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I. UVOD: 
Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju GK PZS) usklajuje dejavnosti 
planinske organizacije na področju planinskih koč in drugih zgradb ter premoženja. 
GK PZS obravnava vprašanja na področjih: 

 gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov ter drugega premoženja, 

 gradnje, predelave, obnove in vzdrževanja planinskih zgradb, 

 označevanja planinskih zgradb 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.  
GK načrtuje v letu 2016 večje projekte izvajati v okviru projektnih skupin. 
 
Sestava in dejavnost IO GK  

Organ vodja  člani seje 

IO GK  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 

4. seja (20.5.), 
5. seja (20.8.), 
6. seja (29.9.), 
7. seja (18.11.) 
 
2. korespondenčna 
seja (7.4.) 

Strokovni odbor 
za visokogorske 
koče (imenovan 
29.9.) 

/ Predsedniki planinskih društev: PD 
Ljubljana Matica, PD Srednja vas v 
Bohinju, PD Javornik-Koroška Bela, 
PD Nova Gorica, PD Kamnik 

27.10.2015 – 
neformalna seja 

 
Trenutno je delujočih 70 odsekov za gospodarstvo pri planinskih društvih (skupno pa ima 110 
planinskih društev v lasti planinsko kočo). 
 
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 v letu 2015. 
Marca 2015 je bil objavljen poziv Planinskim društvom za oddajo informativnih prijav za pridobitev 
svetovanja.  
 
V letu 2015 je Svetovalna pisarna delovala na sledečih področjih: 
Obiski planinskih koč  
Na osnovi pismenih vlog posameznih planinskih društev je bil v času od 14.05. do 16.06.2015 
opravljen pregled in svetovanje na kočah: PD Hakl - Sveta Trojica pri Lenartu; Koča Draga Karolina na 
Velikem Snežniku- PD Snežnik Ilirska Bistrica; Planinski dom na Sviščakih – PD Snežnik Ilirska Bistrica; 
Koča na Vojah – PD Srednja vas v Bohinju; Planinski dom na Rašici – PD Rašica; Mihelčičev dom na 
Govejku – PD Obrtnik Ljubljana 
Sestanki na sedežih planinskih društev  
Izvedeni so bili sestanki za tri planinske koče.  
Sestanek z gospodarji koč, ki ležijo v TNP 
Kontakti s projektanti in proizvajalci MKČN 
Sodelovanje pri pripravi predloga nove »Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode«. 
V juniju 2015 je bil objavljen osnutek nove Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 
ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje. 1.7.2015 smo predstavniki PZS imeli sestanek na MOP s 



 
 

pripravljavci nove uredbe. Na sestanku in kasneje pisno smo podali pripombe, ki bi čim bolj koristile 
planinskim kočam. 
Svetovanje v zvezi s pitno vodo 
Ob obisku vsake planinske koče si ogledamo tudi oskrbo koče z vodo in se pogovorimo o morebitnih 
težavah bodisi glede količine vode ali pa njene kakovosti. Konkretno se je svetovalo za rešitve na 
dveh kočah. 
Svetovanje v zvezi z gradnjo novih koč 
 
 III. MEDNARODNO SODELOVANJE: 
Komisija za koče in poti CAA je imela 21.-22. Junij 2015 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 na planinski koči Gafadura Hütte v Liechensteinu.  
Na sestanku so se obravnavale naslednje teme:  

 Končno poročilo in zaključek projekta »Energijska učinkovitost pri gradnji planinskih koč«,  

 Nadaljnje aktivnosti v zvezi z zgoraj navedenim projektom, 

 Računalniško orodje SAC za ovrednotenje tehnike na koči glede na emisijo CO2, 

 Sedanje stanje na skupnem projektu sistema rezervacij na planinskih kočah, 

 Test za planinske koče, 

 Via Alpina, 

 Ovrednotenje poročil posameznih zvez o pogodbah z oskrbniki/najemniki, 

 Plan za delo v letu 2016. 
 
III. 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.  
Na poziv PZS se je za izvedbo presoj v letu 2015 prijavilo 6 planinskih koč.  
Komisija je v dvo- ali tro- članski sestavi obiskala vse objekte v času od 09.06.2015 do 24.09.2015 in 
opravila presojo na podlagi sprejetih kriterijev. 
 
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 
2016 do januar 2020 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno 
število neobveznih točk) potrdila 5 koč: Frischaufov dom na Okrešlju – PD Celje Matica, Koča na Loki 
pod Raduho – PD Luče, Koča v Grohotu pod Raduho – PD Mežica, Planinska koča na Ermanovcu – PD 
Sovodenj, Tončkov dom na Lisci – Občina Sevnica. 
Komisija ni potrdila predlog za prejem certifikata za Mihelčičev dom na Govejku. 
 
