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POROČILO O DELU GOSPODARSKE KOMISIJE PZS V LETU 2020

Položitev temeljnega kamna za nov Frischaufov dom na Okrešlju, Foto: Andraž Purg

I. UVOD:
V uvodu je potrebno napisati, da je bilo leto 2020 posebno zaradi epidemije COVID-19, kar je močno
spremenilo delovanje planinskih koč in v marsičem tudi program dela gospodarske komisije.
Ključno pri tem je bilo upoštevanje ukrepov, ki zmanjšujejo prenašanje virusa (preko poletne sezone
omejene možnosti za spanje obiskovalcev, uporaba mask v kočah, dezinfekcija rok in bistveno
intenzivnejše čiščenje in dezinfekcija prostorov). Spomladi so za določen čas vse koče morale
prenehati z obratovanjem, v jeseni pa je bilo prat tako prepovedano obratovanje planinskih koč,
razen za oddajo pijače in hrane po principu take away.
Prepovedi druženja so preprečevala tudi izvedbo dela načrtovanega programa, predvsem
usposabljanja in tudi sestankov na ravni komisije.
Ukrepi so se pričeli s 15. marcem in so trajali vso preostalo leto, le da je bilo v poletni sezoni manj
strogo.
Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju GK PZS) usklajuje dejavnosti
planinske organizacije na področju planinskih koč in drugih stavb ter premoženja.
GK PZS obravnava vprašanja na področjih:
− gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov ter drugega premoženja,
− gradnje, predelave, obnove in vzdrževanja planinskih stavb,
− označevanja planinskih stavb in

− informiranje upravljavcev planinskih koč in izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah.
GK PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS.
Sestava in dejavnost IO GK
Organ
vodja
IO GK
Valentin Rezar,
PD Radovljica

Strokovni odbor
za visokogorske
koče

Jaka Zupanc

člani
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

seje
7.1. (9. seja),
31.1. (4. dopisna
seja),
9.6. (10. seja)

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

6.5. (dopisna seja)

Konec leta 2020 je bilo delujočih 85 odsekov za gospodarstvo pri planinskih društvih (skupno pa ima
109 planinskih društev v lasti planinski objekt; poleg društev je še 13 lastnikov planinskih objektov).
Zbor gospodarjev je bil izveden 1.2.2020 v Ljubljani v okviru sejma Alpe Adria. Udeležilo se ga je 33
delegatov planinskih društev z gospodarskimi odseki.
II. SVETOVALNA PISARNA
Svetovalna pisarna deluje v okviru Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije in je bila
ustanovljena na podlagi sklepa komisije 31. maja 2012.
V letu 2020 je Svetovalna pisarna delovala na sledečih področjih:
− Svetovanje v zvezi z odpadno vodo:
− Vzorčenje malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah
− Svetovanje v zvezi s pitno vodo
− Svetovanje v zvezi z nadzorom nad živili na planinskih kočah
− Svetovanje v zvezi z ravnanjem z odpadki na planinskih kočah
− Sodelovanje v strokovni skupini za sanacijo Koče pri Triglavskih jezerih
− Svetovanje v zvezi z gradnjo novih koč
− Svetovanje o energetskih izboljšavah planinskih koč.
Podroben pregled dela Svetovalne pisarne v letu 2020 je predstavljen v svojem poročilu.
III. MEDNARODNO SODELOVANJE:
Komisija za koče in poti CAA je imela svoj redni letni sestanek 23.-24. junija 2020 v Capanna
Piansecco v Švici. Vsebinske teme sestanka so bile:
-poročanje o delu komisije za CEN standarde za tovorne žičnice,
-rezervacijski sistem za koče,
-projekt in model za energetsko učinkovitost planinskih koč,
-skupna CAA podatkovna baza o planinskih kočah,
-stanje, razvoj in problematika gorskega kolesarjenja,
-izmenjava informacij glede poti in koč kot del turistične infrastrukture in glede covid-19 razmer,
-stenice v planinskih kočah,
-pravila obnašanja na planinskih pašnikih,
-poročanje o projektih in problemih glede koč in poti posameznih partnerskih zvez,
-sodelovanje z EUMA.

