ZAPISNIK
7. seje IO GK PZS, ki je bila v torek, 14. maja 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, Marjan Kozmus, Anton Klinc.
Ostali prisotni: Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za visokogorske koče; Miro Eržen,
podpredsednik PZS; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS.

Valentin Rezar je podal predlog, da se točki 5, 6 in 2 dnevnega reda obravnava prednostno. Predlog
dnevnega reda:
1. Vlaganja v planinske koče in vrednotenje
2. Zakon o TNP in predlogi PZS za spremembe
3. Kocbekov dom na Korošici
4. Pregled zapisnika 6. seje IO GK
5. Svetovalna pisarna in razpisi GK
6. Usposabljanja GK in ekskurzija (izmenjava praks)
7. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Add 1
Miro Eržen je predstavil problematiko vlaganja v planinske koče, kar je se pojavilo ob prodaji Ribniške
koče na Pohorju. Pri prodaji te koče PZS ni mogla vnovčiti sredstev, ki jih zveza tako ali drugače vlaga
v planinske koče. V osnovnih pogodbah med PZS in društvi s kočami ni bilo pričakovano in vključeno,
da se bodo koče prodajala tretjim osebam.
Pred skupščino PZS je potekala delavnica na temo planinskih koč. Pri prodaji koče se je potrebno
vprašati, kaj in kako je PZS prispevala za planinske koče. Ključni namen je, da se kupnina pri prodaji
koče vključi v Planinski sklad za planinske koče.
Razpravo o tej problematiki je potrebno nadaljevati, na več ravneh, do končnega oblikovanja
predloga aneksa pogodbam, kar bi se odločalo na Skupščini PZS. Na skupščini sicer odločajo tudi
društva, ki nimajo planinskih koč in drugače razumejo to problematiko.
Poudaril je, da ni cilj vodstva PZS, da pride do prodaje koč, ravno nasprotno, da do prodaj ne prihaja,
a v primeru, da pride do prodaje, da del sredstev ostane na zvezni ravni za vzdrževanje oziroma
pomoč kočam.
Rezar je podal opažanje, da društva te problematike še ne razumejo v širšem smislu, zato se strinja,
da je potreben dialog. Zelo verjetno bo še prišlo do prodaj planinskih koč s strani planinskih društev.
Ivan Rupnik je podal predlog, da bi morda PZS kupila planinsko kočo, ki bi se prodajala.
Anton Klinc je mnenja, da bi morala država vlagati in omogočiti sofinanciranje vzdrževanja planinskih
koč.

Drago Dretnik je podal predlog, da se je potrebno vprašati, zakaj se koča prodaja in kaj je namen
nekega podjetnika, da kočo kupi.
Sklep 1-7-2019: IO GK se strinja, da PZS nadaljuje z aktivnostmi glede vlaganj v planinske koče in
pripravo aneksa k pogodbam med PZS in planinskimi društvi, ki imajo v lasti planinske koče.
Add 2
Eržen je predstavil interes, predvsem lokalnih skupnosti, da se Zakon o Triglavskem narodnem parku
odpre v javno razpravo za določene spremembe. Glede termina se še nič ne ve, vendar mora biti PZS
pripravljena že s pripravljenimi predlogi glede vsebinskih sprememb zakona.
Kot primer je navedel člen, ki onemogoča volumensko povečavo planinskih koč pri prenovah, ali zelo
stroge pogoje glede dimenzij objektov.
Predlaga, da PZS pripravi predloge, ki se tičejo planinskih koč in da pri tem sodeluje tudi GK.
Rezar je navedel primer potrebnih ureditev kuhinj zaradi zakonskih oz. inšpekcijskih zahtev.
Marjan Kozmus je mnenja, da bi morala imeti država na področju čiščenja odpadnih voda večji
interes. V občini Laško občina sama pomaga sofinancirati čistilne naprave, kot je bil primer za Dom na
Šmohorju.
Eržen je podal primer PD Ljubljana Matica, da je za Dom na Kredarici napravljenih že več študij in da
ni verodostojne rešitve.
Sklep 2-7-2019: IO GK se strinja, da PZS vnaprej pripravi vsebinske predloge sprememb glede
Zakona o Triglavskem narodnem parku.
Add 3
Eržen je povzel aktivnosti glede gradnje novega Kocbekovega doma na Korošici.
Rezultat sestanka na Ministrstvu za obrambo je obljuba, da bo Slovenska vojska prispevala dodatnih
30 ur helikopterskega naleta za gradnjo doma. V letu 2019 se pobira 1 EUR od članarine.
Drago Dretnik je podal predlog oblikovanja dveh strokovnih skupin, ena za dom na Korošici, ena za
kočo pri Triglavskih jezerih.
Eržen je podal informacijo, da je MOP podal potrebo po inšpekcijskem nadzoru stanja glede čiščenja
odpadne vode pri Koči pri Triglavskih jezerih.
Pomembno je, da v procesu iskanja najboljše rešitve polno sodeluje društvo kot lastnik in TNP kot
upravljavec območja.
Sklep 3-7-2019: IO GK potrjuje sestavo strokovne skupine za določitev ravnanja z odpadno vodo in
sicer za:
Kočo na Triglavskih jezerih, člani: dr. Meta Levstek, CČN Domžale Kamnik, dr. Milenko Roš, Drago
Dretnik, PZS, Katja Gregorič, TNP, predstavnik PD Ljubljana Matica;
novo Kocbekovo kočo na Korošici, člani: dr. Meta Levstek, CČN Domžale Kamnik, dr. Milenko Roš,
Drago Dretnik, PZS, predstavnik PD Celje Matica.
Koordinator obeh skupin je Miro Eržen.
Add 4 Valentin Rezar je na kratko povzel sklepe 6. seje IO GK.
Sklep 4-7-2019: IO GK potrjuje zapisnik 6. seje IO GK.

