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POROČILO O DELU GOSPODARSKE KOMISIJE PZS V LETU 2022 

 

 
Obnova koče na Dobrči v okviru razpisa MGRT, Foto: arhiv PD Tržič 

 
I. UVOD: 
Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju GK PZS) usklajuje dejavnosti 
planinske organizacije na področju planinskih koč in drugih stavb ter premoženja. 
GK PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS.  
 
Sestava in IO GK (do Zbora odsekov, 9.3.2022)  

Organ vodja  člani seje 

IO GK  Valentin Rezar, 
PD Radovljica   

Roman Resnik, PD Kamnik; namestnik   
Janko Arh, PD Bohinjska Bistrica 
Drago Dretnik, PD Mežica 
Anton Klinc, PD Oplotnica 
Marjan Kozmus, PD Laško 
Aleš Požar, PD Postojna 
Ivan Rupnik, PD Cerkno 
  

25.1. (14. seja)  

Strokovni odbor 
za visokogorske 
koče  

Jaka Zupanc Predsedniki planinskih društev: PD 
Ljubljana Matica, PD Srednja vas v 
Bohinju, PD Javornik-Koroška Bela, PD 
Nova Gorica, PD Kamnik in ostali 

 



 
 

predstavniki PD s kočami I. kategorije 

 
Sestava za obdobje 2022-2026: 

Organ vodja  člani seje 

IO GK  Mirko Jeršič,  
PD Srednja vas v 
Bohinju 

Janko Arh, PD Bohinjska Bistrica 
Roman Močnik, PD Črna na Koroškem 
Ivan Resnik, PD Kamnik 
Valentin Rezar, PD Radovljica  
Aleksander Ropret, PD Moravče 
Ivan Rupnik, PD Cerkno 
Tomaž Rusimovič, PD LPP 
Franka Zega, PD Nova Gorica 
  

13. 4. (1. seja) 
27.10. (1. dopisna 
seja) 
7.11. (2 seja) 

Strokovni odbor 
za visokogorske 
koče  

Jaka Zupanc, 
PD Srednja vas v 
Bohinju 

Marica Okršlar, PD Gorje,  
Olga Oven, PD Javornik-Koroška Bela,  
Valentin Rezar, PD Radovljica,  
Ivan Resnik, PD Kamnik, 

 

 
Konec leta 2022 je bilo delujočih 85 odsekov za gospodarstvo pri planinskih društvih (skupno pa ima 
109 planinskih društev v lasti planinski objekt. 
Zbor gospodarjev je bil zaradi Covid-19 posebnih razmer izveden v dveh delih.  15.2.2021 kot dopisni 
zbor. Prvi del je potekal 7. 3. 2022 ob 18.00 preko spletne aplikacije zoom in je bil namenjen 
predstavitvi gradiv za zbor ter diskusiji. Prvega dela se je udeležilo skupno 27 udeležencev.  
Drugi, uradni del zbora, pa je predstavljal dopisni zbor, ki je potekal od konca prvega dela do vključno 
9. 3. 2022.  
 
II. SVETOVALNA PISARNA 
Vodja Svetovalne pisarne, Drago Dretnik, je končal s svojim delom Svetovalne pisarne sočasno ob 
prenehanju mandata člana IO GK. Občasno je še prispeval nasvete, kar ga je tekom leta zaprosila GK.  
Po njegovem prenehanju je GK poskušala najti osebo za področje odpadnih voda, a do konca leta še 
neuspešno.  
Na področju energetskega svetovanja GK PZS sodeluje z energetskim svetovalcem Patricjem Božičem, 
ki je v letu 2022 opravil zgolj svetovanja preko telefonskih pogovorov.  
 
