
 
 

ZAPISNIK 
 
2. seje IO GK PZS, ki je bila v četrtek, 5. aprila 2018, ob 17.00 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, Janko Arh, Milan Černe 
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS (od 3. točke dalje); Jaka Zupanc, vodja strokovnega 
odbora za visokogorske koče; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS. 
Opravičeno odsotni: Aleš Požar. 
 
 
Valentin Rezar je podal predlog 
dnevnega reda: 
1. Pregled zapisnika in sklepov 1. seje IO GK PZS  
2. Dopolnitev programa dela GK v letu 2018 
3. Usposabljanje za gospodarje planinskih koč  
4. Svetovalna pisarna PZS (Analiza delovanja MČN, predlog Priročnika za planinske koče) 
5. Razpisi na področju GK (helikopterski preleti, Fundacija za šport) 
6. Razno 
 
Rezar je predlagal, da se na sejah zapisnik ne pregleduje detajlno, ampak samo preveri zapisane 
sklepe oz. opozori na morebitne nepravilnosti. Hkrati je prosil, da se na e-maile odgovarja vsem, ne 
samo tistemu, ki je e-mail napisal, tako da lahko vsi berejo sporočila in je s tem zagotovljena 
izmenjava mnenj.  
 
Add 1 
Pri sklepu 1.1.2018 se doda, da dopis pripravita strokovni sodelavec in načelnik GK. 
Anton Klinc je opozoril, da je pod Razno napačno zapisano ime koče, zaprta ni Koča na Pesku, ampak 
Koča na Klopnem vrhu. 
Jaka Zupanc je opozoril, da je fotografija glede seminarja za oskrbnike iz pred 2. sv. vojne nastala v 
hotelu na Bledu. 
Za namestnika načelnika IO GK je Valentin Rezar predlagal Romana Resnika. 
 
Sklep 1.2.2018: IO GK potrjuje namestnika načelnika IO GK Romana Resnika. IO GK potrjuje 
nadomestna člana v Komisiji za pregled in ocenjevanje razpisov GK: Marjan Kozmus in Janko Arh. 
IO GK potrjuje nadomestna člana strokovne komisije za podeljevanje certifikatov OPPK in DPPK: 
Miran Černe in Ivan Rupnik.   
 
Sklep 2.2.2018: IO GK potrjuje zapisnik 1. seje IO GK s podanimi pripombami. 
 
Add 2 
Valentin Rezar je predstavil predlagana dopolnila programa dela GK v letu 2018, ki so bila 
predstavljena s strani Jožeta Stanonika na Zboru gospodarjev 2018. Analizo nepremičnin v lasti PZS 
pripravi strokovni sodelavec. 
Marjan Kozmus je opozoril, da taka analiza predstavlja ogromno dela. 
 



 
Sklep 3.2.2018: IO GK potrjuje dopolnitev programa dela GK s podanimi dopolnili.  
 
Add 3 
Drago Dretnik je predstavil koncept programa usposabljanja za gospodarje planinskih koč. Hkrati je 
tudi pojasnil, kako taka usposabljanja organizirata nemška in avstrijska planinska zveza. Na podlagi 
pogovora je bilo ugotovljeno, da usposabljanja ni možno organizirati pred poletno sezono. Okvirni 
predlog termina je oktober 2018 in sicer petek in sobota.  
Prisotni so se strinjali z okvirnim programom, a možne so še prilagoditve.  
Drago Dretnik pripravi še predlog podpoglavij.   
 
Add 4 
Drago Dretnik je predstavil Analizo delovanja malih komunalnih čistilnih naprav na podlagi stanja in 
odvzetih vzorcev iz čistilnih naprav. Vrednosti vzorčenja kažejo, da je le 50 % vzorcev neoporečnih. 
Med najpogostejšimi vzroki slabega delovanja je slabo vzdrževanje naprav.  
V Alpskih državah je podobna struktura čistilnih naprav, le da je več tipa precejalnik, ki potrebuje 
minimalno ali nič energije za obratovanje. 
Marjan Kozmus je pohvalil analizo in podal mnenje, da bi morali priporočila upoštevati v vseh 
društvih s kočami. Pri Gospodarski zbornici Slovenije je evidentiranih preko 50 ponudnikov MČN, a le 
3 so dejansko proizvajalci. PD Laško je investicijo MČN izvedel finančno uspešno, s tem da so prejeli 
pa tudi zelo drage ponudbe.  
 
Priročnik za upravljanje s kočami je predstavil Drago Dretnik, ki je pripravil zasnovo s predlaganimi 
poglavji in vsebinski primer enega od poglavij. Dogovorjeno je bilo, da se tri poglavja o poslovanju 
koče izpustijo in je poudarek na tehničnem vidiku upravljanja s kočami. Cilj je, da se priporočila izdela 
do seminarja za gospodarje koče.  
 
