
 
 

Datum: 11.1.2017  
 
 

POROČILO O DELU GOSPODARSKE KOMISIJE 
PZS V LETU 2016 

 

 
*Udeleženci prvega termina seminarja za oskrbnike planinskih koč 

Avtor: Dušan Prašnikar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
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.  
 
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 

8. seja (27.1.), 
9. seja (14.4.), 
10. seja (28.9.), 
11. seja (14.12.) 
 
3. korespondenčna 
seja (21.1.) 
4. korespondenčna 
seja (3.3.) 
5. korespondenčna 
seja (26.5.) 
6. korespondenčna 
seja (21.9.) 
 

Strokovni odbor 
za visokogorske 
koče  

Jaka Zupanc 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 

2. seja (7.1.) 
3. seja (18.1.) 
4. seja (4.5.) 
5. seja (8.12.) 

 
Trenutno je delujočih 86 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. Aprila 2016 je bil objavljen poziv Planinskim 
društvom za oddajo informativnih prijav za pridobitev svetovanja.  
V letu 2016 je Svetovalna pisarna delovala na sledečih področjih: 
 
Svetovanje v zvezi z odpadno vodo: 

 Obiski planinskih koč  

 Projekt »Celovita sanacija ravnanja z odpadno vodo na Zasavski koči na Prehodavcih« 

 Problematika zaračunavanja okoljskih dajatev planinskim društvom, ki imajo v svoji lasti 
planinske koče 

 Vzorčenje malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah 

 Drugi sestanki v zvezi s čiščenjem odpadnih vod 



 
 

Svetovanje v zvezi s pitno vodo 

 Sodelovanje pri pripravi predloga nove »Uredbe o pitni vodi« 

 Svetovanje v zvezi z notranjim nadzorom vodovodnih sistemov planinskih koč 

 Svetovanje v zvezi z oskrbo s pitno vodo 
Svetovanje v zvezi z nadzorom nad živili na planinskih kočah 
Svetovanje v zvezi z ravnanjem z odpadki na planinskih kočah 
Svetovanje v zvezi z gradnjo novih koč 
 
Poročilo o delu Svetovalne pisarne v letu 2016 je sestavni del tega poročila. 
 
 III. MEDNARODNO SODELOVANJE: 
Komisija za koče in poti CAA je imela 6.-7. junija 2016 svoj redni letni sestanek v Valvasorjevem domu 
pod Stolom. Poleg Draga Dretnika, ki je predstavnik PZS v Komisiji za koče in poti CAA, je bil na 
sestanku prisoten tudi Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS, Jože Rovan in Andrej Stritar pa sta 
predstavila turno kolesarstvo oz. kataster poti v okviru PZS. Sestanka so se sicer udeležili predstavniki 
7 alpskih držav, članic CAA.  Na sestanku so se obravnavale naslednje teme:  

 Finančna problematika projekta »Energijska učinkovitost pri gradnji planinskih koč«,  

 Sedanje stanje na skupnem projektu sistema rezervacij na planinskih kočah, 

 Harmonizacija pogojev za storno rezervacije, 

 Test za planinske koče, 

 AWIS, GIP, Sistem informacij o planinskih poteh, 

 Turno kolesarjenje na planinskih poteh, 

 CEN norme za tovorne žičnice, 

 Plan za delo v letu 2017. 
 
III. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 
Z januarjem 2017 poteče veljavnost certifikata prvim kočam, ki so certifikat OPPK 
prejele januarja 2013. Na podlagi dosedanjih izkušenj pri ocenjevanju je Drago 
Dretnik pripravil spremenjen vprašalnik in pogoje za potrditev, kar je GK potrdila 
na svoji 9. Seji 2016. Potrjen spremenjen vprašalnik se je uporabil za ocenjevanje 
koč v letu 2016. 
 
