
 

VABIMO VAS NA  
 

1. KONFERENCO O  
PLANINSKEM GOSPODARSTVU 

 
ki bo v soboto, 26. novembra 2011,  

z začetkom ob 8.30 v 
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS 

na Igu, Zabrv 12, 1292 Ig. 

PROGRAM KONFERENCE: 
 

8.00 – 8.30 PRIHOD UDELEŽENCEV IN REGISTRACIJA 

8.30 – 9.00 
 

POZDRAVNI NAGOVOR IN OTVORITEV KONFERENCE  
Bojan Rotovnik, predsednik PZS 

PREDSTAVITEV DELOVANJA GOSPODARSKE KOMISIJE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
DANES IN JUTRI   

Aleš Glavnik, načelnik Gospodarske komisije PZS 
PREDSTAVITEV PROGRAMA KONFERENCE, MODERATORJEV IN NAČIN DELA 

Tone Tomše, podpredsednik PZS in vodja konference  

9.00 – 10.15 

LASTNIŠTVO PLANINSKIH KOČ in 10 % LASTNIŠKI DELEŽ PZS (1. delavnica) 
Bojan Rotovnik, predsednik PZS 
Matej Planko, generalni sekretar PZS 
Črtomir Zavašnik, pravni strokovnjak 

VSEBINA: PZS je solastnica (praviloma 10 %) mnogih planinskih koč in pripadajočih 
zemljišč.  
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja: 
• Ali je solastništvo PZS skladno s potrebami sedanjega časa? Ali so možne še kakšne 

druge rešitve?  
• Kakšna je ali kakšna bi naj bila vloga PZS, kot solastnice nepremičnin? Kdo naj 

sprejme odločitev o tem? 
PLANINSKA KOČA – DEL GORSKE NARAVE (2. delavnica) 

Drago Dretnik, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za 
koče CAA 
Janez Bizjak, načelnik Komisije za varstvo gorske narave PZS ter član 
Gospodarske komisije PZS 

VSEBINA: Planinska koča je del gorske narave, ki naj predstavlja del arhitekturne 
dediščine. Vendar pa mora vsak objekt imeti čim manjši vpliv na okolje, kjer se nahaja. 
V okviru delavnice bo predstavljena analiza rezultatov poskusnega ocenjevanja 
planinskih koč za certifikat »Okolju prijazna planinska koča« in na tej podlagi 
predstavljene smernice za prihodnje. 
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja: 
• Po zgledu planinskih zvez s področja Alpskega loka bo PZS v sodelovanju z 

zainteresiranimi planinskimi društvu za planinske koče uvedla certifikat »Okolju 
prijazna koča«. Kaj le-ta prinaša planinskim kočam? 

• Kakšno naj bodo kriteriji za načrtovanje večjih obnov koč in za morebitne 
novogradnje? 

10.15 – 10.40 ODMOR 

10.40 – 12.00 EKONOMIKA PLANINSKIH KOČ IN MOŽNOSTI SKUPNEGA NASTOPA DO 
DOBAVITELJEV MATERIALA IN STORITEV (3. delavnica) 

http://geopedia.si/#T105_L450_F13069336_x463851_y90542_s16_b4
http://geopedia.si/#T105_L450_F13069336_x463851_y90542_s16_b4


Miro Pogačar, član Gospodarske komisije PZS in strokovni delavec PD 
Radovljica 
Klemen Petek, strokovni sodelavec PZS 

VSEBINA: Gospodarjenje in poslovanje s planinskimi kočami v modernem tržno 
naravnanem svetu ima svoje posebne zakonitosti na katere so planinska društva/koče 
različno pripravljena. Vsekakor pa danes koče večini društev povzročajo nemalo težav, 
saj morajo zadostiti vsem zakonskim pogojem obenem pa obiskovalcem koče ponuditi 
kar najboljšo oskrbo, ki je prilagojena modernemu načinu življenja in sodobnim 
življenjskim navadam.  
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:  
• Kakšna je specifika poslovanja planinskih koč, kako oblikovati primerno ponudbo, 

kakšna je primerna in ugodna cenovna politika za načine izračunavanja cen v 
planinskih kočah?  

