
 
 

PROGRAM DELA GK PZS ZA LETO 2023 
 

 
Gospodarska komisija (GK) obravnava vprašanja s področja gospodarjenja in upravljanja planinskih 

objektov. Usklajuje normative za gradnjo, predelavo, obnovo, vzdrževanje in označevanje planinskih 

zgradb, obvešča upravljavce planinskih koč in koordinira izobraževanje osebja, ki dela v planinskih 

kočah.  

Sestava in dejavnost IO GK: 

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 
Tomaž Rusimovič, PD LPP 
Ivan Rupnik, PD Cerkno 
Franka Zega, PD Nova Gorica  

5 sej 

Odbor za 
visokogorske 
koče 

 Jaka Zupanc, PD Srednja vas v Bohinju 
Marica Okršlar, PD Gorje 
Ivan Resnik, PD Kamnik 
Valentin Rezar, PD Radovljica 
Olga Oven, PD Javornik Koroška Bela 

 

 
PREGLEDNICA: najpomembnejši načrtovani projekti 

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Okolju prijazna planinska koča« in »Družinam prijazna 
planinska koča«. 

Izvedba letne konference o planinskem gospodarstvu. 

Izvedba Zbora gospodarjev. 

Izvedba usposabljanja za oskrbnike planinskih koč. 

Izvedba usposabljanja za gospodarje planinskih koč. 

Izvedba ekskurzije za oskrbnike/gospodarje planinskih koč. 

Delovanje in nadgradnja Svetovalne pisarne – nudenje informacij, svetovanj in navodil glede gradenj 
čistilnih naprav in ekoloških obnov planinskih koč, energetike. 

Delovanje strokovnega odbora za visokogorske koče in priprava izhodišč za izdelavo strategije 
upravljanja in delovanja visokogorskih koč. 

Podpora delovanju rezervacijskega sistema CAA za planinske koče v Sloveniji, vključevanje novih koč in 
promocija. 

Posodobitev katastra planinskih koč s podatki o kočah in njihovem delovanju. 

Izdelava Strategije nadaljnjega razvoja in delovanja planinskih koč. (predvsem z vidika zmanjšanja 
vplivov na okolje, povezanosti s turističnim sektorjem in ekonomike poslovanja) 

 
PREGLEDNICA: Preostale aktivnosti GK 

Vzdrževanje registra planinskih koč. 

Različne aktivnosti promocije in trženja planinskih koč. 

Sodelovanje predstavnika PZS v Komisiji za koče in poti CAA. 

Obveščanje širše planinske javnosti o planinskem gospodarjenju. 



 
 

Organizacija helikopterskih prevozov Slovenske vojske in Policije za ekološko in energetsko sanacijo 
planinskih koč. 

Sprotno sledenje vseh razpisov za pridobitev sredstev za vlaganje v planinsko gospodarstvo in tekoče 
obveščanje PD potencialnim vlagateljev. 

Aktivnosti za pridobivanje sredstev za Sklad planinskih koč. 

 

PREGLEDNICA: Razvojne naloge GK 

Izdelava strokovnih podlag za klasifikacijo planinskih koč glede na njihovo umestitev v strategijo 
sistemske podpore delovanju. 

Pričetek razprave o vplivu klimatskih sprememb na gorsko krajino, obisk gora in s tem status in položaj 
planinskih koč. 

 