Na poziv GK PZS, ki je bil objavljen aprila 2016, se je za izvedbo presoj v letu 2016 prijavilo 7 
planinskih koč.  
Komisija je v dvo- ali tro- članski sestavi obiskala vse objekte v času do 29.09.2016 in opravila presojo 
na podlagi sprejetih kriterijev. 
Hkrati se je pozvalo tudi koče, ki jim veljavnost poteče v letu 2017, da se izjasnijo glede nadaljnje 
ohranitve certifikata. Tudi te koče je obiskala dvo- ali tro-članska komisija.   
                                                                                                                                
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 
2017 do januar 2021 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno 
število neobveznih točk) potrdila 6 planinskih koč. 
Komisija ni potrdila predlog za prejem certifikata za Planinski dom na Uštah, ki še nima delujoče 
rastlinske čistilne naprave. 
 
Prav tako je komisija potrdila podaljšanje veljavnosti certifikata  9 planinskim kočam (vsem, ki so 
certifikat prejele prvič v letu 2013).  
 
IV. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 
 



 
 

Na poziv GK PZS se je za izvedbo presoj v letu 2016 prijavilo 11 planinskih koč.  
 
Komisija je v dvo- ali tri-članski sestavi obiskala vse objekte v času do 05.10.2016 in opravila presojo 
na podlagi veljavnih kriterijev. 
 
Gospodarska komisija je za prejem certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 
2017 do januar 2021 (planinske koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno 
število neobveznih točk) potrdila 9 planinskih koč.  
Pirnatova koča na Javorniku ni uspela odpraviti vseh pomanjkljivosti. 
 
V. PRAVILNIK O PLANINSKIH KOČAH, BIVAKIH IN PLANINSKIH UČNIH SREDIŠČIH 
Na Zboru gospodarjev 2016 je bil sprejet nov Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih 
središčih. Hkrati s tem pa tudi Hišni red za planinske koče, za bivake in za planinska učna središča.  
Glede cen v planinskih kočah je Zbor gospodarjev sprejem, upravni odbor pa potrdil Najvišje cene 
nočitev in osnovne oskrbe v planinskih kočah. 
V novo sprejeti statut PZS je bila vnesena sprememba, da PZS za planinska društva priporoča najvišje 
cene nočitev in osnovne preskrbe, in ne več določa.  
 
VI. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
Akcija Naj planinska koča 2016 
V letu 2016 je PZS v sodelovanju s podjetjem TS media d.o.o. oz. SIOL-om nadaljevala akcijo Naj 
planinska koča 2016. Akcija se je pričela konec junija 2016 in končala 24.9.2016 s podelitvijo in 
dogodkom na Naj planinski koči 2016 na Valvasorjevem domu pod Stolom. V prvem delu glasovanja 
je sodelovalo 67 planinskih koč (ki imajo vsaj enega od certifikatov PZS – Družinam ali Okolju prijazna 
planinska koča oz. imajo čistilno napravo), v finalnem pa 10. 
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. 
 
Kot potrditev dobro zastavljene akcije je PZS skupaj s SIOL.net prejela glavno nagrado Sporto media 
awards v kategoriji najboljše medijsko partnerstvo na konferenci SPORTO.    
 
Sejem Alpe Adria Natour 
Na sejmu Alpe Adria Natour (27.-30.1.2016) v Ljubljani je bil skupni predstavitveni prostor PZS, GRZS 
in Geodetska družba. Pomemben del skupne predstavitve PZS je bila tudi predstavitev planinskih koč, 
kar je koordinirala GK PZS. Skupno se je v štirih dneh predstavilo 19 planinskih koč iz vse Slovenije. 
PZS se je prijavila tudi za nagrado Jakob s projektom Okolju prijazne planinske koče, a projekt ni bil 
nagrajen. 
 
Trganke planinske koče 
V letu 2016 se je nadaljevala izdelava promocijskih trgank s predstavitvijo planinskih koč po 
posameznih območjih v Sloveniji. Za območje Julijskih Alp in Osrednji del Karavank in Kamniško-
Savinjskih Alp je bil izdelan ponatis z manjšimi popravki (po 10.000 kosov za slo in ang izvedbo, oz. 
20.000 za Julian Alps). Na novo pa je bil izdelana trganka za SV Slovenijo (po 10.000 kosov za slo in 
ang izvedbo). Trganke so bile distribuirane na planinska društva s predstavljenimi kočami, vse 
pomembnejše turistične informacijske centre ter ostale pomembne turistične objekte v Sloveniji.   
 
