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PRAVILNIK UPORABE KOČE ŠALEŠKEGA ALPINISTIČNEGA 

ODSEKA (ŠAO) NA OKREŠLJU 

Koča Šaleškega alpinističnega odseka Velenje, v nadaljevanju ŠAO, se nahaja 

na Okrešlju nad Frischaufovim domom.  

1. Koča je last ŠAO Velenje. 

2. Ključe lahko dobijo samo polnoletni člani odseka, ki imajo opravljeno alpinistično 

šolo ali šolo športnega plezanja. Ter seveda imajo poravnano članarino za tekoče 

leto. 

3. Prednost imajo člani, ki aktivno sodelujejo pri društvu z delovnimi akcijami, kot so: 

letna priprava drvi na koči, rednem vzdrževanju koče, urejanju plezališča v 

Florjanu, urejanju plezalnih sten, predstavitvi društva, in v akcijah, ki se letno 

odvijajo na odseku. Za vsako akcijo se vodi seznam prisotnih članov.  

4. Ključi koče se dobijo pri oskrbniku koče, kateri vodi evidenco uporabnikov koče.  

5. Oskrbnika koče se izvoli na letnem zboru. Oskrbnik vsaj 1x mesečno obišče kočo 

in preveri vpisno knjigo gostov, preveri stanje koče ter obvesti načelnika, če se 

zaznajo nepravilnosti pri uporabi koče. 

6. Izvajanje tečaja ter društveni dogodki imajo prednost pri uporabi koče pred 

posamezniki. 

 



 

Pravila uporabe koče 

1. Posameznik, ki želi uporabljati kočo, se z oskrbnikom dogovori za termin. Član, 

ki je od oskrbnika prejel ključe, je odgovoren za vestno uporabo koče in vsega 

kar je v njej. 

2. Na koči je knjiga gostov, kamor se vpišejo uporabniki koče in namen uporabe 

koče. 

3. Ko član zapusti kočo mora poskrbeti: da je izpraznil hladilnik oziroma ni v njem 

pustil pokvarljive hrane, izklopi glavno stikalo za elektriko, zapre plin, zapre 

vodo, v kuhinji pripravi suha drva, počisti in zaklene za seboj.  

4. V zimskih mesecih naj bodo uporabniki koče pozorni na količine snega na 

strehi. Ob večji količini snega na strehi naj se okna ne odpirajo, ker se 

posledično zaradi teže snega ne dajo zapreti. 

5. Vse morebitne okvare ali nepravilnosti na koči naj se javijo oskrbniku koče ali 

načelniku ŠAO. 

6. Uporaba koče se šteje od prevzema do vrnitve ključev. 

7. Koča se vedno zapusti v urejenem stanju. Odgovoren je član, ki je prevzel 

ključe od koče. 

8. V koči se brez soglasja oziroma vednosti upravnega odbora ŠAO ali oskrbnika 

ne prinaša in odnaša oprema (posode, orodja, itd.). 

9. Vsa dela, popravila in gradnje na koči se opravijo samo ob soglasju in vednosti 

upravnega odbora ŠAO in oskrbnika koče.  

10. Koča se daje v uporabo samo članom ŠAO Velenje, ki so poravnali članarino 

za tekoče leto.  

11. Vsi uporabniki koče, prispevajo simbolični prispevek za stroške gospodarjenja 

koče. Vsi, ki niso člani ŠAO, prispevajo višji prispevek. Denar se nameni za 

sprotno vzdrževanje koče. 

12. Prispevek določi upravni odbor ŠAO letno, v začetku leta.  

 

Upravni odbor     

Velenje, 13.12.2016 


