
 
 

ZAPISNIK 
 
1. seje IO GK PZS, ki je bila v četrtek, 22. februar 2018, ob 17.30 h, v sejni sobi PZS, Ob železnici 30 a, 
Ljubljana. 
 
Prisotni člani GK: Valentin Rezar – načelnik, člani Drago Dretnik, Anton Klinc, Marjan Kozmus, Roman 
Resnik, Ivan Rupnik. 
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS; Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za 
visokogorske koče; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS. 
Opravičeno odsotni: Janko Arh, Milan Černe, Aleš Požar. 
 
Novo izvoljeni načelnik GK Valentin Rezar je pozdravil vse prisotne. V uvodu je podal željo, da člani IO 
GK pri svojem delu poskušajo ne le videti interesa za lastne koče in društva, temveč predvsem na 
skupni interes za vse planinske koče. Glede na obsežnost vsebin in aktivnosti ima namen, da bi seje 
IO GK potekale v povprečju enkrat na dva meseca. Na kratko se je predstavil še vsak od udeležencev 
seje.  
 
Valentin Rezar je podal predlog 
dnevnega reda: 
1. Pregled zapisnika in sklepov 15. seje IO GK PZS v prejšnjem mandatu 
2. Poročilo s Konference planinskega gospodarstva 
3. Program dela GK 2018 in smernice delovanja izvršnega odbora GK 
4. Komisije in strokovni odbori znotraj GK 
5. Usposabljanje za oskrbnike planinskih koč in gospodarje 
6. Svetovalna pisarna PZS 
7. Projekt prenove tovornih žičnic 
8. Razno 
 
Add 1 
Načelnik je podrobneje predstavil zapisnik zadnje seje prejšnjega sestava IO GK.  
Pri pregledu sklepov je Miro Eržen dodal, da ga na konferenci planinskega gospodarstva ni bilo, ker je 
bil na predstavitvi knjige Alpski bojevniki v Švici. Nadalje je dodal, da je Evropska unija informirala, da 
je voda iz pipe bolj zdrava od vode v plastenkah, zato je vprašanje, kaj bo temu sledilo v smislu 
birokracije.  
Pri sklepu glede Kocbekovega doma je aktualne aktivnosti povzel Miro Eržen. PZS skuša pomagati in 
vzpodbujati, a so pristojni pri PD Celje Matica zelo zadržani, saj ne želijo vpliva drugih na njihov 
koncept dela. PZS je delno pogojevala, da bo aktivno finančno pomagala, če ima lahko vsaj minimalni 
vpliv.  
Pri sklepu glede pralnic koles na planinskih kočah je Dušan Prašnikar predstavil, da je bilo na 
korespondenčni seji UO PZS govor tudi glede pralnic in da je KVGN proti temu. Drago Dretnik je 
predlagal: smiselno je spremeniti kriterije OPPK, kar je osnova za odvzem certifikata OPPK na kočah, 
kjer bi imeli pralnico; obvestimo lahko vsa PD, da je pranje koles v nasprotju s stališči KVGN in GK. Pri 
tem je Marjan Kozmus dodal, da PZS ne da priporoča, ampak je proti. Miro Eržen je predlagal, da se 
zadeve preverijo in pripravi skupni dopis s KVGN. Drago Dretnik je dodal, da je certifikat OPPK 
usklajen s KVGN. 
Pri sklepu o pritožbah je Dušan Prašnikar pojasnil pritožbo glede Domžalskega doma ter da je na 
podlagi dopisa GK najemnik doma zatrdil, da bo poravnal razliko v preveč zaračunani ceni za spanje v 



 
domu. Mnenje članov IO je, da priporočil PZS glede planinskih koč ni veliko in je prav, da se jih 
upošteva. 
 
Sklep 1.1.2018: GK pripravi predlog dopisa glede prepovedi pralnic koles v planinskih kočah, se ga 
usklajenega s KVGN pošlje planinskim društvom. 
 
Sklep 2.1.2018: IO GK potrjuje zapisnik 15. seje IO GK v prejšnjem mandatu.   
 
