
 
 

ZAPISNIK 
 
9. seje IO GK PZS, ki je bila v torek, 7. januarja 2020, 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 (krajši čas); Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS. 
 
 
Valentin Rezar je pozdravil prisotne in podal predlog 
dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika 8. seje IO GK 
2. Informacija o kočah na Korošici in Okrešlju  
3. razpis MGRT 
4. Konferenca planinskega gospodarstva in Zbor gospodarjev 
5. svetovalna pisarna (poročila, certifikati, ekskurzija, seminar) 
6. Pravilnik o planinskih kočah (Obveznosti v členih 20, 28, 34) 
7. Program dela GK v 2020 
8. razno 

Dodatno se obravnava še točka Rezervacijski sistem za planinske koče.  
Obravnava točk dnevnega reda je potekala po nekoliko spremenjenem vrstnem redu. 
 
Add 1 
Sklep 1-9-2020: IO GK potrjuje zapisnik 8. seje IO GK. 
 
Add 2 
Miro Eržen je podal kratko informacijo o aktivnostih za obnovo doma na Korošici in doma na 
Okrešlju. Z PD Celje-Matica potekajo intenzivni sestanki. Država je v proračunu za leto 2020 
zagotovila sredstva v vrednosti 400.000 EUR, vendar ima MGRT še nekaj neznank, kako 
administrativno izpeljati proceduro za nakazilo sredstev, ki pa bo v vsakem primeru na podlagi 
zaključene finančne konstrukcije in po opravljenih delih. Ni še tudi določeno, ali morajo biti sredstva 
porabljena obvezno za obe koči, ali se lahko porabijo zgolj za eno kočo.  
 
Sklep 2-9-2020: IO GK se je informiral o aktivnostih obnove doma na Korošici in doma na Okrešlju.  
 
Add 3 
Dušan Prašnikar je podal kratko informacijo glede razpisa MGRT za planinske koče. Administracija na 
MGRT poteka veliko počasneje od željenega. Še vedno se čaka osnutek razpisa, kar je obljubljeno s 
strani MGRT. Nekaj dejstev je sicer znanih, kot npr. delež sofinanciranja, DDV bo neupravičen strošek, 
poraba sredstev do konca leta 2022.  
 
Sklep 3-9-2020: IO GK se je informiral o načrtovanem razpisu MGRT za planinske koče.  
 
Add 4 



 
Na podlagi predlogov in pogovora je okvirni program za Konferenco planinskega gospodarstva 
sledeči: 
-gradbena zakonodaja in priprava dokumentacije za investicije (kot priprava za razpis MGRT), 
-najemne pogodbe in pogodbe za oskrbnike, problematika zaposlovanja, 
-rezervacijski sistem za planinske koče, 
-aktualne informacije (razpis MGRT, obnova doma na Korošici in Okrešlju, uskladitev poslovanja koč s 
Pravilnikom o kočah, idr.), 
-podelitev certifikatov OPPK in DPPK, 
-opcijsko kratka predstavitev projekta Sustainhut. 
 
Konferenca bo potekala v soboto, 1. 2. 2020 v okviru sejma Alpe Adria v dopoldanskem času. 
Popoldan po času za kosilo bo sledil še v istih prostorih Zbor gospodarjev. Poleg standardnih točk za 
zbor ni predvidene dodatne točke.  
 
Sklep 4-9-2020: IO GK potrjuje izvedbo Konference planinskega gospodarstva s predlaganim 
programom in Zbora gospodarjev, katerega delovni predsednik bo Jaka Zupanc, v soboto, 1. 
februarja 2020, v okviru sejma Alpe Adria v Ljubljani. 
 
Add 5 
Drago Dretnik je podal poročila o delovanju Svetovalne pisarne v letu 2020. Med drugim je izpostavil, 
da je na pobudo PZS v uredbi o  odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode MOP dodal člen o 
suhih straniščih. S tem je dana možnost uporabe suhih stranišč, a pod določenimi pogoji, kar se bo pa 
šele v praksi pokazalo, kaj pomenijo ti pogoji. Pri vzorčenju odpadnih voda iz MČN planinskih koč je 
bil v letu 2019 rezultat zelo dober. Nadeja se, da bo tak trend tudi v prihodnje. Predstavil je še 
poročilo o presojah vlog za certifikate OPPK in DPPK. 
Rezar je podal predlog, da bi poskušali najti podjetje, ki bi izvajalo servisna dela za čistilne naprave na 
kočah. Dretnik je pojasnil, da je to težko, ker so vgrajene zelo različne tehnologije. Predlaga opcije: 
-najbolje, da servise izvaja dobavitelj in se ga to zaveže že pri nakupni pogodbi, 
-za čistilne, ki jih je delalo podjetje Regeneracija, je najbolje, da to opravi podjetje Roto (ki je kupilo 
Regeneracijo), 
-strokovne nasvete za servis čistilnih naprav daje CČN Kamnik-Domžale.  
 
Sklep 5-9-2020: IO GK se je informiral z delovanjem Svetovalne pisarne PZS v letu 2020. 
 
