
 
 

ZAPISNIK 
 
4. seje IO GK PZS, ki je bila v ponedeljek, 3. septembra 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, Drago Dretnik. 
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS; Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za 
visokogorske koče; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS. 
 
Valentin Rezar je podal predlog 
dnevnega reda: 
1. Pregled zapisnika in sklepov 3. seje IO GK PZS  
2. Svetovalna pisarna, Priročnik za planinske koče 
3. Usposabljanje za gospodarje planinskih koč 
4. Stanje planinskih koč: Ribniška koča, Kocbekov dom, zaprte koč 
5. Sklad planinskih koč 
6. Pritožbe na delovanje planinskih koč – ugodnost za družine 
7. Predlog za sistem prostovoljnega nošenja robe na planinske koče  
8. Razno  
 
 
Add 1 
Na zapisnik 3. seje IO GK ni podanih pripomb. 
 
Sklep 1-4-2018: IO GK potrjuje zapisnik 3. seje IO GK. 
 
Add 2  
Drago Dretnik je predstavil delovanje Svetovalne pisarne. Najprej je pojasnil izdelavo dokumenta 
Analiza delovanja MČN v planinskih kočah. PD Javornik Koroška Bela je za Staničev dom izdelala suha 
stranišča. Predsednik PD Radeče je vprašal, zakaj se GK PZS ne prizadeva, da bi bila suha stranišča 
tudi zakonsko dovoljena, kar v Sloveniji niso. Dretnik je mnenja, da bi za nekatere koče bil sistem 
suhih stranišč primeren, saj je primeren in zakonsko dovoljen v nekaterih ostalih alpskih državah. Je 
pa težava, saj je zelo težko čistiti urin oz. izcedne vode iz suhih stranišč. Dretnik povedal, da 
zakonodaja v tujini omogoča izjeme, če so stroški nesorazmerno visoki. 
Marjan Kozmus je podal strinjanje, a da se določi pogoje, katere koče pa bi bile upravičene, da se 
uredi suho stranišča. 
Miro Eržen predlaga, da GK naveže stik z MOP glede možnosti sprememb zakonodaje. 
Dretnik predlaga, da se pripravi dopis na MOP, ga. Vodopivec. 
 
Sklep 2-4-2018: GK pripravi in pošlje v imenu PZS dopis na MOP glede možnosti sprememb 
zakonodaje na področju čiščenja odpadne vode. 
 
Dretnik je predstavil Priročnik za planinske koče, ki ga je tudi sam pripravil. Vsebuje celostni vidik 
gospodarjenja s planinskimi kočami, vključno z zakonodajo. 
Eržen je predlagal, da bi stroka oz. ministrstva po posameznih področjih potrdila vsebino, s čimer bi 
dokument pridobil večjo veljavnost. 



 
 
 
Sklep 3-4-2018: Priročnik se uredi in se ga v pdf obliki razpošlje lastnikom planinskih koč in objavi 
na spletni strani PZS. 
 
Rezar in Dušan Prašnikar sta predstavila predlog arhitekta za sodelovanje z GK. 
 
Sklep 4-4-2018: GK pripravi predlog dogovora oz. sodelovanja z arhitektom v okviru Svetovalne 
pisarne PZS, ki vključuje, do katere ravni svetovanja deluje prostovoljno. 
 
Rezar je podal informacijo, da so koče PD Radovljica, ki so vgradili sofinancirane UV sterilizatorje, 
imele po vgradnji pozitiven test glede pitne vode, kar upravičuje namenska sredstva. Dobro bi bilo, 
da bi rezultate dobili od vseh koč, katerim je GK sofinanciral nakup.  
Eržen je opozoril, da ima UV luč omejen rok trajanja, oz. če koča deluje sezonsko, da je doba 
delovanja lahko največ dve leti. 
 
Sklep 5-4-2018: GK pozove planinska društva, ki so v letu 2017 dobili sofinanciran nakup UV 
sterilizatorja, da na GK pošljejo rezultate testov pitne vode.  
 
Prašnikar in Dretnik sta podala informacijo glede priprave projekta VrhJulijcev, katerega pripravljalec 
je TNP, PZS pa eden od partnerjev. V okviru projekta se bo med drugim izvedlo aktivnost izboljšanja 
čiščenja odpadne vode Koče pri Triglavskih jezerih. Kot najbolj verjetna se kaže tehnologija 
membranske čistilne naprave. Rezar je podal premislek, da tehnologija, ki dobro dela v nižinah, ni 
nujno, da dobro dela v visokogorju. 
Eržen je predlagal, da se glede tehnologije čiščenja pridobi recenzijo s strani strokovne institucije.  
 
Sklep 6-4-2018: Pred potrditvijo tehnologije čiščenja odpadne vode za Kočo pri Triglavskih jezerih 
se pridobi recenzijo strokovnjaka oz. strokovne institucije.  
 
Add 3  
Prašnikar je predstavil, da je program seminarja za gospodarje, ki ga je pripravil Dretnik,  potrjen. TNP 
bo sofinanciral usposabljanje v znesku 600 €, predvidoma za predavatelje. Ponudili so izvedbo 
seminarja v Info centru TNP v Trenti.  
 
