
 
 

ZAPISNIK 
 
5. seje IO GK PZS, ki je bila v ponedeljek, 29. oktobra 2018, ob 16.00 h, v sejni sobi PZS, Ob železnici 
30 a, Ljubljana. 
 
Prisotni člani GK: Valentin Rezar – načelnik, člani Anton Klinc, Roman Resnik, Ivan Rupnik, Drago 
Dretnik. 
Upravičeno odsotni: Janko Arh, Marjan Kozmus, Aleš Požar. 
Ostali prisotni: Miro Eržen, podpredsednik PZS (pri 5. točki); Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora 
za visokogorske koče; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS. 
 
Valentin Rezar je pozdravil navzoče. Seja v tem času ni bila načrtovana, a je zaradi sprejemanja 
Pravilnika Sklada za planinske koče potrebna obravnava predloga. 
 
Valentin Rezar je podal predlog 
dnevnega reda: 
1.      Pregled zapisnika in sklepov 4. seje IO GK PZS 
2.      Usposabljanje za gospodarje planinskih koč – ustno poročilo 
3.      Obravnava pritožb 
4.      Analiza sezone in podatki (o investicijah) 
5.      Pravilnik Sklada za planinske koče  
6.      Okoljske dajatve 
7.      Pregled plana dela 2018 in osnutek za 2019 
8.      Razno 
 
Kot predtočko je predlagal temo planinstva za invalide, ki sta jo predstavila Jurček Nowakk in Marjeta 
Čič, člana Odbora Planinstvo za invalide. 
 
Jurček Nowakk je predstavil tematiko. V uvodu je poudaril, da kar bo predstavljeno naj komisija 
obravnava kot priporočila in ne kot obvezo. Hkrati pa je dodal, da so akcijo gluhi strežejo pohvalili 
povsod po kočah, kjer se je akcija izvedla.  
Predlagal je, da so psi vodniki in psi pomočniki dovoljeni v planinskih kočah za spremstvo slepih 
invalidov in nekaterih drugih vrst invalidov. Psov vodnikov je v Sloveniji vsega skupaj 72. 
Valentin Rezar je dodal, da se je prejšnja sestava IO GK ukvarjala s pravilnikom, a se do tega vprašanja 
ni opredeljevala.  
Marjeta Čič je predstavila, da bi bile koče, ki so dostopne z avtomobilom, urejene tako, da bi bile 
dostopne tudi za invalide. Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov vsebuje člene, ki 
določajo zahteve glede prostorov in dostopov prilagojenih za invalide. 
Na vprašanje, ali naj bi bila klančina pri vstopnih mestih v objekte fiksna, ali je lahko mobilna, da se 
postavi zgolj takrat, ko je to potrebno, bosta predstavnika naknadno podala odgovor. 
Jurček je podal ugotovitev, da se je z ureditvijo primernih prostorov in dostopnosti za invalide 
povečal obisk invalidnih oseb v planinski koči na Uštah-Žerenku.  
Anton Klinc je zavrnil očitek, da se pri novi koči na Pesku ne načrtuje nobenih dostopov za invalide. 
Urejen vstop bo s strani, v notranjosti bodo urejene tudi sanitarije za invalide, glede vstopa v 
mansardo pa morajo v PD preveriti. Če je potrebno v koči dograditi veliko dodatkov to posledično 
predstavlja večjo finančno obremenitev.  
 



 
Zaključek: 
- možnost vstopa psov vodnikov/pomočnikov za invalide se predlaga za vključitev v Pravilnik in 
planinskih kočah in Hišni red; 
- odbor Planinstvo za invalide pripravi priporočila za gradnjo/adaptacija planinskih koč/plezalnih sten; 
- na konferenci planinskega gospodarstva je ena od tem Planinstvo za invalide v planinskih kočah. 
 
Add 1 
Sklep 1-5-2018: IO GK potrjuje zapisnik 4. seje IO GK. 
 
Add 2 
Rezar je povzel potek usposabljanja za gospodarje planinskih koč, ki je potekal 19.-20.10.2018 v 
Šlajmarjevem domu v Vratih. Mnenja je, da je bil seminar dobro organiziran in tudi dobro sprejet s 
strani udeležencev. Naslednje leto se teme lahko zamenjajo oz. doda nove teme. 
Drago Dretnik je mnenja, da se naslednja leta te teme kvečjemu nadgrajujejo, saj so to ključne 
tehnične teme o planinskih kočah. Povabiti je potrebno predvsem gospodarje, ki se konkretno 
ukvarjajo s tehniko na kočah. 
Jaka Zupanc je povedal, da gospodarji v njihovih kočah napišejo določene kratke in ključne 
postopke/navodila glede tehnike v koči, kar pomaga oskrbnikom pri vzdrževanju. 
Roman Resnik je dodal, da imajo navodila glede zagona in zapiranja koče, glede agregata in ostalih 
vsebin, a osebje oz. oskrbniki ne berejo tega, s čimer imajo kar precej težav. S podobnimi problemi se 
soočajo tudi ostali člani IO GK. 
Ne glede na to je bilo mnenje, da društva pripravijo kratka in jasna navodila glede ravnanja s tehniko 
v planinskih kočah. 
 
Sklep 2-5-2018: IO GK se je seznanil s Poročilom Seminarja za gospodarje planinskih koč.  
 