Drago Dretnik je predstavil delovanje Svetovalne pisarne od leta 2012 naprej, ko je bila ustanovljena.  
Potreba je, da bi bil v svetovalno pisarno vključen še kakšen strokovnjak, predvsem na področju 
gradbeništva in požarne varnosti. Namen ima biti aktiven še v tem mandatu, potem pa si želi, da bi ga 
lahko nekdo nadomestil in mu tudi predal vsa gradiva, ki jih ima.   
 
Glede sestanka z Upravo za varno hrano je Miro Eržen opozoril, da je potrebno na sestanek priti 
pripravljen in da se ve, kaj hočemo doseči na sestanku. Morda je to predstavitev težav in iskanje tihe 
odobritve za razumevanje specifičnih težjih razmer za planinske koče.   
Drago Dretnik se je strinjal, da se ne gre prosit za odpustke, ampak za potrditev tega, kar koče že 
izvajajo in je legalno. Da tudi potrdijo dokumente, ki jih je PZS že pripravila glede varne hrane. Na 
kočah ni potrebno imeti HACCP, ampak da se dosega dobre higienske prakse.  
Dogovorjeno je, da se sestanka udeležijo: Drago Dretnik, Miro Eržen, Valentin Rezar in Jaka Zupanc.  
 
Add 5 
Dušan Prašnikar je predstavil rezultate razpisa GK za helikopterske prelete. Dodal je, da je bilo na 
sestanku PZS-TNP opozorjeno glede lokacij za helikopterske prelete za potrebe oskrbe planinskih koč. 
Miro Eržen je dodal, da je dolgoročno lahko tudi Rudno polje problematično in je potrebno proučiti, 
kje bi lahko bila nadomestna lokacija. Pozval je, da naj se glede helikopterskih preletov vsi obračajo 
na PZS in ne lokalno direktno na vojsko. Valentin Rezar je dodal opozorilo, da je potrebno tovor, ki ga 
prepelje helikopter SV predhodno zavarovati.  
 



 
Dušan Prašnikar je predstavil obravnavo vlog na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje obnov 
športnih objektov. Miro Eržen je dodal, da so ravno na dan te seje s Fundacije za šport sporočili, da 
mora PZS rangirati vse vloge, ki se tičejo PZS in športnih objektov v eno lestvico. Med prve štiri 
prioritete prideta PUS Bavšica in Koča na Golici.  
 
Sklep 4.2.2018: Analiza MKČN se pošlje vsem PD s kočami v elektronski obliki. 
 
Razno 
Dušan Prašnikar je podal informacijo o ponudnikih, ki se obračajo na PZS za ponudbo svojih izdelkov, 
tokrat konkretno kaminskih peči. Miro Eržen je podal mnenje, da društvom lahko pošljemo zgolj 
informacijo, potem pa se sami odločajo naprej.  
 
Miro Eržen je podal informacije glede komisije za koče in poti pri CAA. V letu 2017 je prevzel vodenje 
te komisije. V letu 2018 se še obdrži obstoječa oblika dela komisije, potem pa se bo potrebno 
odločiti, kako naprej. Predvsem z vidika novoustanovljene Evropske planinske zveze. Kakšna bo sploh 
prihodnja vloga CAA. Za sestanek komisije CAA bo vsaka nacionalna zveza poročala o problematikah 
in projektih. GK mora razmisliti, kaj bomo poročali na sestanku. Potrebno bo sprejeti odločitev glede 
rezervacijskega sistema. Nemci in Avstrijci želijo vzpostaviti podatkovno bazo o planinskih kočah. 
Trenutno teče projekt priprave standardov za tovorne žičnice, ki bodo uporabne tudi za prevoz oseb.  
Drago Dretnik je predlagal, da odbor za visokogorske koče obravnava glede rezervacijskega sistema v 
Sloveniji.  
 
Miro Eržen je pojasnil, da bo PZS na svoji Skupščini podala predlog za podporo prenovi Doma na 
Korošici. PZS bo namenila 20.000 za pripravo dokumentacije in hkrati je UO PZS sprejel predlog za 
Skupščino, da se od vsakega člana PZS nameni 1 € za obnovo Korošice.  
 
Anton Klinc je dodal, da koče, ki ne uspejo dobiti sredstev za sofinanciranje svojih koč, ne bodo ravno 
zainteresirane za podporo. Valentin Rezar je podal mnenje, da potrebujem sklad za koče, s čimer bi 
se tudi lažje obračali na potencialne sponzorje. Klinc se strinja, da pomagamo eden drugemu, a je 
težko delati, če ni prave podpore znotraj PZS. 
 
Valentin Rezar je pojasnil, da je dober primer sodelovanja glede obnove tovornih žičnic, kjer so se 
uspeli združiti 8 planinskih društev, ki imajo podobne probleme in potrebe.  
Miro Eržen je poudaril, da je včasih delovala gradbena podkomisija, ki je imela vse informacije glede 
planov investicij za planinske koče. Tega sedaj GK nima. 
Anton Klinc je podal predlog, da se projekt prenove Koče na Pesku predstavi gospodarski komisiji. 
 
 
 
Seja se je končala ob 20.00. 
 
Zapisnik sestavil: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec 
  
 


