
 
 

ZAPISNIK 
 
6. seje IO GK PZS, ki je bila v torek, 8. januarja 2019, ob 17.00 h, v sejni sobi PZS, Ob železnici 30 a, 
Ljubljana. 
 
Prisotni člani GK: Valentin Rezar – načelnik, člani Roman Resnik, Ivan Rupnik, Drago Dretnik, Janko 
Arh, Aleš Požar. 
Upravičeno odsotni: Marjan Kozmus, Anton Klinc. 
Ostali prisotni: Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za visokogorske koče; Dušan Prašnikar, 
strokovni sodelavec GK PZS. 
 
 
Valentin Rezar je podal predlog 
dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika 5. seje IO GK 
2. Odbor za visokogorske koče 
3. Svetovalna pisarna (poročanje o delu, certifikati OPPK, DPPK) 
4. Pobuda PD Domžale za najem parcele PZS 
5. Konferenca planinskega gospodarstva in zbor gospodarjev 
6. Program dela 2019 
7. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Add 1 
Valentin Rezar je na kratko povzel sklepe 5. seje IO GK. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
 
Sklep 1-6-2019: IO GK potrjuje zapisnik 5. seje IO GK. 
 
Add 2 
Jaka Zupan je predstavil zapisnik in sklepe zadnje seje Odbora za visokogorske koče. Pri sklepu 5 o 
alternativnem heliodromu v času prepovedi preletov z Rudnega polja je pojasnil, da je lokacija v Stari 
Fužini na zemljišči agrarne skupnosti, od katere imajo soglasje za pristajanje in vzletanje 
helikopterjev. Mnenje prisotnih je bilo, da je potrebno pridobiti tudi soglasje lokalne skupnosti 
 
Sklep 2-6-2019: IO GK se je seznanil z delom Odbora za visokogorske koče. Jaka Zupanc poskrbi za 
pridobitev soglasja za pristajanje in vzletanje helikopterja na zemljišču v Stari Fužini za potrebe 
oskrbe planinskih koč s strani občine Bohinj. 
 
Add 3 
Drago Dretnik je podal poročilo o delovanju Svetovalne pisarne v letu 2018 in pri tem poudaril 
ključne aktivnosti. Glede problematike čiščenja odpadne vode na nekaterih visokogorskih kočah, ki 
imajo pomanjkanje elektrike in vode, so nedostopne po cestah in imajo skromnejšo ponudbo hrane 
je bil izveden sestanek na MOP. Obstaja možnost, da bodo za te koče kot zakonsko dovoljeno rešitev 
omogočili tudi suha stranišča.  
Dretnik je pripravil dopolnjen HACCP poglavje za koče s sterilizatorjem. Ker je bilo poglavje potrjeno s 
strani sanitarne inšpekcije, se poglavje razpošlje tudi ostalim planinskim kočam. Priročnik za 



 
planinske koče je vsebinsko končan in se bo predstavilo na Konferenci planinskega gospodarstva in 
razposlalo planinskim društvom s kočami. 
Dretnik je predstavil stanje glede certifikatov za družinam in okolju prijazne koče. V letu 2018 ni bilo 
nobene vloge, kar je razmeroma pričakovano, da ne bodo vse koče želele pridobiti certifikatov oz. 
nimajo pogojev. Za podaljšanje certifikata Okolju prijazna planinska koča je potreben pogoj, da mala 
čistilna naprava deluje skladno s kriteriji. To lahko prispeva, da se bodo društva še nekoliko bolje 
potrudila za dobro delovanje čistilnih naprav.  
Na vprašanje Aleš Požarja glede prepovedi pranja koles v kočah je Dretnik pojasnil, zakaj se je na 
pobudo KVGN tudi GK odločila to podpreti.  
Ker se pobuda KVGN navezuje na okoljske teme, sta bila sklepa KVGN obravnavana pri tej točki. 
Glede sklepa 5-3-2018 ni bilo večjih pomislekov, da ga tudi GK podpira. Za sklep 6-3-2019 je bilo več 
razprave, predvsem ali naj bi prepoved tuširanja v kočah veljalo pot obveza ali priporočilo in ali bi to 
veljalo zgolj za visokogorske koče ali za vse koče.  
 