Sestanka se je s strani PZS udeležil Miro Eržen, ki je hkrati tudi vodja te Komisije.
Za potrebe EUMA je bila pripravljena podatkovna baza v angleščini za slovenske planinske koče, ki
vsebuje osnovne podatke o koči in tudi podatke o kapaciteti, oskrbi z vodo, elektriko, ravnanju z
odpadki in odpadno vodo.
III. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA
Z januarjem 2021 poteče veljavnost certifikata kočam, ki so certifikat OPPK prejele
januarja 2013 in januarja 2017.
Na poziv GK PZS v letu 2020 se je za pridobitev novega certifikata prijavila ena
koča. Hkrati se je za preverjanje pogojev pozvalo planinske koče (skupno 14), ki
jim veljavnost poteče z januarjem 2021, na katerega so se odzvale vse koče.
Obisk in preverjanje koč za podaljšanje certifikata je opravil po en član Komisije.
Certifikat OPPK z letom 2021 prejme:
• Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti – PD Vransko
IO GK je štiriletno podaljšanje veljavnosti certifikata OPPK potrdila sedmim planinskim kočam, dvema
pa za leto 2021.
IV. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA
Na poziv GK PZS v letu 2020 se je za pridobitev novega certifikata prijavila ena
planinska koča. Hkrati se je za preverjanje pogojev pozvalo koče, ki jim veljavnost
poteče z januarjem 2021. Vlogo za podaljšanje je oddalo 9 planinskih koč.
Certifikat DPPK z letom 2021 prejme:
• Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti – PD Vransko
IO GK je za podaljšanje veljavnosti certifikata DPPK potrdila devetim planinskim kočam.
V. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Akcija Naj planinska koča 2020
V letu 2020 je PZS v sodelovanju s podjetjem TS media d.o.o. oz. SIOL-om nadaljevala akcijo Naj
planinska koča 2020. Izbor je potekal za naj planinsko kočo (koče II. In III. Kategorije) in izbor za Naj
visokogorsko planinsko kočo (koče I. kategorije). Glasovanje se je pričelo v prvi polovici junija 2020 in
se zaključilo v prvi polovici septembra. Naj planinska koča 2020 je postal Mihov dom na Vršiču, Naj
visokogorska planinska koča 2020 pa je Koča na Kriški gori. 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. To je medijsko ena
najodmevnejših akcij povezanih s planinskimi kočami.
Predstavitve planinskih koč na turističnih sejmih
Na sejmu Natour Alpe Adria (29.1.-1.2. 2020) v Ljubljani se je predstavila PZS v partnerstvu s
Planinskim muzejem in Gorsko reševalno zvezo Slovenije. Pomemben del skupne predstavitve PZS je
bila tudi predstavitev planinskih koč. Skupno se je v štirih dneh predstavilo 17 planinskih koč iz vse
Slovenije. GK je izvedla koordinacijo predstavitve PZS na sejmu.
Rezervacijski sistem CAA-PZS za planinske koče
V letu 2020 je PZS izvedla aktivnosti za uvedbo spletnega rezervacijskega sistema za planinske koče v
Sloveniji. Sistem so pred leti izdelale planinske zveze Švice, Avstrije, Nemčije in Južne Tirolske in je
namenjen izključno rezervaciji nočitev v planinskih kočah. Osnova je bila podpisana pogodba med PZS
in omenjenimi zvezami. Sledilo je tehnično spoznavanje s sistemom, prevod in vnos celotne sheme v
slovenski jezik. Za tehnično pomoč uporabe sistema smo vključili podjetje Microgramm d.o.o.