IV. 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. 
Na poziv PZS se je za izvedbo presoj v letu 2015 prijavilo 18 planinskih koč.  
 
Komisija je v dvo- ali tri-članski sestavi obiskala vse objekte v času od 01.06.2014 do 06.10.2015 in 
opravila presojo na podlagi sprejetih kriterijev. 
 



 
 

Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 
2016 do januar 2020 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno 
število neobveznih točk) potrdila 16 koč: Dom na Boču – PD Poljčane, Dom na Smrekovcu – PD Črna 
na Koroškem, Dom planincev v Logarski dolini – PD Celje Matica, Erjavčeva koča na Vršiču – PD 
Jesenice, Frischaufov dom na Okrešlju – PD Celje Matica, Kocbekov dom na Korošici – PD Celje 
Matica, Koča na Kopitniku – PD Rimske Toplice, Koča na Loki pod Raduho – PD Luče, Koča na 
Naravskih ledinah – PD Ravne na Koroškem, Mihelčičev dom na Govejku – PD Obrtnik Ljubljana, 
Planinska koča na Ermanovcu – PD Sovodenj, Planinski dom na Brnici – PD Liboje, Planinski dom na 
Kalu – PD Hrastnik, Planinsko učno središče Bavšica – Planinska zveza Slovenije, Tončkov dom na Lisci 
– Občina Sevnica, Zavetišče Planina nad Vrhniko – PD Vrhnika. 
 
Dom na Peci je umaknil vlogo, Planinski dom na Rašici pa ni poslal vseh potrebnih dokazil.  
 
V. VZORČENJE ODPADNIH VOD IZ ČISTILNIH NAPRAV NA PLANINSKIH KOČAH 
V letu 2012 je PZS skupaj s TNP in Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik pristopila 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. 
V letu 2015 smo izvedli vzorčenje na 10 planinskih kočah. Od odvzetih vzorcev v 10 objektih sta bili le 
pri treh vzorcih obe vrednosti (KPK in BPK5) v mejah dovoljenih vrednosti. V 7 vzorcih so bile 
prekoračene predpisane vsebnosti za KPK in v 6 vzorcih prekoračene predpisane vrednosti za BPK5. 
To kaže na slabe učinke čiščenja odpadne vode pri 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, so 
bili v dopisu podani tudi predlogi, kako stanje čistilne naprave in s tem njeno učinkovitost izboljšati. 
Rezultati dela na tem projektu v letih 2013, 2014 in 2015 so nas še bolj utrdili v prepričanju, da je 
vzorčenje v naslednjih letih potrebno izvesti 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. 
 
VI. PRAVILNIK O PLANINSKIH KOČAH, BIVAKIH IN PLANINSKIH UČNIH SREDIŠČIH 
V letu 2015 se je nadaljevalo delo glede priprave novega Pravilnika o Planinskih kočah. Po javni 
razpravi konec leta 2014 in začetek leta 2015 je Komisija na podlagi podanih pripomb pripravila 
predlog Pravilnika. Predsedstvo PZS je po prejetem predlogu usmerilo komisijo, da je Pravilnik 
zastavila konceptualno drugače in širše. Na podlagi teh usmeritev je Komisija še enkrat pripravila 
spremenjen predlog, ki je bil dan v javno razpravo v mesecu oktobru. Do konca leta je Komisija 
opravila pregled in ovrednotenje vseh pripomb z javne razprave ter pripravila Predlog za nadaljnjo 
obravnavo na Zboru gospodarjev. Neopredeljen ostaja zaenkrat le člen glede cen v kočah, za 
katerega je Komisija sprejela sklep, da mora najprej priti do dogovora med PZS in lastniki 
visokogorskih koč.    
 
VII. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
Akcija Naj planinska koča 2015 
V letu 2015 je Delo d.d. odpovedalo sodelovanje pri akciji Naj planinska koča 2015, po tem, ko so bile 
aktivnosti že dogovorjene in v teku. Tik pred začetkom poletne sezone je bil sklenjen dogovor s 
podjetjem TSmedia d.o.o. glede izvedbe izbora Naj planinska koča 2015. GK PZS je aktivno sodelovala 
pri izvedbi akcije. Akcija se je pričela 6.7.2015 in končala 6.9.2015 oziroma 12.9.2015 s podelitvijo in 
dogodkom na Naj planinski koči 2015 na Planinskem domu na Kumu. V prvem delu glasovanja je 
sodelovalo 59 planinskih koč (ki imajo vsaj enega od certifikatov PZS – Družinam ali Okolju prijazna 
planinska koča oz. imajo čistilno napravo), v finalnem pa 12. 



