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I. UVOD: 
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. 
Leto 2014 je bilo volilno leto za gospodarsko komisijo, tako da je delovala v dveh sestavah.  
 
Sestava gospodarske komisije PZS do zbora, 24.4.2014: 

Organ Načelnik Člani seje 

GK PZS Aleš Glavnik, 
PD Maribor 
Matica 

Drago Dretnik, PD Mežica 
Janez Kratnar, PD Ljubljana Matica 
Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana 
Dragica Andrejc, PD RPD Dolga pot 
Dravograd 
Miro Pogačar, PD Radovljica 
Janez Omahen, PD Grosuplje 
Manja Rajh, PD Celje Matica 
Aleš Jenko, PD Ljubljana Matica 
Jože Bobovnik, PD Fram 
Tina Medved, PD Tolmin 
Tina Leskošek, PD Rašica 
Urša Erman, PD Rašica 

9. korespondenčna 
seja 14.1.2014 
10. korespondenčna 
seja 8.4.2014 

Podkomisija 
za 
visokogorske 
koče 

Aleš Jenko,  
PD Ljubljana 
Matica 

Jana Remic, PD Radovljica 
Marica Okršlar, PD Gorje  
Janko Rabič, PD Jesenice  
Franc Erlah, PD Srednja vas v Bohinju 
 

 

Gospodarska komisija v tej sestavi je imela v letu 2014 je dve korespondenčni seji.   
 
Sestava Izvršnega odbora gospodarske komisije PZS od zbora, 24.4.2014, dalje: 

Organ Načelnik Člani seje 

GK PZS Janko Rabič, PD 
Jesenice 

Drago Dretnik, PD Mežica 
Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje 
Zoran Kos, PD Ruše 
Ivan Likar, PD Križe 
Andrej Marušič, PD Nova Gorica 
Valentin Rezar, PD Radovljica 
Roman Resnik, PD Kamnik 
Jože Rajh, PD Laško 

1.seja 10.4.2014 
2.seja 25.9.2014 
3.seja 17.12.2014 
 
1.korespondenčna 
seja 27.6.2014 

 
II. SVETOVALNA PISARNA 
Svetovalna pisarna deluje v okviru Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije in je bila 
ustanovljena na podlagi sklepa komisije 31. maja 2012. S svojim delom je nadaljevala tudi v letu 
2014. V maju 2014 je bil objavljen poziv Planinskim društvom za oddajo informativnih prijav za 
pridobitev svetovanja.  
 
Svetovalna pisarna nudi planinskim društvom svetovanje pri: 

 izgradnji malih čistilnih naprav za odpadne vode (MČN) na planinskih kočah, 

 ravnanju z odpadki v planinskih kočah, 



 
 

 energetski oskrbi planinskih koč, 

 požarni varnosti planinskih koč. 
 
Izvršeno delo v letu 2014: 
 
Obiski planinskih koč 
Na osnovi pismenih vlog posameznih planinskih društev je bil v času od 19.06. do 7.11. 2014 
opravljen pregled na naslednjih kočah: 

 Tumova koča na Slavniku, OPD Koper 

 Koča v Krnici, PD Kranjska Gora 

 Mihov dom, PD Kranjska Gora 

 Koča na Gozdu, PD Kranjska Gora 

 Črnuški dom na Mali planini, PD Črnuče 

 Dom na Smrekovcu, PD Črna na Koroškem 

 Zasavska koča na Prehodavcih, PD Radeče 
 
Opravljen je bil terenski ogled (razen za Zasavsko kočo na Prehodavcih) obstoječega ravnanja z 
odpadno vodo ter opravljen pogovor s predstavniki planinskih društev, ki so lastniki koč ter oskrbniki 
ali najemniki. Ob obisku sta bila predana prisotnim Priročnik za vodenje investicije za izgradnjo MKČN 
do 50 PE ter Smernice za okolju primerno tehniko na planinskih kočah. V roku 5 dni po obisku je bilo 
posredovano posameznemu planinskemu društvu tudi pismeno mnenje o možnih tehnologijah 
čiščenja na njihovi koči ter lokaciji čistilne naprave. 
Predstavnike PD smo seznanili tudi z možnostjo pridobivanja sredstev za sofinanciranje od Fundacije 
za šport ter drugih možnih donatorjev (občine,…) ter z aktivnostmi PZS, da bi pridobili namenska 
sredstva za gradnjo čistilnih naprav iz evropskih strukturnih skladov za obdobje 2014-2020. V ta 
namen smo tudi svetovali planinskim društvom, ki nameravajo graditi MKČN v letih 2014 ali 2015, da 
pošljejo izpolnjen vprašalnik, ki opisuje porabnike vode na koči in ki je v prilogi 2 Priročnika, čim prej 
na PZS.  
V okviru svetovanja smo se s predstavniki PD Radeče sestali v zvezi z reševanjem problemov z 
odpadno vodo na njihovi Zasavski koči na Prehodavcih. V letošnjem letu smo pregledali tudi ponudbi 
za MKČN za Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti in svetovali PD Podbrdo, katera dodatna vprašanja naj 
postavijo obema ponudnikoma, enako smo svetovali tudi PD Črna na Koroškem za Dom na 
Smrekovcu. Izvedli smo analizo šestih ponudb za MKČN za Dom na Šmohorju ter opravili svetovanje 
za izbiro. 
 