Projekt Kulinarični vodnik po planinskih kočah 
SIOL.net je pristopil k PZS s predlogom projekta Kulinarični vodnik po planinskih kočah. Pobudnika sta 
zakonca Valle-Novak, ki bi bila glavna avtorja vodnika in tudi založnika. SIOL.net bi sodeloval kot 
medijski partner, PZS pa pri pripravi opisov koč in dostopov, pripravi zemljevidov dostopov in pri 
koordinaciji s planinskimi kočami. Priprava vodnika se je pričela v decembru 2016. 

http://www.siol.net/
http://www.sporto.si/


 
 

 
Sodelovanje z mediji 
Tematike, vezane na planinske koče, so bile predstavljene na novinarski konferenci PZS in GRZS v 
Kranju, 7.6.2015 – Pred poletno sezono. 
Pripravljena in razposlana so bila PZS sporočila za medije: 12.2.2016 (o certifikatih planinskih koč), 
11.8.2016 (o polletni sezoni v planinskih kočah), 10.10.2016 (planinska sezona 2016). 
Predvsem po objavi sporočil za medije je bil velik odziv prispevkov o kočah v najrazličnejših medijih. 
Med letom je bilo s strani medijev več prošenj za informacije in gradiva vezana na planinske koče. 
 
Ostalo: 
Predstavitev planinskih koč v Katalogu Pohodništva 2016. 
GK PZS je v sodelovanju z urednikom spletnih strani PZS prenovila predstavitev planinskih koč na 
spletni strani PZS. 
 
VII. 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. Za PZS je bilo za leto 
2016 odobrenih 35 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 10 planinskih društev. Vsem je bila odobrena kvota v višini 2 oz. 2,5 ur. GK PZS je izvajala 
celotno koordinacijo s SV za izvedbo preletov. Izmed prijavljenih je bilo dejansko realiziran 
helikopterski prevoz za 8 objektov, med njimi za novi bivak na Kaninu in bivak II na Jezerih. Naknadno 
smo dobili vlogo še za postavitev nadomestnega bivaka pod Ojstrico. 
 
PZS je imela podpisan sporazum s Policijo za koriščenje helikopterskih prevozov 10 ur v letu 2016. 
Zaradi nezmožnosti (težav s helikopterji) potem v letu 2016 ni bil realiziran noben helikopterski 
prevoz s strani Policije. Zaradi izostanka teh 10 ur prevozov s strani Policije je PZS zaprosila Slovensko 
vojsko po dodatnih 8 urah prevozov, od katerih je bilo odobrenih 5 ur. Kar pa je bilo dovolj za celotno 
izvedbo pričakovanih prevozov.  
 
VIII. SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH/IZVEDBAH PROJEKTOV 
 
Planinska zveza Slovenije je v letu 2016 nadaljevala aktivnosti za vzpostavitev projekta Planinske vasi 
(Bergsteigerdörfer) v Sloveniji. Udeležili smo se več sestankov tako na lokalnem nivoju s predstavniki 
dveh zainteresiranih občin, Jezersko in Luče, na državnem nivoju pri iskanju možnosti sofinanciranja 
projekta kot mednarodnem nivoju na skupščini omrežja Planinskih vasi in mednarodnem odboru 
omrežja. Konec leta 2016 sta PZS in Avstrijska planinska zveza podpisali pogodbo o sodelovanju v 
projektu Planinskih vasi.   
 
