
 
 

ZAPISNIK 
 
3. seje IO GK PZS, ki je bila v torek, 12. junija 2018, ob 17.00 h, v sejni sobi PZS, Ob železnici 30 a, 
Ljubljana. 
 
Prisotni člani GK: Valentin Rezar – načelnik, člani Anton Klinc, Marjan Kozmus, Roman Resnik, Ivan 
Rupnik, Janko Arh, Aleš Požar. 
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS, Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za 
visokogorske koče. 
Opravičeno odsotni: Milan Černe, Drago Dretnik, Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS. 
 
 
Valentin Rezar je podal predlog 
dnevnega reda: 
1. Pregled zapisnika in sklepov 2. seje IO GK PZS  
2. Obnove planinskih koč – obveščanje s strani PD 
3. Načrti prenove Koče na Pesku 
4. Turistična taksa – pogovori z župani 
5. Seja Komisije CAA za koče in poti – priprava in poročanje PZS 
6. Obiski planinskih koč 
7. Razno  
 
 
Add 1 
Na zapisnik 2. seje IO GK ni podanih pripomb. 
 
Sklep 1.3.2018: IO GK potrjuje zapisnik 2. seje IO GK. 
 
Add 2 
Valentin Rezar je predstavil problematiko pomanjkanja informacij o načrtovanih obnovah in 
investicijah v planinskih kočah. Namen je, da se spodbudi planinska društva k poročanju o 
načrtovanih delih v planinskih kočah. 
 
Miro Eržen je dodal pojasnilo, da različne organizacije, soglasodajalci, vedno bolj pozivajo k prenosu 
informacij, kaj kdo namerava delati na kočah; predvsem Zavod za varstvo narave, Zavod RS za 
kulturno dediščino, Triglavski narodni park.  
 
Sklep 2.3.2018: GK obvesti vsa planinska društva s kočami, da pošljejo na GK poročilo, katera dela 
nameravajo izvajati na kočah (gradnja, menjava ostrešja, čistilna naprava, itd.).  
 
Add 3 
Anton Klinc je predstavil načrte glede prenove Koče na Pesku. Predviden finančni obseg obnovitvenih 
del znaša 800.000 €. Pri obnovi so načrtovani sovlagatelji. Kočo bo PD po obnovi dalo v najem (kot je 
že sedaj). Koča bo obdržala vse ugodnosti za člane PZS. PZS nima lastniškega deleža pri koči.  
 
Miro Eržen je na kratko predstavil trenutno situacijo glede Kocbekovega doma na Korošici.  
 



 
Add 4 
Pri dogovarjanju glede novosti pri turističnih taksah je bila podana pobuda, da se pripravi in pošlje 
pismo o nameri za župane občin, kjer so planinske koče, določene župane pa se tudi osebno obišče.  
 
Sklep 3.3.2018: GK pripravi in pošlje županom občin s planinskimi kočami  pismo v razmislek glede 
turistične takse.   
 
Add 5 
Miro Eržen je predstavil Komisijo CAA za koče in poti. Komisija obravnavo problematiko koč, poti, 
športa. Komisija se sestaja enkrat letno, a bo trenutno potekala razprava o drugačni organiziranosti 
komisije. Trenutno so glavne teme rezervacijski sistem, tovorne žičnice za planinske koče, skupni 
portal o članih in kočah, izmenjava mnenj, pridobivanje sredstev za planinske koče.  
Seja komisije bo 18.-19.6.2018 v Italiji. S strani PZS se seje udeležita Miro Eržen in Dušan Prašnikar. 
 
Add 6 
Potekala je krajša razprava glede obiskovanja koč in kontrole upravljanja v skladu s pravilnikom o 
planinskih kočah, bivakih in učnih središčih.  
 
Sklep: 4.3.2018: GK pripravi anketne liste glede anonimnega obiska planinskih koč. Anketa se 
predstavi na konferenci planinskega gospodarstva 2019. 
 
Razno 
Jaka Zupanc je predstavil trenutno delo podkomisije za visokogorske koče.  
Podana je bila informacija glede dokumentacije za Upravo RS za varno hrano. In glede kompostiranja. 
Predlog IO GK za rezervacije v kočah. 
 
 
Seja se je končala ob 19.10 
 
Zapisnik sestavil: 
Valentin Rezar 
 


