
Krekova koča in Mihov dom
spet najboljša
Naj planinska postojanka Ocenjevanje na podlagi treh
kriterijev: urejenost , gostoljubje in ponudba

V osmi sezoni akcije Naj planin-

ska koča so obiskovalci gora med
155 postojankami za najboljši iz-

brali gorenjski, ki slovita po dol-
goletnih oskrbniških ekipah in

kulinariki. Najboljša planinska

koča je drugič postal Mihov dom
na Vršiču (1085 m), najboljša v vi-

sokogorju pa Krekova koča na
Ratitovcu (1642 m), so sporočili iz

Planinske zveze Slovenije (PZS).

V akciji, ki jo pripravljajo skupaj s
portalom Siol.net, je sodelovalo 30

visokogorskih in 125 koč na nižje
ležečih območjih, obiskovalci pa

so jih na podlagi treh kriterijev
(urejenost, gostoljubje in ponud-
ba) ocenjevali od 30. maja do 5.
septembra.

Letošnjo planinsko sezono, ki je

bila zlasti v visokogorju nadpov-
prečna po obisku, je zaznamovalo

hudo pomanjkanje vode, ponekod

tudi za umivanje. »A prijaznost
in splošna urejenost sta odtehtali
tudi to hibo pri obisku visokogor-
skih domov. In spet sta naziv pre-
jeli koči, ki veliko pozornosti po-
svečata urejenosti in prijaznosti.
Okusne jedi so samo pika na i,« je

prepričan Dušan Prašnikar iz PZS.

Lanski naziv jih ni pokvaril

Krekova koča, ki kraljuje na vr-
šnem slemenu Ratitovca, slovi po
flancatih, že več kot dve desetletji
pa jih ponuja oskrbniška ekipa, ki

jo vodita Anica in Lojze Lotrič (Pla-

ninsko društvo za Selško dolino
Železniki). »Zelo sem ponosna,«
je ob razglasitvi dejala oskrbnica,
»kot kaže, nas lanski naziv ni po-

kvaril. Ponosna sem na našo ubra-

no ekipo, saj v tako veliki koči ne
zmoreš vsega opraviti sam. Da je
naša koča zelo priljubljena, je po-
leg naše gostoljubnosti in kulina-
rike kriva odlična lokacija, letos pa

še krasno vreme.«

Mihov dom (PD Kranjska Gora)

ob cesti na Vršič je dobil daleč
največ glasov v vseh kategorijah.
»Ponovnega naziva res nisem pri-

čakoval. Za glasovanje niti ne bi
vedel, če naju na to ne bi opozorili
obiskovalci koče,« je povedal naje-

mnik Aleš Štefe, ki je s Petro Bra-
tuša isti naziv prejel že pred dve-

ma letoma. V tem času ima sicer
bistveno večji izziv - najti dodatni

izvir vode: »Pomanjkanje vode je
največji problem zlasti ob koncih
tedna, ko je največja gneča. Da bi

vsaj malo olajšala težave, sva ome-
jila delovni čas med tednom.« Pri

kulinariki trmasto vztrajata, da vse
pripravita sama v svoji mali kuhi-

nji, še vedno pa se najdejo turisti,

je dodal, ki jim ni jasno, da so prišli
v planinsko kočo, in ne v gostilno.

Preostalih osem

Druga najbolje uvrščena je Lavri-
čeva koča na Gradišču (PD Šentvid

pri Stični), pri kateri obiskovalci

najbolj cenijo urejenost in gosto-
ljubje. Tretje mesto je pripadlo
Koči na Žavcarjevem vrhu (PD

Maribor Matica), četrto Domu na
Kofcah (PD Tržič), peto pa Planin-
skemu domu pri Gospodični na
Gorjancih (PD Krka Novo mesto).

Sledijo Koča na Dobrči (PD Tržič),

Pogačnikov dom na Kriških podih
(PD Radovljica), Koča na Blegošu
(PD Škofja Loka) in Zasavska koča

na Prehodavcih IPD Radeče). S. B.

Krekova koča na Ratitovcu slovi po oskrbniški ekipi in flancatih.

Mihov dom ob cesti na Vršič je bil izbran že pred dvema letoma.
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