koroška
Bela, Marjeta Bricl – PD Kum Trbovlje, Valentin Rezar – PD Radovljica, Jaka Zupanc – PD Srednja vas v
Bohinju, Mirko Jeršič – PD Srednja vas v Bohinju, Milan Jerman – PD Vrhnika, Jože Šuštaršič – PD
Radeče

Ad. 1
Pred Zborom gospodarjev je od 9.00 do 12.30 potekala 5. konferenca planinskega gospodarstva.
Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 13.00 dalje, a je trajalo še po predvidenem začetku Zbora.
Predlagani delovni predsednik zbora je zato predlagal, da se kar prične s točkami dnevnega reda.
Ad. 2
Predlog organov zbora je podal Janko Rabič, načelnik gospodarske komisije.
Delovno predsedstvo: Jože Rajh – PD Laško, predsednik; Marica Okršlar – PD Gorje; Rudi Burjak – PD
Mežica.
Verifikacijska komisija: Marjeta Bricl – PD Kum Trbovlje, predsednica; Jože Merc – PD Prevalje,
Damjana Čadež – PD Cerkno.
Zapisnikar: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS

Overovatelja zapisnika: Benjamin Kampuš – PD Radeče, Bojan Završnik – PD Žirovnica
SKLEP: 1/2016: Zbor gospodarjev potrjuje delovne organe zbora v predlagani sestavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3
Predsednik delovnega predsedstva (predsednik DP) Jože Rajh je za potek zbora predlagal naslednji
dnevni red:
1. Evidentiranje prisotnosti
2. Izvolitev organov zbora
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pozdrav gostov
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Poročilo o delu GK za leto 2014 in za 2015
7. Predstavitev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2016
8. Predstavitev okvirnega programa dela GK za leto 2017
9. Sprejem Pravilnika o kočah, bivakih in planinskih učnih središčih
10. Sprejem najvišjih cen za prenočevanje in osnovne oskrbe v planinskih kočah
11. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet.
SKLEP: 2/2016: Zbor gospodarjev potrjuje dnevni red v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4
Na zboru gospodarjev ni bilo zunanjih gostov, zato je predsednik DP prešel na naslednjo točko.
Ad. 5
Predsednik DP je ugotovil, da verifikacijska komisija še ni uspela pripraviti poročila, zato je predlagal,
da se nadaljuje z dnevnim redom in se poročilo poda kasneje.
Ad. 6
Predsednik DP je k besedi povabil načelnika GK PZS Janka Rabiča, ki je podal poročilo o delu
komisije za v letu 2014 in 2015.
Načelnik se je pri predstavitvi poročilo bistvenih aktivnosti komisije: svetovalna pisarna, mednarodno
sodelovanje, podeljevanje certifikatov »Okolju prijazna planinska« koča, podeljevanje certifikatov
»Družinam prijazna planinska koča«, vzorčenje odpadnih vod iz čistilnih naprav na planinskih kočah,
Priprava Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih, promociji planinskih koč
na sejmih, publikacije, preko projekta Naj planinska koča, analiza uspešnosti poslovanja planinskih
koč in dobrega sodelovanja z mediji, sodelovanje pri projektih.
Za konec je podal ugotovitev, da je v letu 2015 komisija opravila veliko dela, da so bili začetki težki, se
vsi še vedno učijo, da sprejemajo kritike, a se tudi ne branijo pohvale.
Strokovni sodelavec komisije Dušan Prašnikar je dodatno pojasnil, da je komisija v letu 2015
pripravila Merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport s
področja gradnje športnih objektov na področju Planinstva – planinske koče. Bistvo meril je, da PZS
podpira ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč in s temi merili komisija

Predsednik DP je dal poročila v razpravo. S strani delegatov ni bilo podanih komentarjev. Predsednik
DP je ugotovil, da glasovanje o poročilih še ne morejo izvesti, ker verifikacijska komisija še ni podala
poročila in zato je zbor o poročilih glasoval po poročilu verifikacijske komisije.
SKLEP: 3/2016: Zbor gospodarjev potrjuje poročilo o delu GK PZS za leto 2014 in za leto 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet. Poročilo je priloga zapisnika.
Ad. 5
Poročilo verifikacijske komisije je podala njena predsednica Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje.
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov, predstavnikov odsekov za
gospodarstvo društev s planinskimi kočami, ob 13.45 ugotovila, da je od skupno 73 glasov za
odločanje na današnjem zasedanju navzočih 33 glasov ali 45 %, kar pomeni, da je navzočih več kot
ena tretjina glasov in je zbor sklepčen. Odločitev bo sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica
navzočih glasov, oz. najmanj 17. Zbor bo sklepčen, dokler bo na njem prisotnih vsaj 25 glasov za
odločanje. Poročilo je priloga zapisnika.
Ad. 7 in Ad. 8
Predsednik DP je predlagal, da se točki 7 in 8 dnevnega reda predstavi skupaj in tudi glasuje hkrati za
obe točki, program dela in finančni načrt GK za leto 2016 ter okvirni program dela za leto 2017.
Načelnik komisije Janko Rabič je pojasnil, da v programu za leto 2016 in predlogu za 2017 ni velikih
novosti v aktivnostih komisije, glede na leto 2015. Glede na to, da je bil predlog programa v gradivu
zbora, upa, da so delegati to prebrali in da ni potrebno predstaviti plana. Ugotavlja, da na poročilo za
leto 2015 ni bilo pripomb, so pa dobrodošle pobude za program dela.
Strokovni sodelavec Dušan Prašnikar je predstavil finančni načrt komisije za leto 2016 in sicer je
podrobneje predstavil stroškovna mesta gospodarske komisije, ki predstavljajo glavne sklope
aktivnosti komisije.
Ker s strani delegatov ni bilo podanih komentarjev je dal predsednik DP program dela na glasovanje.
Sklep 4/2016: Zbor gospodarjev potrjuje program dela in finančni načrt gospodarske komisije za
leto 2016 ter okvirni program dela za leto 2017 v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet. Program dela s finančnim načrtom je priloga zapisnika.
Ad. 9
Predsednik DP je povabil k predstaviti naslednje točke Sprejem Pravilnika o kočah, bivakih in
planinskih učnih središčih.
Predlog Pravilnika je predstavil strokovni sodelavec Dušan Prašnikar. V začetku je pojasnil, da je
obstoječi Pravilnik iz leta 1997 in je bil nujno potreben prenove. Začetek sprememb pravilnika je iz
leta 2014 in v tem času sta potekali dve javni razpravi ter več obravnav tako na sejah posebne
komisije za pripravo pravilnika, sejah IO GK kot tudi sejah predsedstva PZS. Predstavil je osnovna
izhodišča novega pravilnika ter povzetek vsebinskih sklopov pravilnika. Ne pa tudi vseh posameznih
členov, saj je bil predlog pravilnika tudi v gradivu za zbor gospodarjev.