 
 

V dveh mesecih 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. Vsekakor medijsko ena najodmevnejših akcij povezanih s planinskimi kočami.  
 
Predstavitve na sejmih 

 Na sejmu Alpe Adria (28.-31.1.2015) v Ljubljani je bil skupni predstavitveni prostor PZS, GRZS 
in GIS. Pomemben del skupnega štanta je bila tudi predstavitev planinskih koč, kar je 
koordinirala GK PZS. Skupno se je v štirih dneh predstavilo 23 planinskih koč iz vse Slovenije. 

 Na sejmu Naturo v Gornji Radgoni (17.-19.4.2015) je PZS sodelovala samostojno na svojem 
predstavitvenem prostoru s predstavitvijo planinskih koč in planinsko založbo. Na sejmu se je 
predstavilo 7 planinskih koč in planinska dejavnost MDO Pomurje. 

 PZS je sodelovala na Festivalu Alpinizma Praga (20.-22.11.2015) v okviru katerega je bila na 
štantu PZS glavni namen promocija planinskih koč v Sloveniji, s poudarkom na kočah v 
visokogorju. 

 
Trganke planinske koče 
GK PZS je sodelovala pri izdelavi promocijske trganke s predstavitvijo planinskih koč in sicer po 10.000 
komadov za Julian Alps, Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke and Kamnik-Savinja Alps 
ter po 20.000 komadov za Julijske Alpe. Trganke so bile distribuirane na planinska društva s 
predstavljenimi kočami, vse pomembnejše turistične informacijske centre ter ostale pomembne 
turistične objekte.   
 
Sodelovanje z mediji 
Tematike, vezane na planinske koče, so bile predstavljene na sledečih novinarskih konferencah PZS: 
18.2.2015, Ljubljana – Usmeritve in pereča vprašanja planinskega gospodarstva 
9.6.2015, Kranj – Pred poletno sezono, PZS in GRZS 
29.9.2015, Kum – Poletna planinska sezona (v planinskih kočah) 
Poleg tega so bila dvoje sporočil za medije PZS namenjena izključno planinskih kočam (12.8.2015 in 
22.12.2015), z delno omembo vsebin o kočah pa tudi v nekaterih ostalih sporočilih za medije. Med 
letom je bilo s strani medijev še nekaj prošenj za informacije in gradiva vezana na planinske koče. 
 
VIII. HELIKOPTERSKI PRELETI 
PZS ima s Slovensko vojsko (SV) na letni ravni podpisan letni načrt sodelovanja , s katerim SV 
omogoča PZS določene koristi. Za GK so najbolj pomembni helikopterski preleti, ki jih je bilo za leto 
2015 odobrenih za potrebe GK 17 ur (za potrebe KPP pa 16 ur). GK PZS je izvedla Razpis za koriščenje 
helikopterskih prevozov in materiala za ekološke sanacije planinskih koč. Na razpis se je prijavilo 10 
planinskih društev. Vsem je bila odobrena kvota v višini do 2 ur. GK PZS je izvajala celotno 
koordinacijo s SV za izvedbo preletov. Izvedenih je bilo preletov za 7 objektov. Naknadno se je 
pojavila potreba še za bivak na Kaninu, a se je zaradi izrednih razmer in porabljene kvote ur realizacija 
odmikala in bila delno uspešno ob koncu leta 2015. 
 
PZS je v letu 2015 s strani Policije pridobil kvoto 10 ur helikopterskega letenja za potrebe prevoza za 
ekološke sanacije planinskih koč. Zaradi nezmožnosti koriščenja v poletnem času in izrednih razmer v 
jeseni zaradi begunske krize, je bil realiziran le en prelet za eno planinsko kočo. GK PZS je opravljala 
koordinacijo sodelovanja in izvajanja s Policijo.  
 