 III. MEDNARODNO SODELOVANJE: 
Komisija za koče in poti CAA je imela svoj redni letni sestanek 4. 10. 2022 preko spleta. Vsebinske 
teme sestanka so bile vezane na projekte komisije za koče in poti (CEN norme za tovorne žičnice, 
spletni rezervacijski sistem Alpsonline, energetska učinkovitost planinskih koč, skupna baza podatkov 
o planinskih kočah) ter nadaljnje sodelovanje komisije z EUMA, poročila nacionalnih zvez, letni plan in 
finance 
Sestanka sta se s strani PZS udeležila Miro Eržen, vodja Projektne pisarne, ki je hkrati tudi vodja te 
Komisije in je sestanek vodil ter Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK.  
 
III. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
GK PZS je 6. 4. 2022 objavila poziv za certifikat Okolju prijazna planinska koča. Za 
pridobitev novega certifikata ni prijavila nobena koča.  
Za koče, ki jim ob koncu leta poteče veljavnost certifikata in za tiste, ki v 
preteklem letu niso imele izpolnjenih pogojev, in so trenutno brez certifikata, se 
je izvedlo preverjanje.  



 
 

Posamezni člani Komisije za certifikate so obiskali tri koče, pri ostalih se je preverjalo manjkajoči 
pogoj delovanja čistilne naprave.   
IO GK je štiriletno podaljšanje veljavnosti certifikata OPPK potrdila 4 planinskim kočam. Brez 
certifikata ostajajo štiri planinske koče, ki so certifikat v preteklosti že prejele, pri kateri je razlog 
nedelovanje čistilne naprave.  
 
IV. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
GK PZS je 6. 4. 2022 objavila poziv za certifikat Družinam prijazna planinska 
koča. Za pridobitev novega certifikata se je prijavila ena koča.  
Hkrati se je za preverjanje pogojev pozvalo koče, ki jim veljavnost poteče konec 
leta 2022. Izpolnjen vprašalnik za podaljšanje je oddalo 5 planinskih koč.  
IO GK je za prejem certifikata DPPK potrdila eno kočo in za podaljšanje 
veljavnosti certifikata DPPK potrdila petim planinskim kočam.  
 
V. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
Akcija Naj planinska koča 2022 
V letu 2022 je PZS v sodelovanju s podjetjem TS media d.o.o. oz. SIOL-om nadaljevala akcijo Naj 
planinska koča 2022. Novosti v letošnji akciji so bile: drugačna zasnova glasovanja oz. ocenjevanje v 
treh sklopih: urejenost, gostoljubje in ponudba; glasovanje z enega IP naslova za posamezno kočo 
zgolj enkrat v času akcije in spremenjena grafična podoba. Ohranil se je izbor za naj planinsko kočo in 
izbor za Naj visokogorsko planinsko kočo.  Glasovanje seje potekalo med 30. majem in 5. 
septembrom. Naj planinska koča 2022 je postal Mihov dom, Naj visokogorska planinska koča 2022 pa 
je Krekova koča na Ratitovcu. V dveh mesecih in pol je potekala intenzivna promocijska kampanja, v 
kateri je bilo na spletnih straneh www.siol.net , PZS in ostalih medijih TSmedija objavljenih veliko 
število člankov in predstavitev planinskih koč, s poudarkom na okoljskih vsebinah. 
 
Predstavitve planinskih koč na turističnih sejmih 
Na sejmu Alpe Adria (23.-26. 3.) v Ljubljani se je predstavila PZS, na štantu so sodelovali tudi Planinski 
muzej, GRS Ljubljana, gorniški vasi Jezersko in Luče ter Češka podružnica SPD. Pomemben del skupne 
predstavitve PZS je bila tudi predstavitev planinskih koč. Skupno se je v štirih dneh predstavilo 13 
planinskih koč iz vse Slovenije. GK je izvedla koordinacijo predstavitve PZS na sejmu. 
 
PZS se je predstavila na Mednarodnem festivalu alpinizma v Pragi na Češkem (25.-27. 11.), kjer so 
bile planinske koče v ospredju predstavitve PZS. 
 