Predsednik DP je prisotne pozval k razpravi.
Jože Kocjanc – PD Srednja vas Bohinj je predlagal, da se k Pravilniku o planinskih učnih središčih,
bivakih in planinskih učnih središčih kot prilogo doda hišni red za bivake in hišni red za planinska učna
središča. V hišnem redu za bivake je potrebno vnesti vsaj to, da se mora koristnik bivaka podpisati ter
navesti v kakem stanju je bivak ob prihodu in kakega je pustil ob odhodu.
Nadalje je Jože Kocjanc predlagal, da se v 16. členu spremeni, da rezervacija velja do 19. ure na dan
prihoda in ne do 20. ure kot je zapisano v predlogu Pravilnika.
Predsednik DP je vprašal, kdo bo podal odgovor na predloga.
Strokovni sodelavec PZS Damjan Omerzu je pojasnil glede postopka, da lahko zbor sprejme Pravilnik
in potem v amandmajski obliki odloča o posameznih predlogih. Glede predloga za Hišni red o bivakih
pa predlaga, da zbor pooblasti gospodarsko komisijo, da pripravi hišni red, saj na zobru nimamo
vsebinskega predloga v amandmajski obliki.
S strani delegatov je bilo izraženih nekaj komentarjev, da to ni mogoče, da bi se čakalo z rezervacijo
do 20. ure.
Predsednik DP je pojasnil, da zbor najprej odloča o osnovnem predlogu Pravilnika, potem pa o
posameznih amandmajih in kasneje se izdela čistopis Pravilnika.
Olga Oven – PD Javornik Koroška Bela je komentirala, da še ni videla dokumenta, kjer bi bila
tolikokrat zapisana beseda mora, sploh s strani upravljavca oz. lastnika planinskega objekta. Druga
pripomba je, da sta si določili v 19. in 28. členu v nasprotju. V 19. členu je navedeno, da koča mora
imeti v prodaji spalno rjuho za enkratno ali večkratno uporabo, v 28. členu pa je navedeno
priporočilo, da koče v prodaji nudijo tudi spalne rjuhe. Priporoča, da če se bo Pravilnik spreminjal, da
se beseda mora spremeni v priporočilo.
Neimenovani delegat je podal pripombo na 22. Člen, da na pročeljih planinskih objektov ni dovoljeno
imeti reklamnih napisov. Če dobi denar od podjetja ali Evrope,
Predsednik DP je pojasnil, da je predlog Pravilnika potekal v dveh javnih razpravah in da so imela
društva dovolj možnosti podati predloge, da sedaj zbor sprejme predloga Pravilnika takšen kot je
podan, možnosti za spremembe bodo tudi še v prihodnje. Pripombe zbira IO GK se do naslednjega
zbora gospodarjev pripravi predlog sprememb Pravilnika v tistih členih, kjer bo to potrebno.
Neimenovani delegat je pripomnil, da v tem primeru dokument ni veljaven.
Emil Sekne – PD Iskra Kranj je povedal, da mora tak dokument sprejeti zbor, se pravi da ga skupaj s
pripombami sprejmemo danes.

Strokovni sodelavec Damjan Omerzu je obrazložil možnosti glede sprejeta Pravilnika. Prva možnost
je, da se sprejme Pravilnik tak kot je in se potem glasuje o amandmajih za posamezne spremembe, ki
so bile podane v razpravi. Druga možnost pa je, da se Pravilnik sprejeme kot tak, podane pripombe
pa se zberejo in se pripravi predlog sprememb za odločanje na naslednjem zboru gospodarjev.
Predsednik DP je podal ugotovitev, da je od sedaj izrečenega najbolj sporna ura rezervacije in
predlaga, da se posebej glasuje o tej spremembi. Najprej torej o pravilniku takem kot je in potem o
amandmaju glede časa rezervacije.
Neimenovani delegat je še enkrat opozoril, da če ne mora na koči dati table o sofinancerju, potem
tudi sredstev ne bo dobil.
Predsednik DP je pojasnil, da taka pojasnjevalna tabla ni reklama, torej ni sporna.
Tone Jan - PD Medvode je mnenja, da mu druga varianta glede sprejetja Pravilnika ni všeč. Predlagal
je še tretjo možnost glede sprejema Pravilnika in sicer da se danes obravnava Pravilnik z vsemi
predlogi in da se čistopis takega Pravilnika da izvršnemu odboru v potrditev.
Predsednik DP je mnenja, da je to sicer ena od variant, a postopkovno ni primerna. Še enkrat
predlaga, da zbor najprej sprejme Pravilnik kot tak in nato predlagane pripombe, ki jih v obliki
čistopisa potrdi izvršni odbor komisije in potem upravni odbor PZS.
Mirko Jeršič – PD Srednja vas v Bohinju je predlagal, da se najprej opredeli do podanih pripomb in ko
bodo pripombe sprejete ali zavržene se odloča o Pravilniku.
Sklep 5/2016: Zbor gospodarjev potrjuje Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih
središčih v obliki, ki je bila pripravljena kot gradivo za zbor.
Za sklep je glasovalo več kot 20 navzočih delegatov in je sprejet.
Predsednik DP je dal na sklepanje še predloge, ki so bili podani tekom razprave.
Strokovni sodelavec Dušan Prašnikar je opozoril, da moramo točno opredeliti, katere spremembe
smo sprejeli, da bo to jasno zapisano, čeprav so bile pobude že izrečene. Če se gre po členih, je bila
pri 16. Členu podana pobuda, da velja rezervacija do 19. Ure ali kako drugače.
Z strani več prisotnih je bilo izraženo mnenje, da je ta ura 17 oz. 19. Glede na nejasnost predloga, je
predsednik DP predlagal glasovanje o posameznih predlogih ur.
Predlog sklepa: Zbor gospodarjev sprejme spremembo 16. člena, da se spremeni čas rezervacije na
17. uro.
Za sklep je glasovalo 9 delegatov in sklep ni potrjen.
Predlog sklepa: Zbor gospodarjev sprejme spremembo 16. člena, da se spremeni čas rezervacije na
19. uro.
Za sklep je glasovalo 16 delegatov in sklep ni potrjen.