Predstavitev sistema in delavnice so potekale v maju in juniju. Za uporabo rezervacijskega sistema se
je v letu 2020 odločilo 10 planinskih koč, od katerih pa je dejansko sistem uporabljalo le 6 koč. V času
poletne sezone je bilo izvedenih 3342 vnosov v rezervacijski sistem, vendar vsi niso pomenili tudi
dejanske prenočitve. V tem letu ni bilo še na voljo uporaba kreditnih kartic za zaračunavanje
neprihoda, kar ima PZS v načrtu za leto 2021.
Turistični boni
Eden od ukrepov države za pomoč gospodarstvu zaradi covid-19 je bila uvedba turističnih bonov, ki
so jih prejeli vsi prebivalci Slovenije in se jih lahko koristi za nastanitve v nastanitvenih obratih v
Sloveniji. Na pobudo PZS je država sprejela možnost deljenega koriščenja bonov in ne zgolj v
enkratnem znesku (za odrasle 200 EUR, za otroke 50 EUR), kar je pomenilo, da so se koristniki sploh
odločali uporabiti svoje bone tudi v planinskih kočah.
Ob tem se je pokazalo, da so v koče in širše v gore v letošnjem letu hodili ljudje, ki do sedaj niso imeli
izkušenj s hribi.
Do 25. septembra 2020 je bilo v Sloveniji unovčenih 790.461 bonov v skupni vrednosti 107 milijonov
evrov. Samo v planinskih domovih je bilo unovčenih 14.241 bonov (1,8% glede na število doslej
unovčenih bonov) v skupni vrednosti 761 tisoč evrov (0,7% glede na celotno vrednost doslej
unovčenih bonov).
Gremo v hribe
Sodelovanje s Pivovarno Laško Union je za letošnje leto, ki je bilo zaradi omejitev dogodkov posebno,
uresničila idejo o pomoči planinskim kočam v obliki spominskih kozarcev za večkratno uporabo.
Vključenih je bilo skupno 43 planinskih koč (33, ki so že pretekla leta sodelovala v tej akciji in še 10
dodatnih). Na vse te koče je bilo doniranih po 2.400 kozarcev, ki so se lahko prodajali po 1 eur ali se
je zanj dajalo prostovoljne prispevke.
Sodelovanje z mediji
Pripravljena in razposlana so bila PZS sporočila za medije, vezane na planinske koče oz. planinsko
gospodarstvo:
5.6. Planinska zveza Slovenije poziva h koriščenju turističnih bonov v planinskih kočah
15.6. Deljeno koriščenje bonov, spletna rezervacija planinskih domov in osnovno znanje branja
zemljevidov
11.8. Letos več domačih planincev v slovenskih kočah in gorah
27.8. Odlično sodelovanje Slovenske vojske in PZS pri začetku gradnje na Okrešlju
4.9. Koča na Kriški gori naj visokogorska in Mihov dom na Vršiču naj planinska koča 2020
16.9. Na Okrešlju slovesno položili temeljni kamen za nov dom
30.9. Slovenci rešujejo sezono v planinskih kočah
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.
VI. CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO
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 2020 odobrenih 30 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. Na razpis se je prijavilo 9 planinskih društev z 11
objekti, dodatno pa smo vključili še eno planinsko kočo. GK PZS je izvajala celotno koordinacijo s SV
za izvedbo preletov. Skupno je bilo porabljenih 31,5 ur helikopterskega preleta za PZS, od tega cca 22
ur za potrebe planinskih koč.
Dodatno na vloge PZS je SV odobrila skupno 30 ur helikopterskega preleta v letu 2020 za potrebe
gradnje novega Frischaufovega doma na Okrešlju.