Na sejmu Naturo v Gornji Radgoni (8.-10. 4.) je bil postavljen štant PZS, skupaj s promocijskim 
materialom o planinskih kočah, na katerem so predstavitev planinske dejavnosti prevzela planinska 
društva v MDO Pomurje.  
 
Rezervacijski sistem CAA-PZS za planinske koče 
V letu 2022 se je v rezervacijski sistem Alpsonline dodatno priključilo še 6 planinskih koč, kar pomeni, 
da je skupno v sistem vključenih 20 planinskih koč iz Slovenije. Za nove vključene koče in kot možnost 
obnovitev znanja za obstoječe je bila pred poletno sezono, 29. 6., organizirana spletna delavnica.  
 Pri uporabi sistema so bile zaznane določene težave. Predvsem pri uporabnikih še vedno nekaj težav 
pri vnosu podatkov kreditne kartice in same potrditve rezervacij (dodatno preko prejetega sporočila 
elektronske pošte).  
Lastniki sistema so nam predstavili  zasnovo posodobitve rezervacijskega sistema, ki se je v letu 2022 
pričela, v letu 2023 se bo še izvajala in delno testirala, končno uporabo pa bo zaživela v letu 2024.  
Sočasno je podjetje Microgramm, ki nam nudi tehnično podporo pri obstoječem sistemu Alpsonline, 
podal oceno, da razvoj nadgradnje Alpsonline sistema ni najbolj optimalen in ponuja možnost razvoja 
lastnega rezervacijskega sistema. Do konca leta ni bilo še nobenih zaključkov.  

http://www.siol.net/


 
 

  
Sodelovanje z mediji 
Pripravljena in razposlana so bila PZS sporočila za medije, vezane na planinske koče oz. planinsko 
gospodarstvo: 
26.4. V gorah je še sneg, nižji hribi in planinske koče vabijo 
5.9. Naj planinska koča 2022 je Mihov dom na Vršiču, naj visokogorska koča pa Krekova koča na 
Ratitovcu 
25.10. Jesenski napotki za varno obiskovanje gora, izjemna poletna sezona 
2.11. S pomočjo EU sredstev do izboljšanja energetske učinkovitosti planinskih koč 
Na podlagi teh sporočil je bilo v medijih zabeleženo veliko število objav in prispevkov.   
Med letom je bilo s strani medijev prejetih več prošenj za informacije in gradiva vezana na planinske 
koče, na katera je strokovna služba skupaj z vodstvom pripravljala odgovore.  
 
V letu 2022 smo izvedli ponatis z manjšo prenovo promocijskih trgank planinskih koč za štiri 
zaključena območja po Sloveniji in izvedli distribucijo trgank na TIC-e po Sloveniji in planinske koče.   
 
VI. CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO in SODELOVANJE S POLICIJO 
PZS ima s Slovensko vojsko (SV) podpisano pogodbo o Civilno-vojaškem sodelovanju, na letni ravni pa 
podpisan letni načrt sodelovanja, s katerim SV omogoča PZS določene koristi. Za GK so najbolj 
pomembni helikopterski preleti. Za PZS je bilo za leto 2022 odobrenih 24 ur, ki je razdeljeno za 
potrebe GK in potrebe KPP. GK PZS je izvedla Razpis za koriščenje helikopterskih prevozov in 
materiala za ekološke sanacije planinskih koč. Za potrebe planinskih koč je bilo opravljenih 
12ur50min helikopterskega leta.  
V letu 2022 je za potrebe planinskih koč izvedla helikopterske prelete tudi Policija in sicer v obsegu 
3h55min. 
Pri sodelovanju s Slovensko vojsko se vse bolj večajo stroški, saj je ena od vzajemnih aktivnosti, ki PZS 
nudi vojski, spanje vojakov z zajtrkom v planinskih kočah ob napovedanih službenih akcijah. Planinske 
koče, ki so koristnice helikopterskih prevozov, sorazmerno pokrivajo strošek vzajemnosti. 
 
