
 
 

ZAPISNIK 
 
8. seje IO GK PZS, ki je bila v torek, 24. septembra 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. 
Ostali prisotni: Jaka Zupanc, vodja strokovnega odbora za visokogorske koče; Miro Eržen, 
podpredsednik PZS; Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS. 
 
 
Valentin Rezar je pozdravil prisotne in podal predlog 
dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika 7. seje IO GK  
2. razpis MGRT 
3. svetovalna pisarna  
4. usposabljanje za gospodarje / ekskurzija 
5. pritožbe o delovanju planinskih koč 
6. vloga za prenos lastništva 
7. odbor za visokogorske koče 
8. status planinskih koč 
9. bivaki in njihova namembnost 
10. razno 

 
Add 1 
Sklep 1-8-2019: IO GK potrjuje zapisnik 7. seje IO GK. 
 
Add 2 
Miro Eržen je podal informacije glede predvidenega razpisa MGRT za planinske koče. PZS še čaka 
usklajevalni sestanek, kjer bi poskušali doseči čim boljšo prilagoditev razpisa, da bo čim bolj ugodno 
za planinska društva oz. koče. S strani PZS obstaja bojazen, če bomo uspeli počrpati napovedanih 5 
milj. EUR sredstev na razpisu. Na strani MGRT obstaja strah glede zmožnosti izvedb, glede na to, da 
društva delujejo prostovoljno in pa glede samega poročanja o investicijah, za kar večina društev nima 
pravih izkušenj. 
Aleš Požar je predlagal, da bi se za društva organizirala možnost enotnega svetovanja, kar bi 
društvom olajšalo delo. 
Marjan Kozmus je predstavil, da je na razpisih LAS 10% vrednosti razpisa namenjenih za 
izvajanje/administracijo razpisa, kar bi lahko uvedli tudi za ta razpis za planinske koče.  
 
Sklep 2-8-2019: IO GK se je informiral o načrtovanem razpisu MGRT za planinske koče.  
 
Add 3 
Drago Dretnik je podal poročilo o delo Svetovalne pisarne. Novih vlog za certifikat OPPK v letu 2019 
ni bilo, pri kočah za podaljšanje certifikata pa je je bila pri vseh MČN analiza vzorca odpadne vode v 
redu. V letu 2019 je bilo tudi odvzetih 13 vzorcev, od tega je bilo 9 vzorcev v redu, kar je dober 
napredek glede na pretekla leta. Poudaril je, da je bistvo dobrega delovanja MČN v rednem 
vzdrževanju.  



 
Dušan Prašnikar je podal informacijo za certifikate DPPK. Na novo sta dve vlogi, od 15 koč, ki morajo 
podaljšati veljavnost certifikata, pa smo do sedaj dobili izpolnjen vprašalnik za dobro polovico koč. 
Predstavnika PZS sta se udeležila posveta o okoljski dajatvi, kjer je PZS predstavila problematiko in 
specifiko planinskih koč. Za društva je še vedno ključna usmeritev, da MČN prijavijo na lokalnem 
komunalnem podjetju in da vgradijo števec za vodo. Prašnikar je dodal informacijo, da obstaja velika 
neusklajenost pri zajemu podatkov za obračun okoljske dajatve med FURS in komunalnimi podjetji. 
PZS se je tudi udeležila posveta glede uredbe o odvajanju komunalnih odpadnih voda. Kaj dosti 
možnosti za spremembe ni, a PZS je vseeno pripravila in na MOP poslala predlog dopolnitve, ki 
navaja možnost suhih stranišč za objekte kot so planinske koče. To je predvsem koristno za določene 
visokogorske koče, ki imajo pomanjkanje vode in električne oskrbe. 
Dretnik je podal še informacijo, da bo na posvetu in v publikaciji Šport za vse predstavljena tema Z 
otroki v hribe. 
Eržen je prosil Dretnika, da spremlja novosti v zvezi EU direktive o vode, katere namen je, da se 
omogoča oz. promovira pitje vode iz pipe. A pri tem pomembno, kaj bo to pomenilo za delovanje 
planinskih koč.  
 
Sklep 3-8-2019: IO GK se je informirala z delovanje Svetovalne pisarne PZS. 
 