 III. MEDNARODNO SODELOVANJE: 
Komisija za koče in poti CAA je imela 16.-17. Junij 2014 svoj redni letni sestanek, katerega se je 
udeležil Drago Dretnik, predstavnik PZS v Komisiji za koče in poti CAA. Sestanek, ki so se ga udeležili 
predstavniki 7 alpskih držav, članic CAA, je potekal v planinski koči Tilisunahütte v avstrijski deželi 
Vorarlberg.  Na sestanku so se obravnavale naslednje teme:  

 Spomeniško varstvo na planinskih kočah 

 Analiza pogodb z oskrbniki planinskih koč in njihovo izvajanje 

 Enovito trženje planinskih koč 

 Končno poročilo o izvajanju projekta »Energetska učinkovitost pri gradnji planinskih koč« 

 Sistem rezervacij na planinskih kočah – predstavitev projekta SAC 

 Poročilo o trženju knjige »Gradnja planinskih koč v visokogorju« 

 Plan za delo v letu 2015 
 
 
IV. PREMOŽENJSKA VPRAŠANJA 



 
 

GK je v zadnjih 10 letih v skladu s sklepom skupščine PZS v Mariboru 1999 pripravila in uskladila 
pogodbe za več planinskih koč v katerih se vzpostavlja solastniško razmerje. V letu 2014 je UO PZS 
potrdil sklep o sklenitvi pogodb o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim z naslednjimi 
planinskimi društvi:  
PD Podbrdo za Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti 
PD Postojna za Vojkovo kočo na Nanosu 
 
 
V. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
                                                                                                                                   

Gospodarska komisija PZS je na svoji 2. seji dne 21.03.2011 obravnavala predlog 
projekta za pridobitev certifikata »Okolju prijazna planinska koča«. S predlogom se 
je komisija strinjala in sprejela sklep št. 9/21-03, da se projekt sprejme in se prične 
takoj z realizacijo.  
Projekt je bil razdeljen na poskusno fazo v letu 2011 in redno izvedbo od leta 2012 
dalje. Na poziv PZS so se za izvedbo presoj v letu 2014 prijavile tri planinske koče.  

Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje 
Dom na Uršlji gori – PD Prevalje 
Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica 
Komisija je v dvočlanski sestavi obiskala vse navedene objekte v času od 17.07.2014 do 02.10.2014 in 
opravila presojo na podlagi sprejetih kriterijev. 
 
Prejemniki certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2015 do januar 2019 
(planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno število neobveznih 
točk): Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje, Dom na Uršlji gori – PD Prevalje, Dom pri izviru 
Završnice – PD Žirovnica. 
 
VI. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 

Gospodarska komisija PZS je na svoji 6. seji dne 17.4. 2012 obravnavala predlog 
projekta za pridobitev certifikata »Družinam prijazna planinska koča«, ki ga 
sestavljata listina in znak. S predlogom se je komisija strinjala in sprejela sklep št. 
3/17-04, da se projekt sprejme in se prične z realizacijo. 
Projekt je bil razdeljen na poskusno fazo v letu 2012 in redno izvedbo od leta 2013 
dalje. Na poziv PZS se je za izvedbo presoj v letu 2014 prijavilo  planinskih koč.  

Prijavile so se naslednje koče oziroma planinska društva:  
Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje 
Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica 
Planinski dom na Kumu – PD Kum 
Planinska koča Velikonočnica – PD Boč-Kostrivnica 
Planinski dom na Jančah – PD Litija. 
 

Komisija je v dvo- ali tričlanski sestavi obiskala vse navedene objekte v času od 17.07.2014 do 
02.10.2014 in opravila presojo na podlagi sprejetih kriterijev. 
Prejemniki certifikata »Družinam prijazna planinska koča« za obdobje januar 2015 do januar 2019 
(planinske koče so izpolnile vse zahtevane kriterije): Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje, Dom pri 
izviru Završnice – PD Žirovnica, Planinski dom na Kumu – PD Kum, Planinska koča Velikonočnica – 
PD Boč-Kostrivnica, Planinski dom na Jančah – PD Litija. 
 