Sklep 6/2016: Zbor gospodarjev sprejme pripombo, da je priloga Pravilnika o planinskih koča,
bivakih in planinskih učnih središčih tudi hišni red za bivake in hišni red za planinska učna središča.
Za sklep je glasovalo preko 20 delegatov in sklep je sprejet.
Strokovni sodelavec Dušan Prašnikar je opozoril, da je bila dana še pripomba glede neusklajenosti
med 19. in 28. členom glede ponudbe spalne rjuhe v kočah.
Predsednik DP je pojasnil, da je v 19. členu navedeno, da koča mora imeti na voljo spalno rjuho v
prodaji in je prav tako, v 28. členu pa se nanaša na ostale izdelke, ki so priporočljivi. Zato tu ni
potrebne nobene spremembe.
Predsednik DP je ugotovil, da drugih pripomb ni bilo in da je ta točka dnevnega reda zaključena in
odpira točko 10.
Ad. 10
Sprejem najvišjih cen za prenočevanje in osnovne oskrbe v planinskih kočah je predstavil Načelnik
gospodarske komisije Janko Rabič. V uvodu je pojasnil, da gre pri cenah za aktualen in pomemben
problem, ki ga moramo rešiti in priti do skupnega stališča, saj gre tudi za skupni ugled, tako komisije,
PZS kot samih koč in da ne bi prihajalo do kritik kdo ni kaj naredil. Da bi problem cen lažje rešili, je
komisija ponovno oblikovala strokovni odbor za visokogorske koče. Odbor se je sestal in pripravil
predlog cen prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah. Predlog odbora je obravnavala
komisija in predsedstvo PZS je podalo alternativni predlog s popravkom, ki ga je izvršni odbor
gospodarske komisije obravnaval in z manjšimi spremembami potrdil in predlagal zboru za sprejetje.
Predlog je kompromis, saj smo bili dveh bregovih in upa, da s potrditvijo tega predloga ne bo
prihajalo do razhajanj in da bo v zadovoljstvo čim večih.
Podrobno predstavitev predloga cenika je predstavil strokovni sodelavec Dušan Prašnikar. Predlog
je bil poslan vsem društvom s kočami in objavljen na spletni strani PZS dva dni pred zborom. Kljub
temu je Prašnikar podrobno predstavil vse predlagane spremembe cenika glede na do sedaj veljavni
cenik.
Marjan Jauševec – PD Radovljica je povedal, da smo prejšnji cenik sprejeli tako, da so cene
priporočljive.
Predsednik DP je obrazložil, da je tudi v prejšnjem ceniku bilo sprejeto in je zapisano, da so to
najvišje cene. Povedal je, da so bile želje, da bi se to spremenilo tudi v statutu, vendar zaenkrat
veljavni status opredeljuje, da PZS določa najvišje cene v planinskih kočah in ne priporoča.
Sklep 7/2016: Zbor gospodarjev sprejema najvišje cene za prenočevanje in osnovne oskrbe v
planinskih kočah.
Za sklep je glasovalo 27 delegatov. Sklep je bil sprejet.
Ad. 11
Predsednik DP je v svojem imenu predlagal, da bi tudi v prihodnje obdržali tako obliko dela, da je na
isti dan najprej konferenca planinskega gospodarstva in potem zbor gospodarjev, saj je tako najbolje
izkoriščen čas. Dodatno je spomnil, da bo gospodarska komisija v letu 2016 organizirala
usposabljanje za oskrbnike in pozval prisotne, da to informacijo razširijo v društvih oz. kočah, da bo
seminar dobro obiskan.

Emil Sekne – PD Iskra Kranj je vprašal, kaj narediti s tistimi, ki se ne bodo držali sprejetih najvišjih
cen in vprašanje, ali je na zboru prisoten predstavnik PD Ljubljana Matica.
Predsednik DP je izrazil mnenje, da je to delo na prostovoljni osnovi in jih težko sankcioniraš. Gre za
pošten odnos in etiko.
Ker druge razprave ni bilo se je predsednik DP vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in srečno pot
domov.
Uradni del zbor je bil zaključen ob 15.15 uri.

Zapisal: Dušan Prašnikar l.r.

Predsednik delovnega predsedstva: Jože Rajh l.r.

Overovatelja zapisnika:
Benjamin Kampuš l.r. , Bojan Završnik l.r.

Priloge:
-

Poročilo verifikacijske komisije
Poročilo o delu GK PZS za leto 2014 in za leto 2015
Program dela in finančni načrt GK PZS za leto 2016
Okvirni program dela GK PZS za leto 2017
Pravilnik za planinske koče, bivake in planinska učna središča
Najvišje cene prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah

Številka: /2017
Datum: 4. 2. 2017

ZAPISNIK ZBORA GOSPODARJEV

Zbor gospodarjev je potekal 4.2.2017 v dvorani Urška Gospodarskega razstavišča v Ljubljani s
pričetkom ob 14.00.
Prisotni delegati - predstavniki odsekov za gospodarstvo planinskih društev s planinskimi kočami:
Rajmund Čerin – OPD Koper, Beno Karner – PD Celje-Matica, Ivan Rupnik – PD Cerkno, Roman
Močnik – PD Črna na Koroškem, Iztok Arnoc – PD Dovje-Mojstrana, Ivo Šinkovec - PD Gornji Grad,
Ivan Kovač – PD Hrastnik, Zoran More – PD Idrija, Gregor Gerčar – PD Integral, Emil Sekne – PD
Iskra Kranj, Marjan Čadež – PD Javornik Koroška Bela, Janko Rabič – PD Jesenice, Jože Juršič – PD
Krka Novo mesto, Marjan Zupan – PD Kum Trbovlje, Jože Rajh – PD Laško, Tone Jan – PD Medvode,
Andrej Mencinger – PD Mežica, Igor Kanižar – PD Moravče, Toni Praunseis – PD Mozirje, Mile
Guzina – PD Pošte in Telekoma Ljubljana, Matija Močilnik – PD Prevalje, Benjamin Kampuš – PD
Radeče, Marjan Jauševec – PD Radovljica, Zoran Kos – PD Ruše, Jože Kocjanc – PD Srednja vas v
Bohinju, Matjaž Čepin – PD Škofja Loka, Darij Kenda – PD Tolmin, Anton Sitar – PD Vransko, Roman
Novak – PD Vrhnika, Alojz Lotrič – PD Za Selško dolino Železniki, Karel Drnovšek – PD Zagorje ob
Savi, Maric Okršlar – PD Gorje, Andrej Kramar – PD Železničar Ljubljana.

