Datum: 7. 1. 2016
PROGRAM DELA GK PZS ZA LETO 2017
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.
Sestava in dejavnost IO GK
Organ
vodja
IO GK
Janko Rabič, PD Jesenice

člani
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

seje
4-5 sej

PREGLEDNICA: najpomembnejši načrtovani projekti
Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Okolju prijazna planinska koča«
Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Družinam prijazna planinska koča«
Izvedba redne letne konference o planinskem gospodarstvu
Izvedba Zbora gospodarjev
Izvedba usposabljanja za oskrbnike planinskih koč
Svetovalna pisarna – možnost, da posamezna planinska društva pridobijo potrebne informacije in
navodila glede gradenj čistilnih naprav in ekoloških obnov planinskih koč
Vzorčenje odpadnih vod iz čistilnih naprav na planinskih kočah in svetovanje lastnikom glede izboljšanja
delovanja ČN
Iskanje sredstev za izvajanje projekta Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi vodami na planinskih kočah
v RS.
Delovanje strokovnega odbora za visokogorske koče
PREGLEDNICA: Preostale aktivnosti GK
Vzdrževanje registra planinskih koč
Reševanje še odprtih ZK vprašanj med PZS in raznimi PD
Priprava predloga cen v planinskih kočah in spremljanje upoštevanja cen in popustov
Različne aktivnosti promocije in trženja planinskih koč
Sodelovanje v projektu za izbor »Naj planinska koča«
Predstavitev koč na turističnih sejmih in dogodkih
Povezovanje s turističnim gospodarstvom

Izvedba ekskurzije za oskrbnike/najemnike koč na izbranem območju
Delo na rezervacijskem sistemu v planinskih kočah
Delo na poenotenju standardov glede ponudbe na kočah ( hrana, namestitev, ...)
Skrb in kontrola nad posegi v gorski prostor
Svetovanje z vidika arhitekturne stroke pri kontroli nad vsemi prostorskimi posegi v gorskem svetu in
arhitekturni nadzor
Sodelovanje predstavnika GK PZS v Komisiji za koče in poti CAA
Izvedba analize sezone na planinskih kočah
Sodelovanje v projektu Slovenska turno kolesarska pot
Obveščanje širše planinske javnosti o planinskem gospodarjenju
Sodelovanje in priprava projektov z vključenostjo planinskih koč
Organizacija helikopterskih prevozov Slovenske vojske in Policije
Nadaljevanje uradnih obiskov planinskih koč
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