• Kako ponudbo prilagoditi sodobnemu načinu prehranjevanja s kulinarično 
ponudbo okolja, kjer se koča nahaja?  

• Ali obstaja interes za skupni nastop do dobaviteljev, ki ponujajo izdelke/storitve 
primerne za uporabo v planinskih kočah?  

• Ali so sprejete najvišje priporočene cene s strani UO PZS za prenočevanje ter za 
določene jedi in napitke primerne tako z vidika planinske koče kot z vidika 
obiskovalcev? 

• Kaj prinaša planinski koči popust pri prenočevanju za člane planinske organizacije 
in kaj za obiskovalce pomeni zaračunavanje raznih taks  (pogrinjek, ekološka taksa 
…)?  

• Kako izkoristiti sistem turistične takse v korist planinstvu?   
OPREMLJENOST PLANINSKIH KOČ: ČISTILNE NAPRAVE IN POŽARNA VARNOST (4. 
delavnica) 

Aleš Glavnik, načelnik Gospodarske komisije PZS 
Drago Dretnik, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za koče 
CAA 

VSEBINA: Večina planinskih koč je bila grajena v času, ko ekološki vidik še ni bil tako 
pomemben kot danes. Velika večina koč je za osnovni gradbeni material uporabila les, 
ki je sicer ekološko zelo primeren material, a glede možnosti požarov najbolj občutljiv.  
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja: 
• Ali je opremljenost naših koč z ekološkega vidika zadovoljiva? 
• Kakšna čistilna naprava zadovolji potrebe posamezne koče? 
• Ali imamo v naših kočah sploh pogoje za izdelavo modernih čistilnih naprav? 
• Ali imamo v kočah zadovoljivo urejeno požarno varnost in izdelane požarne rede? 

12.00 – 13.30 ODMOR IN KOSILO 

13.30 – 14.45 

VODNIŠKA DEJAVNOST IN PLANINSKE KOČE (5. delavnica) 
Marinka Koželj Stepic, inštruktorica planinske vzgoje 
Matej Ogorevc, vodnik PZS, načelnik MO PD Domžale 
Klemen Gričar, gorski vodnik in predsednik Združenja gorskih vodnikov Slovenije 

VSEBINA: Planinske koče obiskujejo posamezniki in organizirane, vodene skupine. 
Vodene skupine imajo svoje potrebe, vodniki lahko v marsičem olajšajo oskrbniku 
sprejem in nastanitev vodenih. Ta odnos je izjemno pomemben tudi pri organizaciji 
gorniških usposabljanj, tako z vidika načrtovanja oskrbnikovega dne, kot učinkovite 
izvedbe programa. 
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja: 

• Ali naše koče zadovoljujejo pogoje za nastanitev organiziranih skupin? 
• Ali so cene in penzioni v kočah sprejemljivi za skupine? 
• Ali so sedanji popusti za skupine ustrezni? 
• Kako organizirati rezervacijski sistem? Kdo naj ima prednost?  
• Kakšne izkušnje imajo z oskrbniki slovenskih koč vodniki?  



• Kako poteka sodelovanje z oskrbniki in vodenimi skupinami (vodniki) v tujini? 
PLANINSKA KOČA KOT UČNO ALI INTERPRETACIJSKO SREDIŠČE  (6. delavnica) 

Marjeta Keršič Svetel, članica Komisije za varstvo gorske narave PZS 
Uroš Kuzman, član Mladinske komisije PZS 

VSEBINA: Velika večina gorniških usposabljanj, pa tudi nekateri tabori in zimovanja v 
okviru celotne planinske organizacije se odvijajo  v planinskih kočah. Te imajo zelo 
različne pogoje, tako glede cen, predvsem pa ločenih prostorov za predavanja in 
števila postelj za nastanitev udeležencev. Koče so sredi gorske pokrajine, zato jih lahko 
uporabimo tudi za predstavitev (plakati, filmi, zgibanke, javna vodenja …) njenih 
pokrajinskih sestavin in različne dediščine. Gre tudi za vzpodbujanje doživetij, za 
odpiranje čustev, ustvarjalnosti in raziskovanja. V ta sklop sodi tudi predstavitev 
poslanstva planinske organizacije, zlasti na področju varnosti v gorah in odnosa do 
narave.  
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja: 

• Katere planinske koče so prostorsko in nastanitveno primerne za izvedbo 
usposabljanj ? 