Ostali prisotni: Bojan Rotovnik – predsednik PZS, Dušan Prašnikar – strokovni sodelavec GK PZS,
Dragica Onič – PD Poljčane, Janez Šubil – PD Sovodenj, Ivan Likar – PD Križe, Bojan Završnik – PD
Žirovnica, Jože Merc – PD Prevalje, Damjana Čadež – PD Cerkno, Olga Oven – PD Javornik Koroška
Bela, Marjeta Bricl – PD Kum Trbovlje, Valentin Rezar – PD Radovljica, Jaka Zupanc – PD Srednja vas v
Bohinju, Mirko Jeršič – PD Srednja vas v Bohinju, Milan Jerman – PD Vrhnika, Jože Šuštaršič – PD
Radeče

Ad. 1
Pred Zborom gospodarjev je od 9.00 do 12.45 potekala 6. konferenca planinskega gospodarstva.
Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 13.30 dalje.
Ad. 2
Predlog organov zbora je podal Janko Rabič, načelnik gospodarske komisije.
Delovno predsedstvo: Valentin Rezar – PD Radovljica, predsednik; Damjana Čadež – PD Cerkno;
Benjamin Kampuš – PD Radeče.
Verifikacijska komisija: Ivan Likar – PD Križe, predsednik; Marjeta Bricl – PD Kum Trbovlje, Ciril
Razinger – PD Jesenice.
Zapisnikar: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS

Overovatelja zapisnika: Zoran Kos – PD Ruše, Marko Rupnik – PD Javornik Črni vrh
SKLEP: 1/2017: Zbor gospodarjev potrjuje delovne organe zbora v predlagani sestavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3
Predsednik delovnega predsedstva (predsednik DP) Valentin Rezar je za potek zbora predlagal
naslednji dnevni red:
1. Evidentiranje prisotnosti
2. Izvolitev organov zbora
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pozdrav gostov
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Poročilo o delu GK za leto 2016
7. Predstavitev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2017
8. Predstavitev okvirnega programa dela GK za leto 2018
9. Sprejem sprememb Pravilnika o kočah, bivakih in planinskih učnih središčih
10. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet.
SKLEP: 2/2017: Zbor gospodarjev potrjuje dnevni red v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4
Na zboru gospodarjev ni bilo zunanjih gostov, zato je predsednik DP prešel na naslednjo točko.
Ad. 5
Poročilo verifikacijske komisije je podal njen predsednik Ivan Likar, PD Križe.
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov, predstavnikov odsekov za
gospodarstvo društev s planinskimi kočami, ob 14.15 ugotovila, da je od skupno 86 glasov za
odločanje na današnjem zasedanju navzočih 37 glasov ali 42 %, kar pomeni, da je navzočih več kot
ena tretjina glasov in je zbor sklepčen. Odločitev bo sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica
navzočih glasov, oz. najmanj 19. Zbor bo sklepčen, dokler bo na njem prisotnih vsaj 15 glasov za
odločanje. Poročilo je priloga zapisnika.
Ad. 6
Predsednik DP je k besedi povabil načelnika GK PZS Janka Rabiča, ki je podal poročilo o delu
komisije za leto 2016.
Načelnik je najprej omenil, da je za to sestavo gospodarske komisije že tri leta dela. V preteklem letu
je bilo veliko narejenega. Podrobno poročilo so vabljeni dobili po elektronski pošti. S strani nekaterih
društev je bilo slišati očitke, da bi lahko bili bolj uspešni glede zakonodaje, ki se dotika koč in pri
pridobivanju sredstev za koče ter da bi lahko bolje sodelovali s turističnim gospodarstvom. Komisija
se trudi in nekatere stvari se premikajo na bolje. Načelnik je na kratko povzel glavne vsebinske
sklope, kjer je bila komisija najbolj aktivna. Načelnik se je zahvalil vodstvu PZS za sodelovanje, članom
izvršnega odbora komisije za delo in strokovnemu sodelavcu komisije.
Predsednik DP je dal poročilo v razpravo. S strani delegatov ni bilo podanih komentarjev.

Strokovni sodelavec je predstavil finančno poročilo gospodarske komisije za leto 2016. Poudarek je
bil pri vrednostih, ki so odstopale od načrtovanih sredstev. Več od načrtovanega se je porabilo za
seminarje za oskrbnike planinskih koč, Svetovalno pisarno in promocijske trganke o planinskih kočah.
Dodatno je bilo pod razno vključen strošek zunanjih izvajalcev za prijavo na dva razpisa. Manj od
načrtovanega pa predvsem za ekskurzijo v tujino, sofinanciranje ekološke in energetske prenove
planinskih koč in vzorčenja odtočnih voda iz planinskih koč.
SKLEP: 3/2017: Zbor gospodarjev potrjuje poročilo o delu GK PZS in finančno poročilo GK PZS za
leto 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet. Poročilo je priloga zapisnika.
Ad. 7 in Ad. 8
Predsednik DP je predlagal, da se točki 7 in 8 dnevnega reda predstavi skupaj in tudi glasuje hkrati za
obe točki, program dela in finančni načrt GK za leto 2017 ter okvirni program dela GK za leto 2018.
Program dela je predstavil strokovni sodelavec. Glavnina dela ostaja enaka kot v preteklem letu. Za
leto 2017 je želja in ambicija nadgraditi delovanje Svetovalne pisarne, predvsem na področju
arhitekturnega in gradbenega vidika prenov planinskih koč ter na področju energetike. Novost je tudi
ta, da je s strani soglasodajalcev oz. ostalih državnih inštitucij, ki so vključene pri postopkih gradbenih
dovoljenj za planinske koče, prišla želja, da se Planinska zveza Slovenije vključuje že v fazi priprave
dokumentov in soglasij in s svojimi izkušnjami in strokovnjaki pomaga državnim inštitucijam pri
sprejemanju odločitev vezanih na planinske koče. Omenil je tudi prizadevanja Planinske zveze
Slovenije za izvedbo projekta Planinske vasi.
Strokovni sodelavec je predstavil finančni načrt komisije za leto 2017 in sicer je podrobneje
predstavil stroškovna mesta gospodarske komisije, ki predstavljajo glavne sklope aktivnosti komisije.
Sredstev za delovanje komisije bo v letu 2017 nekoliko manj od preteklih let, to pa predvsem na
račun novega stroškovnega mesta, ki bo namenjeno Skladu za planinske koče.
Ker s strani delegatov ni bilo podanih komentarjev je dal predsednik DP program dela na glasovanje.
Sklep 4/2017: Zbor gospodarjev potrjuje program dela in finančni načrt gospodarske komisije za
leto 2017 ter okvirni program dela gospodarske komisije za leto 2018 v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet. Program dela s finančnim načrtom je priloga zapisnika.
Ad. 9
Predsednik DP je povabil k predstaviti naslednje točke Sprejem sprememb Pravilnika o kočah,
bivakih in planinskih učnih središčih.
Predlog sprememb je predstavil strokovni sodelavec. Povod za spremembo Pravilnika je bila
sprememba ure veljavnosti rezervacije na planinski koči. Hkrati se je z odpiranjem Pravilnika naredilo
tudi preverjanje o ostalih potrebnih popravkih. Pomembna sprememba Pravilnika so kriteriji za
pridobitev statusa planinske koče.
Strokovni sodelavec je predstavil spremembe, ki so bile vabljenim poslane preko elektronske pošte v
tednu pred samim zborom gospodarjev.