 
VII. VZORČENJE ODPADNIH VOD IZ ČISTILNIH NAPRAV NA PLANINSKIH KOČAH 



 
 

V letu 2012 smo skupaj s TNP in Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik pristopili k skupnemu 
projektu - sistematični analizi obratovanja obstoječih malih komunalnih čistilnih naprav pri planinskih 
kočah na področju cele Slovenije. Analizo vzorcev so brezplačno opravljali v laboratoriju CČN 
Domžale-Kamnik. 
Namen raziskave ni izpostavljati koče, kjer trenutni vzorec ni v skladu s predpisanimi vrednostmi, 
temveč samo ugotoviti dejansko stanje na tem področju. Če iztoki na nekaterih MKČN niso v skladu z 
zakonodajo, poizkušamo ugotoviti vzroke neskladja in lastnikom svetovati, kaj storiti, da se delovanje 
čistilne naprave izboljša. Analizni izvidi so zaupne narave in so posredovani samo lastnikom ČN. 
V letošnjem letu smo izvedli vzorčenje na 10 planinskih kočah in na PUS Bavšica. Na vsaki koči je bil 
izpolnjen tudi vprašalnik z osnovnimi podatki o lastniku MKČN in sami čistilni napravi (Priloga 2). V 
vseh vzorcih so bile opravljene analize kemijske potrebe po kisiku (KPK) in biokemijske potrebe po 
kisiku v petih dneh (BPK5). Ta dva parametra namreč predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/2007 in 30/2010) v Prilogi 1. 
Poleg teh pa so bili pri večini koč opravljene še analize pH in prevodnosti, pri nekaj kočah pa tudi KPK 
na dotoku v MKČN.  
Od vseh odvzetih vzorcev v 11 objektih, so bili pri 7 objektih prekoračene predpisane vsebnosti za 
KPK in pri 7 objektih tudi prekoračene predpisane vrednosti za BPK5. To kaže na slabe učinke čiščenja 
odpadne vode na večini pregledanih objektov.  
Vsi lastniki objektov, pri katerih so bili odvzeti vzorci odpadne vode, so bili z uradnimi dopisi 
obveščeni o rezultatih analize vzorcev. Pri objektih, pri katerih so bili vzorci neskladni s predpisi, pa so 
bili v dopisu podani tudi predlogi, kako stanje čistilne naprave izboljšati 
Rezultati letošnjega dela na tem projektu so nas še bolj utrdili v prepričanju, da je vzorčenje v 
naslednjem letu ali dveh potrebno izvesti prav na vseh planinskih objektih, ki imajo nameščene 
čistilne naprave za odpadne vode. Le tako bomo dobili realno sliko o dogajanju na tem področju in s 
svetovanjem lastnikom poskušali doseči izboljšanje stanja.  
 
IX. OSTALA DEJAVNOST GK 

 GK je na podlagi pripomb iz javne razprave pričela pripravljati novelacijo dokumentov s 
področja GK za potrditev na UO PZS. 

 Predstavniki GK so sodelovali pri uradnih obiskih planinskih postojank s strani Planinske zveze 
Slovenije. V letu 2014 je bilo skupno obiskanih 13 planinskih postojank. Na podlagi teh 
obiskov se pripravlja register planinskih koč, ki vsebuje najrazličnejše podatke. 

 Organizacija 3. Konference o planinskem gospodarstvu, ki je bila 1. 2. 2014 v okviru Sejma 
Alpe Adria v Ljubljani. 

 Na podlagi poziva Fundacije za šport je pripravila prioritetni vrstni red vlog na razpis za leto 
2014, na katerega so se prijavila štiri planinska društva s šestimi projekti. 

 Pripravila je razpis za razdelitev 15 ur helikopterskih poletov helikopterja Slovenske vojske za 
prevoz materiala za ekološko sanacijo planinskih koč, na katerega se je prijavilo šest 
planinskih društev, izbrana pa so bila štiri. 

 Na podlagi pregleda objekta je UO PZS predlagala, da podeli status planinske postojanke za 
Zavetišče v Hudičevem borštu, PD Preddvor in Planinski dom Čemšenik, PD Iskra Kranj. 

 Izdelana je bila projektna naloga Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi vodami na planinskih 
kočah v RS. Namen naloge je pridobitev namenskih sredstev za sofinanciranje del, ki so 
potrebna za kakovostno oskrbo z vodo na planinskih kočah ter del za ureditev odpadnih 
voda, predvsem izgradnjo malih bioloških čistilnih naprav.  

 
 
VIII. ZAKLJUČEK 
GK je v letu 2014 opravila veliko delo na projektih »Okolju prijazna planinska koča«, »Svetovalna 
pisarna« in »Družinam prijazna koča«, še več pozornosti pa bo v prihodnje potrebno posvetiti 



 
 

pridobivanju finančnih sredstev za obnovo planinskih postojank, predvsem na področju urejanja 
odpadnih voda. 
 
Poročilo pripravil: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec 

Gospodarska komisija UO PZS 
                                  Načelnik: Janko Rabič l.r. 

     
 