Sklep 3-6-2019: IO GK se je seznanil z delom Svetovalne pisarne v letu 2018. 
 
Sklep 4-6-2019: IO GK potrjuje podaljšanje certifikatov Družinam prijazna planinska koča za 
obdobje 2019-2022 za naslednje planinske koče: 

• Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica 

• Planinski dom na Kumu – PD Kum 

• Planinska koča Velikonočnica – PD Boč – Kostrivnica 

• Planinski dom na Jančah – PD Litija 
IO GK potrjuje podaljšanje certifikatov Okolju prijazna planinska koča za obdobje 2019-2022 za 
naslednje planinske koče: 

• Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje 

• Dom na Uršlji gori – PD Prevalje 

• Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica 
 
Sklep 5-6-2019: IO GK se strinja s sklepom IO KVGN št. 5-3-2018, ki se glasi: 
IO KVGN predlaga UO PZS, da PZS pozove PD Ljubljana-Matica, da skupaj s PZS najde ustrezno 
rešitev za urgentno zamenjavo ČN ter za zamenjavo dizel agregata s plinskim pri Koči pri Triglavskih 
jezerih. IO KVGN poziva, da se uredi redni odvoz umazane posteljnine na pranje v dolino in s tem 
zmanjša obremenitev jezera. 
 
Sklep 6-6-2019: IO GK se pogojno strinja s sklepom IO KVGN 6-3-2018, vendar da je vsebina sklepa 
kot priporočilo in ne obveza ter brez poimenske navedbe koč. Za izvedbo priporočila poskrbi KVGN. 
Sklep IO KVGN 6-3-2018 se sicer glasil: 
IO KVGN poziva vse lastnike in upravljavce planinskih koč v visokogorju, da s ciljem učinkovitejšega 
varovanja pitne vode v Alpah ter v skladu s sprejetimi usmeritvami in priporočili planinskih 
organizacij alpskih držav o zmanjšanju količine odpadnih voda iz visokogorja, prekinejo škodljivo 
prakso neodgovorne porabe vode iz vodnih zajetij (tudi kapnice) za tuširanje obiskovalcev. Poziv 
posebej velja za koče, kjer vodo že prodajajo obiskovalcem za tuširanje. To so Koča pri Triglavskih 
jezerih, Vodnikov dom na Velem polju in Dom na Komni. 
  
Add 4 
Gradivo PD Domžale so udeleženci prebrali. Na vprašanja o razlogih je dodatno pojasnilo podal Dušan 
Prašnikar, ki je sicer član PD Domžale. Mnenje članov je bilo, da se mora PZS obnašati kot dober 
gospodar. Strinjajo se za oddajo parcele v najem za vrednost, kolikor parcela predstavlja stroškov za 



 
PZS, vendar ne pa tudi, da po izteku najemne pogodbe preide parcela brezplačno v last in posest PD 
Domžale. Opcija pa je tudi odprodaja parcele po tržni ceni.  
 
Sklep 7-6-2019: IO GK je preučilo predlog Planinskega društva Domžale glede parcele št. 740/3, KO 
Črna. IO GK se strinja za oddajo parcele v dolgoročni najem po simbolični višini zneska, ki ni manjša 
od stroškov vzdrževanja te parcele. IO GK je mnenja, da po izteku najemne pogodbe ne preide 
parcela brezplačno v last in posest PD Domžale, ampak se ponovno obravnava o nadaljnjem 
najemu. IO GK je mnenja, da se parcela lahko odproda po tržni ceni. 
 