IX. SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH/IZVEDBAH PROJEKTOV 
Izvedba projekta Opremljanja planinskih koč z Napisnimi tablami. Na podlagi pogodbe med PZS in 
Uradom Vlade RS za komuniciranje je le-ta sofinancirala izdelavo 50 napisnih tabel, ki jim je dodal 
logotip I feel Slovenia. GK PZS je pripravila razpis (23.4.2015) in celotno izvedbo ter koordinacijo 
postavitve 50 napisnih tabel na planinskih kočah, kar je bilo končano 30.7.2015. 
 

http://www.siol.net/


 
 

Projekt Hut2Hut (Increase Competitiveness of EU mountain huts at global tourism market) je na EU 
razpis COSME prijavila PZS, GK PZS pa je izvedla koordinacijo glede partnerstva in vsebinske izdelave 
projekta. Partnerstvo vključuje sedem organizacij iz štirih držav. Namen pa je izboljšati obiskanost 
planinskih koč preko različnih vrst aktivnosti in promocije. Tehnično je vlogo pripravil in oddal zunanji 
izvajalec. Oddaja vloge je bila 30.6.2015. Projektni predlog je bil decembra zavrnjen. Partnerji so 
potrdili interes za ponovni poskus prijave na kakem drugem razpisu.  
 
Projekt Karavanke – Regionalna razvojna agencija BSC Kranj je PZS v jeseni 2015 povabila k pripravi in 
partnerstvu projekta Karavanke za prijavo na razpis Čezmejnega sodelovanja Slo-Avs Interreg V-A. 
Namen projekta je izboljšati ponudbo pohodništva in kolesarjenja v Karavankah. Ker se vsebine 
neposredno nanašajo na planinske koče, je bil v aktivnosti priprave projekta vključen strokovni 
sodelavec GK. 
 
Projekt Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku. Triglavski narodni park je konec leta 2015 
povabil PZS k sodelovanju priprav projektne ideje “Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v 
Triglavskem narodnem parku” v okviru VI. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Ker se aktivnosti nanašajo na planinske koče, je bil 
v aktivnosti priprave projekta vključen strokovni sodelavec GK.  
 
Na razpis programa Alpine Space, ki je bil odprt spomladi 2015, se je PZS pripravljala skupaj v 
sodelovanju z glavnim pobudnikom Nacionalnim inštitutom za biologijo ter Kemijskim inštitutom. 
Namen je bil prijaviti projekt vezan na nove tehnologije čiščenja odpadnih voda v planinskih kočah v 
visokogorskem območju Alp. Zaradi prešibkega partnerstva s strani ostalih alpskih držav prijava ni 
bila oddana. Ostaja interes za ponovni poskus na novem razpisu. 
 
X. ANALIZA SEZONE V PLANINSKIH KOČAH 
GK PZS je v letu 2015 dvakrat izvedla analizo sezone obiska in poslovanja v planinskih kočah. Prva 
analiza je bila opravljena v začetku avgusta in se je nanašala na prvi del sezone. Osnovni namen 
analize je bil dobiti oceno dotedanje stopnje obiskanosti ni poslovanja planinskih koč, glede na zadnje 
petletno povprečje. Zelo pomemben pa je bil tudi namen, da se s to oceno obvesti medije in širšo 
publiko glede stanja planinskih koč in hkrati povabi k obisku. Na podlagi analize je bila izvedena 
novinarska konferenca in sporočilo za medije, s čimer so bile planinske koče predstavljene v številnih 
medijih. Hkrati pa smo pri vprašalniku dobili tudi nekaj informacij o vlaganjih v kočah in problemih, s 
katerimi se soočajo lastniki in oskrbniki koč. 
Ocena polletne sezone je bila opravljena v pričetku avgusta 2015. Pridobili smo izpolnjeno anketo za 
28 planinskih koč. Rezultat je bil, da je obisk in poslovanje rahlo nad povprečjem zadnjih petih let oz.  
Ocena sezone je bila opravljena konec septembra 2015. Pridobili smo izpolnjeno anketo za 43 
planinskih koč. Rezultat je bil, da je v povprečju obisk in poslovanje koč za 7% višji od petletnega 
povprečja, seveda z izjemami tako pri dobrem kot slabem obisku.  
 
XI. OSTALA DEJAVNOST GK 

 Predstavniki GK so sodelovali pri uradnih obiskih planinskih koč s strani Planinske zveze 
Slovenije. V letu 2015 je bilo skupno obiskanih 13 planinskih koč. Na podlagi teh obiskov se 
dopolnjuje register planinskih koč, ki vsebuje najrazličnejše podatke o kočah. 

 Organizacija 4. Konference o planinskem gospodarstvu, ki je bila 31. 1. 2015 v okviru Sejma 
Alpe Adria v Ljubljani. Konference se je udeležilo skupno 80 udeležencev. Glavne teme 
konference so bile: Novosti na področju delovno pravne in finančne zakonodaje ter njihovo 
vpliv na planinsko gospodarstvo;  

 Na podlagi poziva Fundacije za šport je GK PZS pripravila prioritetni vrstni red vlog na razpis 
za leto 2015, na katerega se je prijavilo sedem planinskih društev s sedmimi projekti. FŠO je 
odobrila tri najvišje razvrščene vloge. 