Add 5
Drago Dretnik predstavil aktivnosti svetovalne pisarne in razpisov GK.
Dušan Prašnikar je podal informacijo, da se je izvedlo povpraševanje za skupinski nakup UV žarnic in
filtrov. Glede na slabši odziv od pričakovanega, se društva še enkrat pozove za možnost skupinskega
nakupa.
Dretnik je podal informacijo, da je opravil ogled koče Na Grmadi, PD Krško, ki se zanima za pridobitev
statusa planinske koče. PD mora v skladu s pravilnikom o planinskih kočah še urediti določena
dokazila za pridobitev statusa.
Sklep 5-7-2019: IO GK se je seznanil z delom Svetovalne pisarne.
Add 6
Seminar za oskrbnike planinskih koč - Prašnikar je predstavil poročilo o izvedbi. Število udeležencev je
bilo zgolj 14, a so bili zadovoljni z izvedbo. Na podlagi razprave se v letu 2020 še ohrani ista oblika
programa, s tem da se društva s kočami pozove k večji udeležbi oskrbnikov oz. osebja, še posebno s
strani koč, kjer oskrbnik oz. osebje še niso bili na seminarju.
Seminar za gospodarje koč – Dretnik podal predlog, da je vsebina seminarja tudi priročnik za
planinske koče in da določene teme predstavijo tudi ponudniki/izvajalci (za čistilne naprave, oskrbo z
energijo, itd. ). Seminar za gospodarje se organizira v sredini oktobra v Šlajmarjevem domu v Vratih.
Vsebinski okvir ostane podoben od 2018, s posodobitvami.
V letu 2019 se organizira ekskurzijo v kočo v tujini, predlog pripravi Dretnik. Pripravi se tudi predlog
za ekskurzijo na katero od slovenskih planinskih koč, predlog pripravita Rezar in Prašnikar.
Sklep 6-7-2019: IO GK se je seznanil z izvajanjem usposabljanj na temo planinskih koč.
Add 7 Razno
Odbor za visokogorske koče je pridobil soglasje Agrarne skupnosti za izvenletališke pristanke za
helikopterje na njihovi parceli v Stari Fužini. Veljavnost soglasja je od 3. 5. do 20.6.2019, a z izkazanim
interesom za prihodnja leta.
Jaka Zupanc je podal še informacijo glede iskanja alternativnih komercialnih helikopterskih prevozov.
Prašnikar je predstavil prošnjo PD »Sloga« Rogatec glede odkupa dveh zemljišč v lasti PZS na območju
Donačke gore, z namenom postavitve spominskega obeležja o nekdanji Frölichovi planinski koči.
Nepremičnini sta: zemljiška parcela št. 1039/3 in stavbišče št. 124, obe KO 1175 Donačka gora.
Prašnikar je podal informacijo, da PZS v zadnjem času dobiva več ponudb s strani podjetij na področju
korporativnega sodelovanja oziroma družbene odgovornosti. Podjetja načrtujejo del sredstev
nameniti za določene splošno družbene koristne aktivnosti. Ponujajo možnost pomoči pri
vzdrževanju planinskih poti in planinskih koč (tako zaposlenih za lažja ročna dela kot kritje manjših
stroškov za ta dela). Glede na pričakovan vse večji interes se pojavlja vprašanje sistematičnega
pristopa do te tematike.
Glede uradnih obiskov planinskih koč strokovni sodelavec članom IO pošlje seznam koč, ki še niso bile
obiskane in vsak član IO si izbere določene koče v njegovi širši okolici.

Sklep 7-7-2019: IO GK soglaša s prodajo nepremičnin v lasti PZS zainteresiranemu kupcu PD
»Sloga« Rogatec po tržni ceni in sicer nepremičnin: zemljiška parcela št. 1039/3 in stavbišče št. 124,
obe KO 1175 Donačka gora.
Sklep 8-7-2019: IO GK se strinja z vključevanjem korporativnega sodelovanja z zainteresiranimi
podjetji. Društva s kočami se pozove za izkazan interes za sodelovanje na tem področju.
Seja se je končala ob 19.00.
Zapisal:
Dušan Prašnikar, strokovni delavec PZS