Add 3 
Valentin Rezar je predstavil, katere pritožbe je GK prejela glede planinskih koč. Poudaril je, da v kočah 
obstajajo Hišni redi in da se morajo tudi gosti držati določenih pravil. 
Za primer Doma na Jančah so člani mnenja, da bi v tem primeru šola morala predhodno preveriti 
razmere v domu, še posebno, če gre za organiziran šolski tabor.  
 
Sklep 3-5-2018: GK pošlje odgovor OŠ Sostro, da ob podobnih načrtovanih taborih predlaga 
predhodni ogled koče, jasen dogovora, preveritve ponudbe in končnega ogleda objekta po koncu 
programa skupaj z oskrbnikom. 
 
Add 4 
Dušan Prašnikar predstavil analizo uspešnosti poletne sezone 2018. Odziv planinskih društev je vse 
boljši glede izpolnitve vprašalnika. Trenutno imamo prejete odgovore za skoraj polovico vseh koč. 
Sicer je bila sezona zelo uspešna, nadpovprečna, za nekatere koče celo rekordna, vendar pa so imele 
nekatere koče, predvsem v sredogorju pa tudi do 30 % slabšo sezono od povprečja.  
Rezar je razmišljal, da bi PD pri Koči na Kriških podih naredili določene preseke, koliko je dnevni obisk. 
Odločitev prisotnih je bila, da se z vprašalnikom o analizi sezone nadaljuje tudi v prihodnjih letih. 
Glede podatkov o investicijah pa so mnenja, da bodo odgovori o investicijah obvezni, če PD oz. koča 
želi pridobiti določene ugodnosti PZS. 
 
Sklep 4-5-2018: IO GK se je seznanil z analizo sezone in pridobljenih podatkih o investicijah v 
planinskih kočah. 



 
 
Add 5 
Predlog Pravilnika za Sklad planinskih koč je predstavil Miro Eržen. Izpostavil je skrb, da je bilo na seji 
UO PZS govora zgolj o načinu deljenja sredstev, ne pa tudi o načinu pridobivanja sredstev. 
Rezar je podal nezadovoljstvo, da je bil Sklad zasnovan z namenom pomoči predvsem  visokogorskim 
kočam, potem pa so se pojavili pritiski, da morajo biti sredstva namenjena vsem kočam. 
Eržen je dodal, da se ne izključuje tudi vseh ostalih, a naj se prednost daje višji kategoriji koč. Primer 
prodaje Ribniške koče je za PZS pomenil velik razmislek, kako bo PZS v bodoče delovala se odzivala 
glede lastnine PZS oz. planinske organizacije. 

Po členih je obrazložil spremembe glede na prvo verzijo pravilnika. Ključna odločitev IO GK je 
bila glede variante postopka potrditve delitve sredstev. In sicer varianta, da se za zavarovanje 
vloženih sredstev v primeru prenosa lastništva in ohranitve namena delovanja koče v zemljiško knjigo 
vpiše lastništvo na zemljiščih v korist PZS do 1/10 oz. se lastniški delež poveča. 
Pri merilih za sofinanciranje so prisotni črtali kategorijo velikosti objekta, podan pa je bil tudi 
pomislek glede razmerja točkovanja po kategorijah. 
Prašnikar je podal še vprašanje tolmačenja investicije vezane na tovorne žičnice pri razpisih FŠO. 
Prisotni so potrdili, da je tovorna žičnica sestavni del koče in je investicija upravičena za prijavo na 
sredstva FŠO. 
 
Sklep 5-5-2018: IO GK potrjuje Pravilnik Sklada za planinske koče, z merili za sofinanciranje, s 
podanimi pripombami. 
 
 
Add 6 
Drago Dretnik je predstavil problematiko okoljskih dajatev in zaračunavanja dajatev planinskim 
društvom s strani komunalnih podjetij. Pojasnil je konkretne primere in aktivnosti, ki jih je glede tega 
PZS že izvedla.  
Predlaga: 
-izvedbo sestanek s Finančno upravo RS, 
-pomoč pravne službe PZS tistim PD, ki izvajajo tožbe glede okoljskih dajatev. 
 
Sklep 6-5-2018: IO GK se je seznanil s problematiko okoljskih dajatev.  
 
Add 7 
Dušan Prašnikar je pojasnil, katere aktivnosti iz načrta dela GK za leto 2018 še niso bile izvajane. Za 
vsebine, ki jih dodatno predlagal MDO Gorenjske, se aktivnosti izvajajo v določenem obsegu. 
Glede rezervacijskega sistema je Miro Eržen povedal, da sistem CAA je sicer na voljo, a je ključna 
težava strošek za izvedbo, saj je strošek vključitve 15.000 € in letni strošek 5.000 €. 
 
Add 8 
Tik pred sejo je IO GK dobil prošnji PD Domžale in PD Sloga Rogatec glede najema oz. odkupa parcel v 
lasti PZS. Prisotni niso bili proti, a bo odločanje o tem na naslednji seji, saj je potrebno pred 
odločitvijo pregledati gradivo. 
V bližnji prihodnosti se bo odpiral Zakon o TNP. PZS in s tem tudi GK se mora na to čim prej pripraviti, 
da bomo imeli pripravljene predloge pravočasno. Jaka Zupan je potrdil, da bo o tem razpravljal tudi 
Odbor za visokogorske koče.  
Prašnikar je podal informacijo o izvajanju projekta, ki je sofinanciran s strani Ekosklada.  
 



 
 
Seja se je končala ob 19.05. 
 
Zapisnik sestavil: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS 
 