 
 

 GK PZS je izvedla Razpis za sofinanciranje projekte dokumentacije za ekološko in energetsko 
sanacijo planinskih koč. Na razpis so se prijavila tri društva s štirimi vlogami. Komisija je 
odobrila dve vlogi PD Gornji Grad za Dom na Menini, dve vlogi pa je ocenila kot neupravičeni. 

 Obravnavala je predloge za podelitev statusa planinske koče za objekte PD Loče, PD Hakl, PD 
Žiri in objekt privatne osebe za Mojčin dom nad Vitrancem. V letu 2015 ni noben objekt 
pridobil statusa planinske koče. 

 GK PZS je izvedla strokovno ekskurzijo 23.10.2015 na kočo Graf-Meran Haus v Avstriji. 
Ekskurzije so se udeležili trije predstavniki GK in 14 predstavnikov planinskih društev s kočami 
I. kategorije. Namen je bil seznanitev z napravami, ki jih na koči uporabljajo za oskrbo z 
energijo in vodo ter ravnanje z odpadno vodo. 

 Urad Vlade RS za komuniciranje je za dne 18. In 19. 9. 2015 organiziral Dneve odprtih vrat 
»EU projekt, moj projekt« z namenom predstavitve in promocije projektov, ki so bili 
sofinancirani s strani EU v obdobju 2007-2013. GK PZS je pomagala pri so-organizaciji 
dogodka, v okviru katerega se je predstavilo 10 planinskih koč.  

 PZS je v sodelovanju z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje in turistično destinacijo Kamniško-
Savinjske Alpe 23.6.2015 v Termah Snovik v okviru Festivala Pohodništva soorganizirala 
posvet Vključevanje planinskih koč v turizem. 

 GK PZS je sodelovala pri pripravi dogovorov za skupno nabavo za planinske koče s strani 
ponudnika Engrotuš d.o.o. 

 GK PZS je obravnavala pritožbe glede kršenja najvišjih cen v planinskih kočah. Skupno je GK 
PZS prejela 17 pritožb z imenom in priimkom, od tega 14, ki so se nanašale na konkretne 
kršitve sprejeti najvišjih cen. Vsem, ki so poslali pritožbe je GK PZS odgovorila in vse kršitve 
tudi obravnavala na seji IO. Opomin je poslala na planinska društva Ljubljana Matica, Gorje, 
Javornik-Koroška Bela in Jesenice.  

 V času poletne sezone je GK PZS preko strokovnega sodelavca dnevno odgovarjala in 
svetovala osebam, ki so načrtovali obiske v planinskih kočah, v največji meri tujim osebam. 

 
REPREZENTANCA – GK ne vključuje reprezentance 
USPOSABLJANJA – GK v letu 2015 ni izvedla usposabljanj 
STROKOVNI KADRI – GK ne vključuje strokovnih kadrov 
 
XII. ZAKLJUČEK 
Ocenjujemo, da je bilo v dosedanjem mandatu gospodarske komisije opravljenega veliko dela. 
Začetki so bili morda težki, saj smo delo prevzeli člani, ki smo bili v komisijo izvoljeni iz različnih 
društev, ki podrobnosti delovanja nismo v celoti poznali, precej je bilo nerealiziranih nalog iz 
preteklosti. Pri oceni moramo zagotovo biti kritični do lastnega dela, predvsem se zavedamo, da kljub 
precejšnjim prizadevanjem večkrat naletimo na različne ovire, predvsem ko gre za različne dopise na 
ministrstva oziroma na druge državne ali vladne službe. Različna dogovarjanja se vlečejo, ne dobimo 
jasnih odgovorov ali pa nanje čakamo. Predvsem gre tukaj za obsežni projekt obnove, sanacije in 
vzdrževanja koč. Naleteli smo tudi na težave z nekaterimi društvi, ki upravljajo z visokogorskimi 
postojankami, glede določanja najvišjih cen. Rešitve vidimo le v medsebojnem dialogu, ki ga je doslej 
premalo. Več pričakovanja in angažiranosti pričakujemo prav od vseh članov gospodarske komisije. 
Nalog je vedno veliko, morda jih včasih ne znamo prav razporediti ali so vzroki druge delovne 
obveznosti članov, saj je delo v naši komisiji volontersko. 
 
 
Poročilo pripravil: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec 

Gospodarska komisija PZS 
                                  Načelnik: Janko Rabič l.r. 

     
 


