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Certifikati se podeljujejo na podlagi Pravilnika o podeljevanju 
certifikata Okolju prijazna planinska koča, ki ga je sprejel 
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 13. seji, dne 
1. 12. 2012.  

26. januar 2013 

Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« se podeljuje tistim 
planinskim kočam, ki so vpisane v register planinskih koč in 
imajo status planinske koče, ter objektom v lasti PZS.  



Planinske koče in objekti, ki so prejemniki tega priznanja s svojim 
celokupnim delovanjem čim manj negativno vplivajo na okolje. 

26. januar 2013 

Takšen certifikat v obliki znaka z napisom »Okolju prijazna 
planinska koča«, izobešenega na vidnem mestu v koči, bo 
jasno sporočilo obiskovalcem, da si planinsko društvo 
posredno preko oskrbnika oziroma upravljavca v največji 
možni meri in nenehno trudi, da bi bili vplivi koče na 
neokrnjeno naravo okoli nje in širše čim manj moteči.  



Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« sestavljata znak in listina. 
 

26. januar 2013 

Planinska zveza Slovenije nudi imetnikom certifikata: 
 
 kvalitetno presojo in strokovno pomoč 
 prednostno obravnavo pri razpisih v okviru PZS 
 mreženje in promocijo 



Planinska koča, ki je prejela certifikat, mora ves čas izpolnjevati 
zahteve, ki so potrebne za njegovo pridobitev.  

26. januar 2013 

Strokovna komisija je obiskala vse objekte in na podlagi vprašalnika 
opravila pregled izpolnjevanja zahtevanih kriterijev.  

Na poziv PZS se je za izvedbo  presoj v letošnjem letu prijavilo sedem 
planinskih koč in PUS Bavšica.  



Vprašalnik je sestavljen iz osmih poglavij: 
 

26. januar 2013 

 Energija in zaščita podnebja 
 Pitna voda in odpadna voda 
 Odpadki 
 Zrak 
 Hrup 
 Gradbeni materiali 
 Koča in okolica 



Vsako poglavje vsebuje dve vrsti kriterijev in sicer kriterije, ki jih koča 
mora izpolniti (obvezni kriteriji) in kriterije, ki jih koča naj bi izpolnila 
(neobvezni kriteriji). Slednji kriteriji se točkujejo in od skupnega števila 
102 točk jih mora koča za pridobitev znaka doseči vsaj 34. 
 

26. januar 2013 

Pri presojah je komisija ugotovila naslednje: 
 
 nobena koča ni izpolnila vse pogoje že pri prvi presoji in to zaradi 

pomanjkljivosti pri obveznih kriterijih 
 vse koče so dosegle zadostno število točk pri neobveznih kriterijih 



Komisija je ugotovila, da  so bile vse ugotovljene pomanjkljivosti 
takšne narave, da jih lahko planinska društva v kratkem času 
odpravijo. Glede na to jim je komisija postavila rok, do katerega 
morajo poslati na PZS manjkajoče dokumente in ostala dokazila. 

26. januar 2013 

Komisija je pregledala prispela dokazila o odpravi pomanjkljivosti 
in ugotovila, da so vse planinske koče poslale zahtevano 
dokumentacijo in so s tem izpolnile vse pogoje, da lahko 
pridobijo certifikat »Okolju prijazna planinska koča«. 



PREJEMNIKI CERTIFIKATOV OKOLJU 
PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 

26. januar 2013 

Za obdobje: januar 2013 do januar 2017 

Prejemnike je na predlog Gospodarske komisije PZS potrdil Upravni 
odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 13. seji, dne 1. 12. 2012.  



KOČA NA PLANINI RAZOR 

26. januar 2013 

PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN 

Gorski predel: Julijske Alpe 
Planinska koča II. kategorije 
Nadmorska višina: 1315 m 









KOČA NA BLEGOŠU 

26. januar 2013 

PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 

Gorski predel: Škofjeloško, Cerkljansko in Idrijsko 
hribovje s Trnovskim gozdom 
Planinska koča II. kategorije 
Nadmorska višina: 1391 m 









MOZIRSKA KOČA NA GOLTEH 

26. januar 2013 

PLANINSKO DRUŠTVO MOZIRJE 

Gorski predel: Kamniške in Savinjske Alpe 
Planinska koča II. kategorije 
Nadmorska višina: 1356 m 









DOM NA PECI 

26. januar 2013 

PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA 

Gorski predel: Karavanke 
Planinska koča II. kategorije 
Nadmorska višina: 1665 m 









KREKOVA KOČA NA RATITOVCU 

26. januar 2013 

PLANINSKO DRUŠTVO ZA SELŠKO 
DOLINO ŽELEZNIKI 

Gorski predel: Julijske Alpe 
Planinska koča II. kategorije 
Nadmorska višina: 1642 m 









KAMNIŠKA KOČA NA KAMNIŠKEM 
SEDLU 

26. januar 2013 

PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK 

Gorski predel: Kamniške in Savinjske Alpe 
Planinska koča I. kategorije 
Nadmorska višina: 1864 m 









COJZOVA KOČA NA KOKRSKEM 
SEDLU 

26. januar 2013 

PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK 

Gorski predel: Kamniške in Savinjske Alpe 
Planinska koča I. kategorije 
Nadmorska višina: 1793 m 









PLANINSKO UČNO SREDIŠČE 
BAVŠICA 

26. januar 2013 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Gorski predel: Julijske Alpe 
Nadmorska višina: 715 m 
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