Sklep 6-9-2020: : IO GK potrjuje prejemnike certifikatov za planinske koče za obdobje 2020-2023. 
Novi prejemniki certifikata Okolju prijazna planinska koča (OPPK):  

• Koča na Planini nad Vrhniko – PD Vrhnika 

• Koča na Kriški gori – PD Križe 
Podaljšanje veljavnosti certifikata OPPK: 

• Koča na Loki pod Raduho – PD Luče 

• Koča v Grohotu pod Raduho – PD Mežica 

• Koča na Ermanovcu – PD Sovodenj 

• Tončkov dom na Lisci – Občina Sevnica 
Novi prejemniki certifikata Družinam prijazna planinska koča (DPPK): 

• Koča na Dobrči (PD Tržič) 

• Koča na Kriški gori (PD Križe) 

• Zavetišče v Gozdu (PD Križe) 
Podaljšanje veljavnosti certifikata OPPK: 



 
• Dom na Boču – PD Poljčane 

• Dom planincev v Logarski dolini – PD Celje Matica 

• Erjavčeva koča na Vršiču – PD Jesenice 

• Koča na Kopitniku – PD Rimske Toplice 

• Koča na Loki pod Raduho – PD Luče 

• Koča na Naravskih ledinah – PD Ravne na Koroškem 

• Koča na Planini nad Vrhniko – PD Vrhnika 

• Planinska koča na Ermanovcu – PD Sovodenj 

• Planinski dom na Brnici – PD Liboje 

• Planinski dom na Kalu – PD Hrastnik 

• Planinski dom na Smrekovcu – PD Črna na Koroškem 

• PUS Bavšica – Planinska zveza Slovenije 

• Tončkov dom na Lisci – Občina Sevnica 
Certifikate se podeli na Konferenci planinskega gospodarstva, 1. 2. 2020. 

Add 6 
Prašnikar je opozoril, da je v Pravilniku o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih 
zapisan člen kot predhodna določba: Planinske koče morajo svoje poslovanje in obratovanje uskladiti 
s členi št. 20, 28 in 34 do 25.3.2019.  
Na podlagi pogovora je bilo dogovorjeno, da GK opomni in pozove društva na te člene, da društva 
uskladijo poslovanje koč v skladu s temi členi. Vendar se kasneje ne opravlja pregledov o 
izpolnjevanju teh določb. 
Vezano na napisne table na planinskih kočah je Rezar podal predlog, da bi morali imeti tudi table na 
planinskih poteh poenotene (kovinske, rdeče).  
 
Sklep 7-9-2020: GK pozove lastnike planinskih objektov, da morajo planinske koče svoje poslovanje 
in obratovanje uskladiti s členi št. 20, 28 in 34. Lastnike se pozove pisno in na Konferenci pl. 
gospodarstva.  
 
Add 7 
Miro Eržen je glede plana dela GK podal določena izhodišča, ki jih je pripravil za sestanek z načelniki 
MDO. Opozoril je, da se opravi premislek, ali je potrebno pri akciji Naj planinska koča opraviti še 
preveritev oskrbnikov s strani planinskih društev, kot primer je navedel težave z oskrbnikom 
Valvasorjevega doma, ki je pridobila naziv Naj planinska koča.  
S strani članov je bil podan pomislek, ali bi sploh še nadaljevali z akcijo, a kakršnekoli odločitve ni bilo 
sprejete.  
Eržen je opozoril na problematiko najemniških pogodb. Predstavil je tudi razvojne naloge, o katerih 
se moramo kot organizacija tudi soočiti in pričeti razmišljati o rešitvah oz. prilagajanjih.  
 
Glede Rezervacijskega sistema za planinske koče je podal osnovne informacije. PZS se je odločila, da 
gremo v izvedbo v sistem, ki ga uporabljajo alpske planinske zveze. Trenutno se urejajo pogodbena 
razmerja, sočasno je potrebno urediti glede tehnične podpore in administracije, prilagoditve za 
slovenski jezik. Predstavitev sistema bo na Konferenci, po tem bo sledilo še konkretne delavnice in 
sestanki glede vpeljave sistema. Želja je, da bi že letos pristopilo vsaj okoli 10 planinskih koč, da bi 
sistem zaživel do začetka poletne sezone. 
 



 
Za program dela GK za leto 2020 je izhodišče program dela za 2019, saj je večina aktivnosti 
kontinuiranih. Del aktivnosti iz prejšnjih let se črta iz programa. Dodatnih aktivnosti se ne načrtuje, 
razen tisto, kar je že predlagal Eržen. 
Za izpeljavo uradnih obiskov planinskih koč Prašnikar pošlje članom IO seznam koč, ki še niso bile 
obiskane in navodila glede izvedbe obiska.  
 
Sklep 8-9-2020: IO GK potrjuje program dela GK za leto 2020.  
 
Razno 
Aleš Požar je opozoril, da imajo nekatera društva slabe izkušnje z najemniki. Predlaga, da bi se od 
društev zbrali podatki o najemnikih, predvsem o negativnih izkušnjah. Da bi bila na ta način lahko 
društva opozorjena na slabe najemnike. 
Rezar je opozoril, da je pri tem že težava glede varstva osebnih podatkov.  
Prašnikar preveri možnost glede arhiviranja podatkov o najemnikih/oskrbnikih, ki so objavljeni na 
spletni strani PZS. Da se s tem pridobi bazo podatkov, kdo vse je kadarkoli bil najemnik/oskrbnik na 
planinskih kočah.    
 
Seja se je končala ob 19:20 
 
Zapisal: Dušan Prašnikar, strokovni delavec PZS  
 
  
 
  
 
 
 
  