Sklep 7-4-2018: Seminar za gospodarje planinskih koč se izvede v Šlajmarjevem domu v Vratih, 
bodisi 12/13 ali 19/20 oktobra, odvisno od razpoložljivosti koče. GK sofinancira 20 € za vsakega 
udeleženca, ostalo plačajo sami. 
 
Add 4  
Miro Eržen predstavil stanje glede prodaje Ribniške koče. PD Paloma Sladki vrh se je odločilo kočo 
prodati, predviden kupec je trenutni najemnik koče. PZS je 10% lastnik objekta. PZS je predlagala, da 
je vrednost PZS, zaradi splošne pomoči PZS za delovanje planinskih koč, pri prodaji večja od 
solastniškega deleža 10%, kar je PD zavrnilo. Namen PZS je, da objekt ohrani status planinske koče. 
Potrebni bodo še pogovori s potencialnim kupcem glede možnosti dogovora bodisi o prodaji ali 
razmerju, če PZS ostaja solastnik. Predlagan način prodaje objekta je, da kupec plača v enkratnem 
znesku 50.000 €, ostalo po obrokih predvidoma 20 let.  
PZS bo morala premisliti, kako bo delovala v prihodnje glede ohranitve planinskih objektov in 
planinske dejavnosti v teh objektih. 



 
Glede Kocbekovega doma na Korošici je v PD Celje Matica prišlo do večje aktivnosti mlajše 
generacije, s čimer se bo verjetno v večji meri upoštevalo novejše tehnične rešitve. Zaplet z 
Nadškofijo Ljubljana gre v smer, da naj bi PD zemljišče odkupilo od Nadškofije. Zasilna oskrba za 
obiskovalce bo v obliki bivalnih kontejnerjev urejena predvidoma za naslednje leto. 
 
Sklep 8-4-2018: IO GK je bil informiran o stanju prodaje Ribniške koče in stanju glede prenove 
Kocbekovega doma na Korošici.  
 
Ivan Rupnik je predstavil stanje glede Koče na Črnem vrhu in predlog PD Cerkno da se objekt izbriše iz 
registra planinskih objektov. 
 
Sklep 9-4-2018: IO GK PZS, na željo lastnika objekta PD Cerkno, potrjuje izbris Koče na Črnem vrhu 
iz registra planinskih objektov. 
 
Na podlagi odgovora PD Brda glede stanja Koče na Sabotinu je potekala razprava glede nadaljnjega 
statusa tega objekta. Objekt vsebinsko ni več planinska koča.  
 
Sklep 10-4-2018: GK pozove PD Brda, da poda pisno vlogo oz. izjavo za izbris koče iz registra 
planinskih objektov. 
 
Add 5  
Miro Eržen je predstavil ozadje oz. namen ustanovitve Sklada planinskih koč. Namen je predvsem, da 
bo sklad namenjen kočam, ki zaradi naravnih ujm dlje časa ne bodo mogle obratovati ali za večje 
investicije energetske in okoljske obnove in ne sofinanciranje manjših del. Podal je pomislek, ali bi 
bilo smiselno v delovanje sklada vključiti tudi brezobrestno kreditiranje, čeprav to odpira veliko 
računovodskih dilem oz. težav. Podana je bil predlog, da bi morala v sklad prispevati vsa planinska 
društva in predlog, da bi imele prednost pri sredstvih sklada koče, ki bi prispevala sredstva v sklad. 
Podan je bil konsenz, da se v začetnem postopku poda osnovni predstavljeni predlog pravilnika.  
 
Sklep 11-4-2018: IO GK potrjuje Pravilnik Sklada planinskih koč in ga predlaga UO PZS v sprejem.  
 
Add 6 
V letu 2018 je GK prejela več neformalnih pritožb oz. prošenj za razlago glede ugodnosti za družine 
pri prenočevanju v planinskih kočah. Pojavljajo se je predvsem nerazumevanje oz. neupoštevanje 
določila, da je prenočevanje za vse otroke do 7. leta starosti spanje brezplačno. Po daljši razpravi je 
bil podan zaključek, da formulacija ostaja enaka, planinska društva s kočami pa se ob več priložnostih 
informira glede pravilnega izvajanja tega določila.  
 
Add 7 
Prašnikar je podal predlog osebe za sistem prostovoljnega nošenja robe na planinske koče. Prisotni 
so bili zedinjeni, da bi tak sistem bil neracionalen in logistično prezahteven, da bi se ga GK lotevala.  
 
Add 8 
Kozmus je predstavil predlog glede brezplačnega prenosa zemljišča za kategorizirano občinsko javno 
cesto. Lastnik zemljišča je PD Laško in 10 % PZS.  
 



 
Sklep 12-4-2018: IO GK se strinja z brezplačnim prenosom lastništva PZS na Občino Laško za namen 
zemljiškoknjižne ureditve kategorizirane javne ceste. Predlog se poda za obravnavo na Predsedstvo 
PZS.  
 
Člani IO GK so se seznanili z odstopno izjavo dosedanjega člana IO GK, Milana Černeta, ki iz delovanja 
IO GK odstopa zaradi zdravstvenih razlogov. 
 
 
 
Seja se je končala ob 20.00. 
 
Zapisnik sestavil: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS 
 