Add 2 (skupaj s točko 5) 
Načelnik je podal lastno mnenje, da je bilo vsebin na konferenci preveč in je v prihodnje bolje kaka 
vsebina manj in bolj poglobljena oz. več časa za diskusijo. 
Dušan Prašnikar je opozoril, ali PD-jem pošljemo še kaka dodatna obvestila glede predstavljenih 
tematik na konferenci.  
Načelnik je podal predlog, da bi bilo dobro v svetovalno pisarno pridobiti tudi strokovnjaka za 
gradbeništvo oz. arhitekturo.  
Drago Dretnik je mnenja, da je novi gradbeni zakon olajšava glede na obstoječi zakon, saj za 
obstoječe objekte ni potrebno dodatnega urejanja, pač pa le za objekte, kjer bodo večje prenove.  
Miro Eržen je mnenja, da bi GK morala organizirati posvet za upravitelje/lastnike koč, v okviru katere 
bi bila tudi požarna varnost ter dodatno npr. gradbena zakonodaja, prijavna služba. Pomembno je, 
koga se bo nagovarjalo, saj je pri najemništvu dostikrat preko informacij slab.  
Načelnik se strinja, da je v programu dela za 2018 tudi seminar za gospodarje koč. 
Drago Dretnik je podal mnenje, da se čudi pristojnim državnim inšpekcijam, ki so zelo ohlapne pri 
pregledih na terenu in v veliki meri mižijo glede obstoječega stanja. Tudi ni bilo nobenega odziva na 
njegova vprašanja za predstavitev požarne varnosti na konferenci pl. gospodarstva. 
Miro Eržen je povedal, da so bili glede strokovnjaka za gradbeništvo oz. arhitekturo v pogovorih z 
Miho Kajzeljem. Pri tem je Dušan Prašnikar dodal, da je načelno zainteresiran, a ne kot sam, ampak 
kot npr. tričlanska komisija. 
Anton Klinc je predstavil, da pa so pri prenovi njihove koče državne službe glede požarne varnosti 
zelo stroge in so tudi pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja.  
Drago Dretnik je predstavil koncept izobraževanj od Avstrijcev, ki imajo 5 tehnični seminar za 
gospodarje koč (odpadne vode, pitna voda, higiena, požarna varnost..) in upravljavski seminar za 
predsednike planinskih društev.  
Miro Eržen je opozoril, da ima TNP v programu dela za leto 2018 pripravljenih 5.600 € za izboljšanje 
stanja planinskih koč v TNP. Potrebno je uskladiti naš program z njimi. 
Načelnik je podal kot informacijo, da podjetje Regeneracija (R-group) več ne dela.  
Marjan Kozmus je podal pohvalo za dobro delo svetovalne pisarne in sodelovanje z Dragom 
Dretnikom. Mnenja je, da je za dobro delovanje MČN največ odvisno od lastnika koče.  
Načelnik je glede delovanja MČN dodal, da je delovanje močno odvisno tudi od nadmorske višine 
koče, saj je višje temperatura dotoka vode zgolj npr. 5 st.C.  
Glede usposabljanj so se prisotni strinjali, da se organizira tako seminar za oskrbnike kot ločeno 
seminar za gospodarje koč. Seminar za gospodarje se po možnosti izvede skupaj s TNP. 
Jaka Zupanc je predstavil, da je našel fotografijo, ki predstavlja organizacijo seminarja planinskih koč 
v blejskem hotelu že pred 2. sv. vojno.  
 
Sklep 3.1.2018: GK organizira Seminar za oskrbnike planinskih koč 24.-25.4.2018.  
 
Sklep 4.1.2018: GK v letu 2018 organizira seminar za gospodarje planinskih koč. Predhodno se 
pripravi program seminarja.  



 
 