Add 5 
Konferenca planinskega gospodarstva in po tem Zbor gospodarjev bo potekala v soboto, 2.2.2019 v 
okviru sejma Natour Alpe Adria v Ljubljani. 
Potekala je razprava o možnih temah za Konferenco planinskega gospodarstva. Glede na vse večje 
težave glede zaposlovanja in tudi težav pravne ureditve odnosov med PD in zaposlenimi / oskrbniki / 
najemniki, je ta tema nujna. 
Posvet s soglasodajalci glede gradbenih posegov pri planinskih kočah ni konferenca najboljša izbira, 
ampak je boljše poseben dogodek, predvsem za predsednike društev. Prisotni so se strinjali, da je 
požarna varnost nujna da se jo predstavi na konferenci, vključno še s tematiko zavarovalništva. V 
program se doda krajša predstavitev novega Priročnika za planinske koče in tema glede oseb s 
posebnimi potrebami. 
Za moderiranje konference IO GK predlaga Mira Eržena, podpredsednika PZS. 
Dušan Prašnikar je predstavil še načrtovan posvet glede planinske infrastrukture s praksami iz tujine 
in udeležbo pristojnih državnih služb, kar bo potekalo 31.1.2019. 
Za zbor gospodarjev je bila ključna točka potrditev delovnega predsednika. Poleg rednih točk se ne 
predvideva dodatne vsebinske teme.  
 
Sklep 8-6-2019: Konferenca planinskega gospodarstva bo potekala 2.2.2019 v okviru sejma Natour 
Alpe Adria v Ljubljani. Teme konference so: 
-Pravni vidiki odnosov med PD in zaposlenimi, oskrbniki in najemniki v planinskih kočah.  
-Požarna varnost v planinskih kočah 
-Zavarovanje planinskih objektov 
-Priročnik za planinske koče 
-Osebe s posebnimi potrebami v planinskih kočah 
-Certifikati Družinam in Okolju prijazne planinske koče 
 
Sklep 9-6-2019: Zbor gospodarjev bo potekal 2.2.2019. IO GK za delovnega predsednika predlaga 
Jako Zupanca.  
 
Add 6 
Predlagani program dela GK za leto 2019 na kratko predstavila Rezar in Prašnikar. Prisotni so se 
strinjali s predlaganim programom, ki se sicer ne razlikuje bistveno od programa za leto 2018, saj je 
precej aktivnosti stalnih. 
Prisotni so potrdili, da IO GK opravi še obiske planinskih koč, ki so v prejšnjem mandatu ostale še 
neobiskane, da se ta aktivnost zaključi in od vseh pridobimo podatke. Prašnikar članom IO pošlje 
sezname še neobiskanih koč.  
Izpostavljen je bil tudi morebitni zakonski problem uporabe booking sistema za planinske koče. Člani 
IO prosijo, naj se to pravno preveri.  
 



 
Sklep 10-6-2019: IO GK potrjuje predlog programa GK za leto 2019. 
Add 7 
GK PZS je prejela vlogo za izbris Planinske koče na Sabotinu iz registra planinskih objektov. Glede na 
razloge izbrisa ni bilo posebne razprave. 
Dratnik je podal informacijo, da PD Mežica prodaja Kočo na Pikovem, ki ima status planinskega 
objekta. Objekt je v 100% lasti PD in ga prodaja privatni osebi z območja Koroške. Koča deluje bolj kot 
zavetišče, saj nima ležišč. Tudi vprašanje interesa novega lastnika, če bo želel, da ima objekt še naprej 
status planinskega objekta. PD Mežica mora uradno obvestiti PZS glede prodaje objekta. 
 
Sklep 11-6-2019: IO GK sprejme, da se Koča na Sabotinu na predlog Planinskega društva Brda 
izbriše iz registra planinskih objektov.   
 
Sklep 12-6-2019: Planinsko društvo Mežica mora o prodaji Koče na Pikovem uradno obvestiti 
Gospodarsko komisijo PZS. 
 
 
Seja je bila končana 19.20 
 
 
Zapisnik: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK 