Po koncu predstavitve predlogov sprememb je strokovni sodelavec predstavil še amandmaje s strani
predsedstva PZS in sicer:
V 6. Členu namesto druge alineje (kot disciplinski ukrep) predlog besedila: na osnovni odločitve IO
GK ob ugotovitvi, da koča krši ta pravilnik, oz. ne izpolnjuje kriterijev za pridobitev statusa
planinskega objekta.
V 25. Členu predsedstvo predlaga preoblikovanje prvih dveh stavkov z naslednjim besedilom: UO PZS
zaradi specifičnega poslovanja planinskih koč sprejema priporočene cene prenočevanja in izbranih
artiklov preskrbe. Planinska koča mora nuditi popust za prenočevanje članom PZS ter članom tujih
partnerskih organizacij v okviru reciprocitete in ostalih, s katerimi ima PZS sklenjen bilateralni
sporazum.
V 34. členu predsedstvo predlaga preoblikovanje prvega odstavka z naslednjim besedilom:
Planinske koče morajo obiskovalcem nuditi v prodajo vsaj en zemljevid in vodnik, ki zajemata
planinske poti in zanimivosti na območju koče, dnevnike veznih poti, za katere je koča kontrolna
točka in spalne rjuhe.
Predsednik DP je pozval delegate k razpravi in pojasnil, v kolikor imajo konkretne predloge za
spremembo Pravilnika, naj podajo te predloge v pisni obliki.
Olga Oven, PD Javornik Koroška Bela, je prosila za pojasnilo 20. člena glede tega, da mora imeti
oskrbnik izobrazbo gostinske ali turistične smeri oz. opravljen seminar za oskrbnike planinskih koč, v
kolikor ga nima, ga mora priskrbeti v tekočem letu. Mnenja je, da imajo lastniki planinskih koč toliko
suverenosti, da o primernosti oskrbnika odločajo sami.
Miro Eržen, podpredsednik PZS, je podal pojasnilo z razmislekom o zavedanju, da je v sedanjem času
veliko privatnega interesa za pridobitev statusa planinskega objekta in da se s spremembami
Pravilnika poskuša zaostriti pogoje za pridobitev tega statusa. Planinska društva, ki že dlje časa
upravljajo s kočami, praktično večino teh pogojev že izpolnjujejo. Kar se tiče zahtev, kaj mora nekdo
zadostiti, pa je pomembno zavedanje, da želimo izboljšati delovanje koč in da za to potrebujemo
usposobljen kader. Načelno se vsi strinjamo, da so seminarji za oskrbnike smiselni in potrebni in naj
to ne ostane le na načelni ravni, ampak to tudi udejanimo. Da torej oskrbniku, ki nima gostinske ali
turistične šole, na seminarju za oskrbnike damo vsaj osnovno znanje o planinskih kočah in kaj se
pričakuje, da te osebe znajo in kako komunicirajo z gosti. Glede financiranja seminarjev, lansko leto je
bilo in kar bo verjetno tudi praksa, da del stroškov pokrije gospodarska komisija, del pa vseeno
udeleženci oz. planinska društva sama. Glede tega, da morajo opraviti seminar v tekočem letu, v
kolikor že nimajo opravljen tak seminar, pa je aprilski termin seminarjev dovolj primeren, ko ima
večina koč že oskrbnike in hkrati ni že začetek poletne sezone.
Predstavnik PD Tržič, je podal več vprašanj. Glede 3. člena, ali se pogoji vežejo na pridobitev ali tudi
na ohranitev statusa planinskega objekta. V 3. Členu je zapisano, da se mora upravljavec planinske
koče udeleževati usposabljanj, ki jih PZS organizira za upravljavce planinskih koč. Če to velja za
oskrbnike oz. najemnike se strinja, da se s tem dvigne nivo delovanja koč. Samo, bi bilo smiselno v
tekstu spremeniti, da se to nanaša na oskrbnike. Sicer je ta alineja v koliziji z 20. Členom. V 3. Členu je
zapisano, da mora biti objekt od najbližjega planinskega objekta oddaljen vsaj 2 uri hoje. Če so tu
mišljene planinske koče, potem je to v redu, če pa bivaki, potem tega ne razume oz. je potrebno
natančno opredeliti. Zadnje vprašanje se je nanašalo na načrt poslovanja za dobo 5 let, za kar je prosil
za pojasnilo.