VII. SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH/IZVEDBAH PROJEKTOV
Projekt LIFE SUSTAINHUT – Sustainable mountain huts in Europe poteka v okviru programa EU LIFE+
od junija 2016, zaključek pa bo predvidoma jeseni 2021. Ključna aktivnost za PZS je postavitev
tehnike kot zelenega vira energije (namesto agregatov) na dveh izbranih planinskih kočah. V letu
2020 je bila izvedena investicija na Domu Valentina Staniča pod Triglavom (celotni sistem
samooskrbe z električno energijo preko fotovoltaike in vetrnice). Projekt je bil predstavljen na
Simpoziju Obisk gora v času podnebnih sprememb, 20.6. v SPM v Mojstrani in v različnih poljudnih in
strokovnih publikacijah.
Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken – Projekt, ki ga je vodila Regionalna razvojna agencija
BSC Kranj je potekal od 1.5.2017 do 31.8.2020. Namen projekta je bil izboljšati ponudbo pohodništva,
kolesarjenja in mehkega zimskega turizma v Karavankah. PZS sodeluje kot ena od 12 partneric v
projektu. Poudarek PZS aktivnosti v letu 2020 so bile na: končni izdelavi promocijskih publikacij za
Karavanke, kjer so vključene tudi planinske koče in izboljšanju določenih odsekov planinskih poti v
Karavankah.
Projekt Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer) v letu 2020 v Sloveniji ni doživel večjih aktivnosti. PZS redno
komunicira z Jezerskim in Lučami in pomaga predvsem pri promociji obeh vasi.
Na mednarodni ravni je pomembno zapisati, da sta se združenju priključila švicarska in italijanska
planinska zveza. Izdana je bila posebna priloga revije Bergsteiger (DAV) o gorniških vaseh v nemškem
jeziku z naklado 30.000 izvodov. Samostojno sta bila predstavljena tudi Jezersko in Luče. Letna
konferenca je bila izvedena preko spleta.
Projekt Vrh Julijcev - Projekt “Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem
parku” je pridobil vse uradne potrditve za izvajanje. Trajal bo do konca leta 2022. PZS sodeluje kot
eden od devetih partnerjev. Najpomembnejša aktivnost PZS bo izvedba ukrepa Izboljšanje stanja
Dvojnega jezera z aktivnostjo izboljšanja delovanja čistilne naprave Koče pri Triglavskih jezerih.
Ključna aktivnost v letu 2020 je bila, da je bila izdelana projektna naloga, na podlagi katere zunanji
izvajalec pripravlja projektno dokumentacijo za izvedbo tehnične rešitve, ki v prvem sklopu obsega
tudi preveritev možnosti ureditve suhih stranišč.
Načrtovanih usposabljanj in dogodkov ni bilo izvedenih.
Razpis MGRT – PZS je bila večkrat v kontaktu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo
glede posebnega razpisa za planinske koče. Ministrstvo je bilo žal zelo neaktivno, trenutna
informacija je, da bo razpis objavljen predvidoma v januarju 2021.
VIII. USPOSABLJANJA
V letu 2020 načrtovana usposabljanja niso bila izvedena.
X. OSTALA DEJAVNOST GK
• Organizacija 9. Konference o planinskem gospodarstvu, ki je bila 1. 2. 2020 v okviru Sejma
Alpe Adria v Ljubljani. Konference se je udeležilo 87 predstavnikov planinskih društev s
kočami in ostalih udeležencev. Glavne teme konference so bile: načrtovanje gradbenih
investicij v skladu z zakonodajo, razmerja med društvi in najemniki planinskih koč,
rezervacijski sistem za planinske koče in rezultati projekta Sustainhuts. V sklepnem delu
konference so bili podeljeni tudi certifikati za Okolju in Družinam prijazne planinske koče.
• GK PZS je obravnavala pritožbe glede delovanja planinskih koč. Pritožbe so bile v glavnem
vezane na nezadovoljstvo nad odnosom osebja koče do obiskovalcev. Podanih je bilo tudi

•

•
•

nekaj pritožb zaradi napačnega zaračunavanja za spanje, predvsem v povezavi s koriščenjem
turističnih bonov.
Obnova Frischaufovega doma na Okrešlju – PZS je aktivno sodelovala pri usmerjanju in
načrtovanju aktivnosti za izgradnjo novega doma. Pri MGRT je izvajala stalni pritisk za
dejansko uresničitev državne podpore 200.000 eur za ta dom, kar je bilo po veliko naporih
konec leta tudi uresničeno. Konec leta je na Okrešlju postavljena spodnjo etažo in je končan
zidarski del, naslednje leto pa se predvideva nadaljevanje z lesenim delom gradnje.
V času poletne sezone je GK PZS preko strokovnega sodelavca dnevno izvajala svetovanje in
informiranje osebam, ki so načrtovali obiske v planinskih kočah.
GK je skrbela za pravilnost podatkov o planinskih kočah. V letu 2020 ni bilo spremembe v
registru planinskih objektov. PD Kranj je konec leta poslalo vlogo za izbris Planinske koče na
Gospincu, a obravnava še ni bila izvedena. PZS je aktivno sodelovala pri dogovarjanju za
nadaljnje upravljanje z Ribniško kočo na Pohorju (za katero se je lastnik, PD Paloma Sladki
vrh, odločil, da je ne proda) in pri ureditvi lastniških odnosov za Dom Petra Skalarja na
Kaninu.

REPREZENTANCA – GK ne vključuje reprezentance
STROKOVNI KADRI – GK ne vključuje strokovnih kadrov

Poročilo pripravil:
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec

Gospodarska komisija PZS
Načelnik: Valentin Rezar l.r.