• Ali rabimo gorniško učno središče in katere pogoje bi koča morala izpolnjevati 
za pridobitev tega statusa ? 

• Kaj konkretno pomeni interpretacija, kot metoda in oblika dela, v okviru 
dejavnosti planinskih koč ? 

• Kdo naj bo nosilec teh dejavnosti v kočah, kako jih razvijati in vzpodbujati? 
14.45 – 15.00 ODMOR 

15.00 – 16.15 

SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBNOV PLANINSKIH KOČ (7. delavnica) 
Tone Tomše, podpredsednik PZS 
Danilo Sbrizaj, nekdanji strokovni sodelavec PZS 
Drago Balent, direktor Fundacije za šport RS 

VSEBINA: Vzdrževanje planinskih koč predstavlja vse več težav, saj je oprema marsikje 
dotrajana, za nove naložbe pa PD nimajo zadostnih finančnih sredstev. Tudi ureditev 
notranjosti koč glede na standarde, ki jih predpisuje zakonodaja, zahteva precejšnja 
sredstva, prav tako ureditev koč glede na sodobne ekološke standarde.  
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja: 

• Kakšne možnosti imajo PD/koče za kandidiranje na različnih razpisih? 
• Kakšni so pogoji za pridobitev sredstev iz Fundacije za šport RS? 
• Kakšna so merila PZS pri razvrščanju kandidatur za obnovo planinskih koč iz 

sredstev Fundacije za šport? 

16.15 – 17.00 

KRATEK POVZETEK KONFERENCE IN OBLIKOVANJE SKLEPOV KONFERENCE 
Tone Tomše, vodja konference 
Aleš Glavnik, načelnik Gospodarske komisije PZS 
Bojan Rotovnik, predsednik PZS 

 

POSVET JE NAMENJEN: predsednikom in gospodarjem planinskih društev, oskrbnikom/gospodarjem 
planinskih koč,  vodnikom PZS in drugim strokovnim delavcem v planinstvu, planinskim 
funkcionarjem … 
 
KOTIZACIJA in PRIJAVE: za predstavnike planinskih društev, funkcionarje PZS ter oskrbnike planinskih 
koč kotizacijo krije PZS, za vse ostale znaša 25 €/osebi (v kotizacijo je vključeno tudi kosilo).  Vsi 
udeleženci konference prejmejo gradivo za konferenco ter kosilo.  
Rok prijav: petek, 18. november 2011. 
 

Lepo vabljeni! 
 

Aleš Glavnik    Tone Tomše    Bojan Rotovnik 
načelnik GK PZS   vodja konference   predsednik PZS 



 
PRIJAVNICA NA 

  
1. KONFERENCO O PLANINSKEM GOSPODARSTVU 

 
Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS na  

Igu (26. november 2011) 
 

Organizator konference: Planinska zveza Slovenije 
 
 

PROSIMO, IZPOLNITE PRIJAVNICO Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.  
 
PRI VEČ UDELEŽENCIH IZ ISTEGA PD/ORGANIZACIJE IZPOLNITE ZA VSAKEGA UDELEŽENCA 
SVOJO PRIJAVNICO. 
 
 
Naziv PD/organizacije  

Naslov PD/organizacije  

Ime  Priimek  

Funkcija v PD/organizaciji  

El. pošta udeleženca  GSM  

Udeležba na delavnicah 1. delavnica ali 2. delavnica 

(označi izbor) 3. delavnica ali 4. delavnica 

 5. delavnica ali 6. delavnica 

Kosilo (označi izbor) klasično vegetarijansko 

Datum  Podpis odgovorne osebe PD/organizacije 
 

žig 
 

 
 
Prijavnico lahko pošljete v e-obliki na klemen.petek@pzs.si ali v pisni obliki na naslov: 

 
Planinska zveza Slovenije  
Gospodarska komisija 
Dvorakova ulica 9, p. p. 214 
SI–1001 Ljubljana 

 
najkasneje do petka, 18. novembra 2011.  
 
 
 

mailto:klemen.petek@pzs.si