Predsednik DP je pojasnil, da se ta člen nanaša za novo pridobitev statusa planinskega objekta in ne
za obstoječe objekte. Dodatno je obrazložil namen seminarjev in usposobljenega kadra na planinskih
kočah.
Miro Eržen, podpredsednik PZS, je podal dodatno pojasnilo. Pri usposabljanjih je potrebno ločiti dve
stvari, eno so usposabljanja kadra v kočah. Drugo pa je to, da planinska društva v okviru delovanja
PZS sodelujejo pri oblikovanju politike poslovanja s planinskimi kočami. Lastniki planinskih koč pa so
lahko privatne osebe, ki s PZS nimajo nobene povezave. Kdorkoli je lastnik planinskega objekta, je
prav, da sodeluje na aktivnostih PZS, kot so npr. zbori gospodarjev, da razume politiko in delovanje
PZS. Za privatne lastnike planinskih objektov ni samoumevno, da poznajo značilnosti delovanja PZS,
še posebno na področjih, pomembnih za planinske koče, npr. sistem reciprocitete in popustov v
kočah. Pomemben namen sprememb pravilnik je torej v tem, da imamo skupno politiko poslovanja
planinskih koč in da so v to vpeti vsi lastniki oz. upravljavci planinskih objektov.
Boris Lazar, PD Pošte in Telekoma Ljubljana, je mnenja, da je velika razlika v kočah, ki so odprte celo
leto in kočah, ki so odprte tri mesece, kjer je veliko težje dobiti osebje. In s prisilo, da mora še iti na
seminar, bo to še težje, zato ni za tak pogoj.
Predsednik PD je podal ugotovitev, da drugih amandmajev na spremembe Pravilnika ni in je vprašal
vodstvo, če se glasuje posebej o amandmajih ali skupno vse spremembe.
Bojan Rotovnik, predsednik PZS, je pričakoval več razprave, glede na to, da je planinsko gospodarstvo
široka tematika, ki je potrebna celovite obravnave. Spremembe so prišle z dobrim premislekom in ni
namen oteževati poslovanje planinskih koč, temveč dvigniti poslovanje koč na višji nivo. Če so vse
spremembe pravilne, bo pokazal čas in določene zadeve bo gotovo potrebno še prilagajati. Ker je
večji del predsedstva prisoten na zboru, so tekom razprave pripravili predlog, da se obveze vezane na
usposobljenost kadra veže na prehodno obdobje dveh let, da imajo društva dovolj časa, da se
oskrbniki udeležijo teh seminarjev in da jih v tem času ne pod prisilo temveč priporočilom usmerjajo
na udeležbo na seminarjih.
Predstavnica PD Nova Gorica, strinja se z nameni usposabljanja, samo je že v osnovi težko dobiti
kadre za delo na kočah. Predlaga, da je usposabljanje kot priporočilo in ne obveza.
Olga Oven, PD Javornik-Koroška Bela, je predlagala, da se dikcija oskrbnik mora imeti gostinsko ali
turistično izobrazbo spremeni tako, da ima oskrbnik primerno izobrazbo, ker mora imeti v praksi
oskrbnik tudi praktična znanja pri vzdrževanju koče.
Predsednik DP je podal mnenje, da je v praksi veliko dela, da se pridobi dober kader za delo na koči,
ker je lahko tudi fluktuacija zelo velika. Oskrbnik ni nujno, da ima znanja iz vseh področij, saj je
običajno na koči več ljudi in se delo porazdeli. Hkrati določena dela na koči opravljajo gospodarji koč.
Jaka Zupanc, PD Bohinj Srednja vas, je podal mnenje, da se naj napiše zgolj primerna izobrazba.

Boris Lazar, PD Pošte in Telekoma je podal mnenje, da mora imeti oskrbnik predvsem sposobnosti
obvladovanja koče in osebja v koči.
Predsednik DP je dodal mnenje, da je najslabše, če oskrbnike menjamo vsako leto in jih moramo
vsako leto na novo izobraževati.
Olga Oven, PD Javornik-Srednja vas, še enkrat predlagala predlog, da ima osebje ustrezno izobrazbo
ali usposobljenost.
Miro Eržen, podpredsednik PZS je podal mnenje, da za to, kaj je ustrezna izobrazba, je lahko veliko
različnih mnenj. Namen usposabljanja za oskrbnike planinskih koč je predvsem osnovna usmeritev,
kaj naj bi bil obseg dela oskrbnika in kakšna naj bi bila usmeritev dela planinskih koč.
Anton Progar, PD Krka Novo mesto smatra, da je minimalna oz. primerna izobrazba oskrbnikov
smiselna in prava usmeritev za planinske koče. Tudi na drugih področjih se zahteva določena
izobrazba.
Igor Kanižar, PD Moravče ne razume, zakaj je problem glede predlagane dikcije, če pač nekdo nima
gostinske ali turistične izobrazbe, opravi še seminar za oskrbnike, ki je prav gotovo uporaben.
Strokovni sodelavec je podal predlog, da se da na glasovanje tiste amandmaje, ki jih je predlagalo
predsedstvo z dopolnilom predsednika PZS, da je prehodni rok za usposobljenost oskrbnikov dve leti.
Če ta predlog ne bo izglasovan, pa se potem glasuje za predlog Olge Oven.
Za predlog amandmajev predsedstva PZS z dopolnilom predsednika PZS je glasovala večina navzočih
delegatov, trije so bili proti.
Predsednik DP je pozval, če obstaja še kak dodatni predlog. Tega ni bilo.
Sklep 5/2017: Zbor gospodarjev potrjuje spremembe Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in
planinskih učnih središčih v obliki, ki je bila pripravljena kot gradivo za zbor in z potrjenimi
amandmaji.
Za sklep je glasovalo več kot 20 navzočih delegatov in je sprejet. Proti sta bila dva.
Ad. 10
Roman Novak, PD Vrhnika je predstavil aktivnosti za izgradnjo nove koče na Planini nad Vrhniko,
namesto obstoječega zavetišča. Plan je, da bo konec leta 2017 objekt zgrajen do te mere, da bo že
lahko sprejemal goste. Narejenega je bilo veliko dela pri pridobivanju sredstev na najrazličnejših
ravneh. Dodatno so se odločili, da pripeljejo tudi elektriko in optični kabel do koče.
Ker druge razprave ni bilo se je predsednik DP vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in povabil, da
si lahko ogledajo še sejem ter še posebej prostor PZS.
Uradni del zbor je bil zaključen ob 15.15 uri.

Zapisal: Dušan Prašnikar l.r.

Predsednik delovnega predsedstva: Valentin Rezar
l.r.

Overovatelja zapisnika:
Zoran Kos l.r. ,
Marko Rupnik l.r.