Add 3 (skupaj s točko 4) 
Načelnik je podrobno predstavil program dela GK za leto 2018 . Podal je predlog, da se v delo GK 
vključijo vsi člani in se delo čim bolj razporedi. Dušan Prašnikar je dodatno predstavil tudi organe 
znotraj GK. 
Miro Eržen je opozoril, kako se bo nadaljevalo aktivnosti glede pridobivanja sredstev za MČN na 
planinskih kočah. 
Jaka Zupanc je predstavil delovanje str. odbora za visokogorske koče. Od ustanovitve odbora v letu 
2015 so izvedli 6 sej, korespondenčnih sej in vmesne komunikacije, večina članov je bila aktivnih v 
odboru. Namen odbora je, da pripravlja predloge IO GK glede izboljšav za visokogorske koče. 
Trenutno se ukvarjajo s temo glede varne hrane in so že tudi izvedli sestanek z inšpektorjem za 
Gorenjsko. Miro Eržen je ob tem opozoril, da naj odbori ne bi delovali z državnimi oz. strokovnimi 
organizacijami, ne da bi komisije oz. vodstvo za to vedelo. Da se upošteva hierarhija delovanja PZS 
navzven. 
Miro Eržen je podal informacijo, da se bo v prihodnosti odprl Zakon o Triglavskem narodnem parku in 
da je dobro, da je PZS na to pripravljena s predlogi, predvsem se to nanaša na visokogorske koče. 
Dodal je, da se bodo prometne razmere v alpskem prostoru še poslabševale in je pomembno, kako 
stališče bo imela GK glede omejevanja prometa. Načelnik GK je predlagal, da bi se PD-je s kočami v 
TNP pozvalo, da posredujejo namere in želje glede sprememb zakona. Jaka Zupanc je dodal, da je bil 
narejen predlog prometne ureditve za Bohinjski konec, ki predvideva kvote vozil za posamezna 
območja. 
 
Sklep 5.1.2018: V komisijo za pregled in ocenjevanje razpisov gospodarske komisije se imenujejo: 
generalni sekretar PZS, načelnik gospodarske komisije PZS, strokovni sodelavec gospodarske 
komisije PZS, Roman Resnik, Anton Klinc. 
 
Sklep 6.1.2018: Za člane strokovne komisije za podeljevanje certifikata OPPK in DPPK se imenujejo: 
Valentin Rezar, Marjan Kozmus, Drago Dretnik in strokovni sodelavec gospodarske komisije PZS. 
 
Sklep 7.1.2018: IO GK potrjuje delovanje Strokovnega odbora za visokogorske koče v isti sestavi: 
Jaka Zupanc (vodja), Ivan Resnik, Olga Oven, Tomaž Willenpart, Branko Rutar in pridružena člana: 
Marica Okršlar, Jože Šušteršič. Vodja odbora je stalno vabljen na seje IO GK. 
 
Add 6 
Drago Dretnik je predstavil plan dela Svetovalne pisarne. Hkrati je na podlagi dosedanjih izkušenj 
pripravil predlog nekaterih sprememb vprašalnika oz. kriterijev za certifikat Okolju prijazna planinska 
koča. Pomembnejši popravki so pri točkah 1.1., 1.7, 2.1. Miro Eržen je želel pojasnila pri določenih 
postavkah, predvsem v smislu kontrole meril. K merilom se doda pogoj, da planinska koča za prejem 
certifikata ne sme imeti pralnice za kolesa. 
 
Sklep 8.1.2018: IO GK potrjuje spremenjen vprašalnik za pridobitev certifikata Okolju prijazna 
planinska koča.  
 
Add 7 
Načelnik GK je predstavil pripravo projekta glede prenove tovornih žičnih do planinskih koč. Drago 
Dretnik je dodal, da v CAA potekajo aktivnosti glede novih standardov za tovorne žičnice z možnostjo 
prevoza oseb. Miro Eržen je dodal, da imajo Nemci posebno skupino, ki pripravlja te predloge. PZS je 
poskušala vključiti dr. Duhovnika v to skupino, a MKGP ni našla denarja za pokritje stroškov. Načelnik 



 
je podal predlog predsednika PZS, da se projekt predstavi na seji GK, ki ga predlaga UO za podporo. 
Miro Eržen je pojasnil, da je potrebno za predstavitev na UO projekt predstaviti zelo natančno, tudi 
glede finančnih posledic. Zaključek diskusije je bil, da se projektna ideja še enkrat predstavi 
kontaktnim osebam za program LIFE v Sloveniji in pridobi usmeritve glede priprave projekta.  
 
Sklep 9.1.2018: IO GK se je seznanila s projektno zasnovo prenove tovornih žičnic do planinskih 
koč.  
 
Add 8 
Načelnik GK je predlagal, da se naslednja seja izvede 5.4.2018 ob 17.00. 
Anton Klinc je predstavil pobudo, da se zaradi zaprtja Koče na Pesku, žig SPP od koče prestavi na 
Klopni vrh. 
 
 
Seja se je končala ob 21.30. 
 
Zapisnik sestavil: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec 
  
 