Add 4 
Rezar je predstavil točko in namen izvedbe usposabljanja in ekskurzije.  
Dretnik je predlagal, da se za usposabljanje gospodarjev vključi konkretna podjetja iz prakse: npr. 
Mesec za vodooskrbo, Roto in Limnos za MČN, sam bi predstavil Priročnik za planinske koče, smiselno 
poglavje bi bilo še o medsebojnih vplivih sistemov v kočah. 
Eržen je podal predlog, da bi bile vsebine usmerjene v pripravo na razpis MGRT. Smiselno tudi, da se 
vključi projektante, ki so že bili vključeni pri gradnji, prenovi planinskih koč.  
 
Za ekskurzijo po predlogu Dretnika in Rezarja ni smiselno iti v tujino, Dretnik je predlagal nekaj koč v 
Sloveniji, kamor bi lahko organizirali ekskurzijo.  
 
Sklep 4-8-2019: GK organizira ekskurzijo za gospodarje planinskih koč in sicer 19.10.2019 na eno od 
slovenskih koč. 
 
Sklep 5-8-2019: GK organizira usposabljanje za gospodarje planinskih koč in sicer 15.-16.11.2019, 
predvidoma na eni od planinskih koč v osrednjem delu Slovenije. Vsebina se pripravi na podlagi 
predlaganih tem Dretnika in vsebin za pripravo na razpis MGRT. 
 
Add 5 
Prašnikar je predstavil prejete pritožbe o delovanju planinskih koč v letu 2019. Večjih težav ni bilo, 
največ pritožb še vedno na odnos osebja do obiskovalcev. Par primerov glede obračunanih stroškov 
za nočitve, kjer je bilo upravičeno, so društva uredila s kočo in pritoženim. Omenil je tudi pritožbo 
vezano na uporabo lastne posteljnine.  
Rezar se je spraševal, ali bi morali na tem področju spremeniti Pravilnik o planinskih kočah. 
Eržen je podal informacijo, da je glede insektov (stenicami) tudi tema na ravni komisije CAA za koče 
in poti in v letu 2020 je v planu izdaja zgibanke na to temo. Pri stenicah zgolj ukrep neupoštevanja 
lastne posteljnine ni dovolj oz. ni smiseln, zato predlaga, da se uporaba lastne posteljnine ohrani kot 
do sedaj.  



 
Eržen je podal še predlog, da se na zboru gospodarjev obrazloži glede uporabe lastne posteljnine in 
glede polpenzionov v planinskih kočah. Prav tako naj se pripravi predlog pogodb med PD in najemniki 
oz. oskrbniki. 
 
Sklep 6-8-2019: IO GK se je informiral o prejetih pritožbah o delovanju planinskih koč v letu 2019. 
 
Add 6 
Vlogo za prenos lastništva parcel PZS na PD Srednja vas in PD Bohinjska Bistrica je predstavil Jaka 
Zupanc. Na teh parcelah bi PD-ja postavila razgledni stolp. 
 
Sklep 7-8-2019: IO GK potrjuje, da se parceli v lasti PZS lahko prodata, a po tržni ceni in sicer 
parcela 1278/2 k.o. Studor planinskemu društvu Srednja vas v Bohinju in parcela 794/32 k.o. Savica 
planinskemu društvu Bohinjska Bistrica. 
 
Add 7 
Jaka Zupanc je predstavil zapisnik 8. korespondenčne seje Strokovnega odbora za visokogorske koče. 
Točko o elektrifikaciji visokogorskih planinskih koč osrednjem delu Julijskih Alp je predstavil Eržen. 
Načrtovan je sestanek Elektro Gorenjska na ARSO, če bi bila taka elektrifikacija izvedljiva. Opraviti je 
potrebno tudi interno uskladitev znotraj PZS, predvsem na relaciji GK in KVGN. 
 
Sklep 8-8-2019: IO GK se je informiral o načrtih za elektrifikacijo visokogorskih koč v Julijskih Alpah. 
 
Add 8 
Prašnikar je predstavil, da je bila ena od pritožb tudi na Kočo na Gospincu, ki naj bi bila zgolj hotel in 
ne tudi planinska koča.  
 
Sklep 9-8-2019: GK opravi obisk Koče na Gospincu s predstavnikom lastnika, PD Kranj in preveri, ali 
koča še zadošča pogojem za status planinske koče.  
 
Add 9 
Eržen je predstavil problematiko bivakov in njihovo uporabo s strani organiziranih komercialnih 
turističnih skupin. 
 
Sklep 10-8-2019: GK organizira posvet na temo uporabe bivakov in zimskih sob. 
 
 
Seja se je končala ob 19:15 
 
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni delavec PZS  
 
  
 
  
 
 
 
  