Priloge:
-

Poročilo verifikacijske komisije
Poročilo o delu GK PZS in finančno poročilo za leto 2016
Program dela in finančni načrt GK PZS za leto 2017
Okvirni program dela GK PZS za leto 2018
Pravilnik za planinske koče, bivake in planinska učna središča

Zapisnik Zbora gospodarjev
Zbor gospodarjev je potekal 3.2.2018 v dvorani Urška Gospodarskega razstavišča v Ljubljani s
pričetkom ob 13.30.
Ad. 1
Pred Zborom gospodarjev je od 9.00 do 12.30 potekala 7. konferenca planinskega gospodarstva.
Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 13.00 dalje.
Ad. 2
Zbor je otvoril dosedanji načelnik gospodarske komisije Janko Rabič in v uvodu posebej pozdravil
predsednika PZS, Bojana Rotovnika.
Za organe zbora je predlagal:
Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Likar - PD Križe.
Člana delovnega predsedstva: Marjan Zupan - PD Kum Trbovlje; Miran Cokan - PD Grmada Celje.
Verifikacijsko-volilna komisija: Marjeta Bricl - PD Kum Trbovlje; Brane Markovič - PD Železničar
Ljubljana; Anton Progar - PD Krka Novo mesto.
Zapisnikar: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS.
Overovatelj zapisnika: Roman Novak - PD Vrhnika; Roman Resnik - PD Kamnik.
Na predlog organov in bilo pripomb.
Sklep 1-2018: Zbor gospodarjev potrjuje predlagane organe za izvedbo Zbora gospodarjev 2018 v
predlagani sestavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3
Predsednik delovnega predsedstva (predsednik DP) Ivan Likar, je podal predlog dnevnega reda.
DNEVNI RED ZBORA GOSPODARJEV:
1. Evidentiranje prisotnosti
2. Izvolitev organov zbora
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pozdrav gostov
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Pregled sklepov Zbora gospodarjev 2017
7. Poročilo o delu GK za leto 2017
8. Predstavitev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2018
9. Predstavitev okvirnega programa dela GK za leto 2019
10. Volitve v organe gospodarske komisije za obdobje 2018-2020
11. Razno
Sklep 2-2018: Zbor gospodarjev potrjuje dnevni red Zbora gospodarjev 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4
DP je povabil predsednika PZS k pozdravnim besedam.
Bojan Rotovnik je že pri Konferenci planinskega gospodarstva nagovoril prisotne, tokrat pa jih še
enkrat pozdravil z mislijo, da se zahvaljuje za njihovo delo, naj bodo še naprej motivirani za svoje
delo, kljub bremeni z državni birokracijo in dodal, da v kolikor bodo tekom zbora vprašanja zanj, jih
bo poskušal po svojih močeh odgovoriti.
Ad. 5
Poročilo verifikacijske komisije je podala njena predsednica Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje.
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov, predstavnikov odsekov za
gospodarstvo društev s planinskimi kočami, ob 14.10 ugotovila, da je od skupno 86 glasov za
odločanje na današnjem zasedanju navzočih 37 glasov ali 43 %, kar pomeni, da je navzočih več kot
ena tretjina glasov in je zbor sklepčen. Odločitev bo sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica
navzočih glasov, oz. najmanj 19. Zbor bo sklepčen, dokler bo na njem prisotnih vsaj 29 glasov za
odločanje. Odločitev je sprejeta, da zanjo glasuje več kot polovica navzočih glasov oz. najmanj 19.
Ad. 6
Pregled sklepov Zbora gospodarjev 2017 je podal načelnik GK Janko Rabič. Sklepi so se nanašali na
redno delo komisije, kot dodaten pa je bil sprejet sklep vezan na spremembe Pravilnika o planinskih
kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. Na pregled ni bilo podanih komentarjev.
Ad. 7
Poročilo o delu GK 2017 je podal Janko Rabič in sicer je predstavil najpomembnejše aktivnosti, saj je
bilo poročilo vključeno kot gradivo za zbor gospodarjev. V uvodu je zaobjel delo celotnega štiriletnega
dela GK, ki se je sestala 15 krat in je poskušala reševati probleme na področju planinskih koč, a vedno
sama GK ni bila kos vsem problemom in je sodelovala s predsedstvom in UO PZS. Kot načelnik je
zadovoljen z opravljenim delom. Zahvalil se je za sodelovanje članom IO GK, vodstvu PZS na čelu s
predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom, članom UO PZS, podpredsedniku PZS, zadolženemu za
gospodarstvo, Miru Erženu, strokovnemu sodelavcu Dušanu Prašnikar. Izpostavil je delo Svetovalne
pisarne z vodjem Dragom Dretnikom, mednarodno sodelovanje v okviru CAA komisije za koče in poti,
certifikate za okolju in družinam prijazne planinske koče, sodelovanje v številnih projektih z
namenom pomoči društvom, usposabljanje oskrbnikov planinskih koč.
Finančno poročilo o delu GK v letu 2017 je podal strokovni sodelavec Dušan Prašnikar. Gradivo je
bilo poslano predhodno, zato je pri predstavitvi podal glavne značilnosti finančnega poročila.
Predstavljeno je delno poročilo, končno poročilo pa potrjuje upravni odbor PZS. Odhodkov v letu
2017 je bilo 22.376 €, prihodkov pa 21.022 €, s čimer je komisija zaključila leto z minusom v vrednosti
1.354 €.
Sklep 3-2018: Zbor gospodarjev potrjuje poročilo o delu GK za leto 2017 in se je seznanil z okvirnim
finančnim poročilom GK za leto 2017.
Ad. 8 in 9
Predsednik DS je predlagal, da se točki 8 in 9 združita in tudi skupaj obravnava.
Program dela GK za leto 2018 in okvirni program dela GK za leto 2019 je podal strokovni sodelavec.
Osnovni program dela ostaja enak programom dela v prejšnjih letih. Kot novost je izpostavil, da je v
načrtu usposabljanje za gospodarje planinskih koč. Želja je tudi, da se v okviru Svetovalne pisarne
razširi področje svetovanja razširi za arhitekturno in gradbeno področje.