VII. SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH/IZVEDBAH PROJEKTOV 
 
Razpis MGRT – V letu 2022 so potekala intenzivna dela pri izvajanju potrjenih projektov v okviru 
razpisa MGRT za planinske koče. GK sicer ni imela nobenega vpliva ali sodelovanja pri samem 
izvajanju projektov. Večina od 25 odobrenih projektov je v letu 2022 uspela v roku dokončati dela, 
vložiti zahtevke in prejeti finančna sredstva. Pretežna večina investitorjev je imela težave pri oddaji 
zahtevkov. Eno društvo je že kmalu po potrditi odstopilo od izvedbe. Trije investitorji so podali vloge 
za prenos koriščenja sredstev v leto 2023.  
 
PZS je partner v projektu “Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku”, 
kratko VrH Julijcev, ki se bo po uradnem podaljšanju končal 31.12.2023. Določene vsebine projekta 
so vezane na planinske koče, predvsem Omilitev vpliva odpadnih voda iz planinske koče (pri Dvojnem 
jezeru) z optimizacijo in nadgradnjo obstoječega sistema čiščenja odpadne vode. S strani PZS sta pri 
izvajanju aktivnosti vključena Miro Eržen in Dušan Prašnikar, GK ni direktno sodelovala. 
 
PZS je kot projektni partner sodelovala pri prijavi treh projektov na razpisu Alpine Space v letu 2022 s 
tematiko planinskih koč, predvsem na okoljske in energetske teme koč. Dvoje projektov ni bilo 
uspešnih, rezultati enega pa bodo znani v letu 2023.  
 
VIII. USPOSABLJANJA 
 
V letu 2022 je bilo izvedeno Usposabljanje za oskrbnike planinskih koč. Potekalo je 19.-20. 4. v 
sodelovanju z Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Udeležilo se ga je 15 oseb, 



 
 

pretežni del le-teh so oz. bodo prvič pričeli delo kot oskrbniki (ali najemniki) planinskih koč. Evalvacija 
izvedbe je potrdila, da so taka usposabljanja dobra in tudi v prihodnje potrebna.  
 
IX. ODBOR ZA VISOKOGORSKE KOČE 
Odbor v letu 2022 ni imel sestankov ali izvajal posebnih aktivnosti.  
 
X. OSTALA DEJAVNOST GK 

• V času poletne sezone je GK PZS preko strokovnega sodelavca dnevno izvajala svetovanje in 
informiranje osebam, ki so načrtovali obiske v planinskih kočah, predvsem tujim 
obiskovalcem. 

• V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav se je nadaljevalo z akcijo požarne preventive v 
planinskih kočah. V letu 2022 je bilo z donatorstvom zavarovalnice s samodejnimi gasilnimi 
ampulami in avtomatskimi gasilniki opremljenih še dodatnih 32 planinskih koč. V eni od koč 
je samodejna ampula, montirana v letu 2021, počila, kljub temu, da ni bilo požara. Vzrok je 
bila prenizka namestitev nad štedilnikom.  

• GK PZS je prejela več  pritožb glede delovanja planinskih koč. Pritožbe so bile v glavnem 
vezane na nezadovoljstvo nad odnosom osebja v kočah do obiskovalcev.  

• GK je skrbela za pravilnost podatkov o planinskih kočah. V letu 2022 je bila v registru 
planinskih objektov ena sprememba, status planinske koče je pridobil Planinski dom Kumer, 
ki leži v dolini Koprivna na Koroškem. 

 
 
REPREZENTANCA – GK ne vključuje reprezentance 
STROKOVNI KADRI – GK ne vključuje strokovnih kadrov 
 
Poročilo pripravil: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec 

Gospodarska komisija PZS 
                                  Načelnik: Mirko Jeršič l.r. 

 


