
 
 
 

Izhodišča in usmeritve poslovanja planinskih koč v letu 2015 
 
V register Planinske zveze Slovenije je vpisanih 178 koč, zavetišč in bivakov s skoraj 7400 ležišči in več 
kot 10.000 sedišči. Mimo njih po gorskem svetu vodi 1661 planinskih poti. Delo v gorah je zahtevno, 
včasih v izjemno neugodnih vremenskih razmerah. Težki so dostopi za oskrbovanje, dolge zime, dragi 
helikopterski prevozi. Predvsem je za letošnjo sezono želja vseh, da bi bilo vreme prijaznejše, kar bo 
eden najpomembnejših elementov za boljše in uspešnejše poslovanje. Še ene tako slabe sezone kot 
lani si društva kot upravljavci koč preprosto ne morejo več zamisliti. Sredstva, ki jih društva ustvarjajo 
s prometom, so edini vir, da pokrijejo vse stroške s kadrom, vzdrževanjem, obnovami. Vse zahtevnejši 
so tudi zakonski predpisi, ki ne dopuščajo odstopanj, kar je prav, povzroča pa težave. Zahteve 
inšpektorjev so včasih prav nemogoče. 
 
Na uspešno poslovanje koč vpliva več različnih dejavnikov. Predvsem je pomembno, da bodo 
društva uspela zagotoviti dober kader. Da bo oskrbnik z osebjem uspel zagotoviti dobro ponudbo, 
takšno, ki jo planinci pričakujejo. Da bodo znali biti vsi prijazni, da bo notranjost koče ponudila 
domačnost za vse, da bodo znali posredovati informacije o okoliških turah, planinskih poteh, različnih 
zanimivostih. 
Gospodarska komisija oziroma PZS nima namenskih sredstev, da bi društvom pomagala v takšnih 
primerih, kot je bila pretekla sezona, poskuša pa to z različnimi akcijami. 
To je predvsem prek svetovalne pisarne za investicije in ekološke sanacije. Pripravljen je velik projekt 
za ta namen, ki ga je pripravil Drago Dretnik. 
Pojavljajo se predlogi, da bi se oblikoval poseben sklad pri PZS za vzdrževanje in obnovo planinskih 
postojank. Predloge bomo preučili in se odločali o rešitvah. 
 
Pomembna sta projekta Okolju prijazna planinska koča in Družinam prijazna planinska koča. Doslej 
smo za prvi projekt podelili 16 certifikatov in za drugega 15 certifikatov. 
Cilj podeljevanja certifikatov Okolju prijazna planinska koča je, da društva oziroma oskrbniki ali 
upravljavci zagotavljajo okolju prijazno in energetsko učinkovito upravljanje koč. S tem bistveno 
prispevajo k varovanju okolja v gorski naravi. 
Cilj drugega certifikata Družinam prijazna planinska koča je privabiti na naše planinske koče posebno 
dragocene goste – otroke in njihove starše; poskrbeti, da se bodo na koči kar najbolje počutili in se 
zato radi vračali, ter predstaviti otrokom in staršem zanimivosti v bližnji in tudi daljni okolici koče. 
Pri pomoči kočam je pomembna promocija planinskih koč prek spletnih strani Planinske zveze 
Slovenije in različnih publikacij. Ob tem prošnja in hkrati zahvala naprej predstavnikom medijem, ko 
obiščejo kakšno kočo in o njej napišejo kaj spodbudnega. Dobrodošle so tudi dobronamerne kritike. 
Pomembno promocijo koč smo letos naredili na sejmu Alpe-Adria, kjer se je v štirih dneh na 
razstavnem prostoru Planinske zveze Slovenije predstavilo več kot 20 koč. Načrtujemo sodelovanje 
tudi na drugih sejmih in podobnih predstavitvah. 
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