Finančni načrt za delo GK v letu 2018 je podoben kot je bil v letu 2017, ker tudi ni pričakovanih
sprememb pri prihodkih.
Predsednik DS je pozval navzoče k razpravi in predlogom.
Jože Stanovnik, PD Škofja Loka je v imenu MDO Gorenjske podal predloge za dopolnitev programa
dela GK. Planinska organizacija ima velik potencial za turistično gospodarstvo Slovenije. Kljub temu
ostaja organizacija pri upravljanju s kočami samorastniška z ogromno prostovoljnega dela. Tam pa
kjer ni tega prizadevanja, gredo koče v najem in so koče posledično slabše vzdrževane. Stanje in
finančna kondicija planinskih koč se vse bolj slabša. Potrebno je izvesti temeljito analizo dejanskega
stanja in strokovno oceno vsakega objekta posebej. Slediti mora močno sodelovanje društev in zveze
za pridobitev sredstev za vlaganja v planinske koče. Močneje je potrebno spremljati vse možne
razpise in vzpostaviti koordinacijo, ki bi združevala zainteresirane za posamezne projekte, da se
pripravi kvalitetne prijave na razpise. Aktivnosti za upravljanje nepremičnin PZS ni nikjer vključenih v
program dela PZS, kar je pomembna tema v prihodnosti.
Predlagal je dopolnitev programa dela z naslednjimi aktivnostmi:
- Izdelava analize stanja in ocena potrebnih vlaganj za vzdrževanje, obnovo, adaptacijo in opremo v
planinske objekte po kategorijah I, II, III.
- Sprotno sledenje vseh razpisov za pridobitev sredstev za vlaganje v planinsko gospodarstvo in
tekoče obveščanje PD potencialnim vlagateljev.
- Analiza stanja nepremičnin v lasti PZS, s predlogom za učinkovito gospodarjenje z njimi.
Prisotni so se strinjali, da se predstavljen predlog MDO Gorenjske vključi v program dela GK 2018.
Sklep 4-2018: Zbor gospodarjev potrjuje program dela in finančni načrt gospodarske komisije za
leto 2018 ter okvirni program dela za leto 2019 v predlagani obliki in s predstavljeno dopolnitvijo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 10
Predsednik DP je predlagal, da Volitve v organe gospodarske komisije za obdobje 2018-2020
potekajo tajno, glede na to, da je kandidatov za člane izvršnega odbora več, kot je mest.
Prijavljeni kandidati za načelnika GK in člane IO GK so se na kratko predstavili.
Kandidat za načelnika GK je zgolj eden, Valentin Rezar – PD Radovljica, kandidati za člane izvršnega
odbora GK so: Janko Arh – PD Bohinjska Bistrica, Milan Černe – PD Nova Gorica, Drago Dretnik – PD
Mežica, Anton Klinc – PD Oplotnica, Zoran Kos – PD Ruše, Marjan Kozmus – PD Laško, Aleš Požar – PD
Postojna, Roman Resnik – PD Kamnik, Aleksander Ropret – PD Moravče, Ivan Rupnik – PD Cerkno.
Predsednik DP je pojasnil potek volitev. Za vmesni čas, ko se čaka na preštevanje glasov pa je navzoče
povabil k besedi.
PZS Bojan Rotovnik se je zahvalil Janku Rabiču in vsem članom izvršnega odbora za opravljeno delo v
štriletnem mandatu in hkrati veliko uspeha novi ekipi gospodarske komisije.
Predsednik DP se je zahvalil Bojanu Rotovniku za uspešno vodenje PZS v dveh mandatih.
Marjan Zupan, PD Kum Trbovlje je podal, da bi se morali potruditi, da bi bile tudi planinske koče
upravičene do nepovratnih sredstev Ekosklada. Dodal je tudi, da je članstvo v društvu vse bolj staro in
je to težava za delovanje društva in se sprašuje kakšna je starostna struktura članstva na ravni PZS.
Jože Stanovnik je dodal, da se tudi vodniški kader v društvih vse bolj stara in precej vodnikov postaja
neaktivnih bi bile potrebne aktivnosti, da se to izboljša.
Valentin Rezar je predstavil, da društvo želi prenoviti tovorno žičnico in so iskali različne vire
sredstev. Na Ekoskladu so jim odgovorili, da so kot eno društvo kadrovsko in finančno premajhni, če
pa se združijo in da PZS kot garant stoji za takimi projekti, potem je lažje pridobiti sredstva.

Danilo Škerbinek je predlagal, da je potrebno še več agitacije, da se promovira koče, še posebno za
pridobitev družin, potrebujemo skupne nastope in sodelovanje. Nekatere koče niso planinski
organizaciji več v ponos. Opazil je, da tri koče v zadnjem času niso več v upravljanju planinskih
društev. Koč ni dobro puščati drugim in se moramo kot organizacija truditi, da koče ostanejo v
upravljanju društev.
Predsednik DP je dodal, da so člani IO GK ugotavljali, da je koč v Sloveniji zelo veliko, sploh v
primerjavi s tujino in da je vprašanje, ali bi bilo kateremu objektu potrebno odvzeti status koče, glede
na to, da nima več prave podobe planinske koče.
Strokovni sodelavec je pojasnil stanje glede možnosti pridobivanja sredstev na javnih razpisih za
planinske koče. Hkrati je pozval prisotne, da gospodarski komisiji pošiljajo informacije o investicijah in
drugih načrtih planinskih koč, saj ima s tem komisija več možnosti za pridobivanje sredstev.
Marjeta Bricl je podala poročilo verifikacijsko-volilne komisije in predstavila, kdo so izvoljeni
kandidati za načelnika GK in člane izvršnega odbora GK.
Valentin Rezar se je zahvalil za zaupanje in hkrati zahvalil prejšnji sestavi gospodarske komisije.
Komisija se bo trudila izvesti zastavljen načrt. Za uspešno delo komisije pa je nujno, da sprotno
pridobiva informacije s terena oz. društev s kočami.
Janko Rabič je simbolično predal štafeto vodenja gospodarske komisije Valentinu Rezarju.
Sklep 5-2018: Zbor gospodarjev potrjuje za načelnika gospodarske komisije Valentina Rezarja, PD
Radovljica, člani izvršnega odbora GK pa so postali Janko Arh – PD Bohinjska Bistrica, Milan Černe –
PD Nova Gorica, Drago Dretnik – PD Mežica, Anton Klinc – PD Oplotnica, Marjan Kozmus – PD
Laško, Aleš Požar – PD Postojna, Roman Resnik – PD Kamnik, Ivan Rupnik – PD Cerkno.
Predsednik DP se je vsem še enkrat zahvalil za udeležbo in zaželel srečno pot domov.
Uradni del zbor je bil zaključen ob 15.00 uri.
Zapisal: Dušan Prašnikar l.r.
Overovatelja zapisnika:
Roman Novak l.r. ,

Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Likar l.r.

Roman Resnik l.r.

Priloge:
-

Poročilo verifikacijske komisije
Poročilo o delu GK PZS in delno finančno poročilo za leto 2017
Program dela in finančni načrt GK PZS za leto 2018
Okvirni program dela GK PZS za leto 2019