Marca 2016 je PZS prejela sporočilo o potrditvi projekta LIFE SUSTAINHUT – Sustainable mountain 
huts in Europe. Projekt je bil vložen leta 2014 na razpis programa EU LIFE+. Glavni partner je 
Fundacija za razvoj novih vodikovih tehnologij v Aragonu, Španija, v projektu pa dodatno sodeluje še 
7 partnerjev, med njimi tudi PZS. Projekt traja od aprila 2016 do aprila 2020. Projekt ima namen 
razviti nove zelene energetske tehnologije za objekte kot so planinske koče in jih tudi stestirati na 
pilotnih planinskih kočah. V Sloveniji so v proces analize vključene 4 planinske koče, izmed katerih bo 
investicija v zelene tehnologije (kombinacija solarne in morda tudi vetrne tehnologije in shranjevanja 
energije z vodikovo tehnologijo) dejansko izvedena v eni ali dveh planinskih kočah. 
 
V okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška se je PZS kot vodilni partner marca 2016 prijavila 
na razpis s projektom EKOHUT – Z ekosistemskimi rešitvami do Naturi in okolju prijaznih planinskih 
koč. Glavni rezultat 326.250 € vrednega projekta bi bil postavljen model celovitega ravnanja z vodo v 
planinskih kočah Slovenije in Hrvaške z izvedenimi celovitimi rešitvami na dveh pilotnih planinskih 



 
 

kočah. Partnerji v projektu so bili še PD Celje Matica, Hrvaška planinska zveza in Nacionalni park 
Risnjak. Projekt ni bil odobren.     
 
Projekt Karavanke Alpe Adria Park – Regionalna razvojna agencija BSC Kranj je PZS že v jeseni 2015 
povabila k pripravi in partnerstvu projekta Karavanke za prijavo na razpis Čezmejnega sodelovanja 
Slo-Avs Interreg V-A. Prijava samega projekta je bila v juliju 2016. Namen projekta je izboljšati 
ponudbo pohodništva in kolesarjenja v Karavankah. Vsebine projektnih aktivnosti se neposredno 
nanašajo tudi na planinske koče v Karavankah. Rezultati razpisa še niso znani.  
 
Projekt Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku. Triglavski narodni park je konec leta 2016 
oddal vso potrebno dokumentacijo projekta “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. PZS bo v odobrenem projektu sodelovala kot eden od 
pridruženih partnerjev. Manjši del projektnih aktivnosti se bo nanašalo tudi na planinske koče.  
 
PZS se je pridružila tudi v pripravo projekta za razpis na programu Interreg V-A Slovenija-Italija. V 
projektu ALP.I.S - Visokogorska pot v Julijskih Alpah med Slovenijo in Italijo ter njena povezava z 
dolino PZS sicer ni uradni partner, ampak predvideni izvajalec za ureditev določenih odsekov 
planinskih poti in izboljšanje kartografske platforme planinskih poti. Del projekta bodo tudi investicije 
v planinski dom na Mangrtskem sedlu. Prijavitelj je Medobčinska zveza za Železno in Kanalsko dolino 
iz Italije. Rezultati projekta še niso znani. 
 
Mladinska komisija PZS se je avgusta 2016 prijavila na razpis Urada za mladino Za spodbujanje 
aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018 s projektom Mladi na vzponu k 
zaposlitvi. Gospodarska komisija je sodelovala pri pripravi projekta s ciljem dviga usposobljenosti in 
kompetenc mladih in povečanju zaposljivosti mladih s temami, ki se nanašajo oskrbniškega dela na 
planinskih kočah. Projekt ni bil odobren.  
 
Projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin je PZS prijavila na razpis EKO 
Sklada za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja. Cilji razpisa so 
vezani na področje obnovljivih virov energije in okolju prijazne tehnologije. Projekt je pripravila GK, 
glavni sklopi aktivnosti pa so vezani na delovanje Svetovalne pisarne, vzpostavitev demonstracijskih 
planinskih koč, izvedba delavnic, ekskurzije za gospodarje in upravitelje koč v Avstrijo, ekskurzij za 
otroke in mladino, izdelavo ozaveščevalnih materialov. Rezultati projekta še niso znani. 
 
IX. USPOSABLJANJE OSKRBNIKOV PLANINSKIH KOČ 
GK PZS je v letu 2016 po zelo dolgem času organizirala seminar za oskrbnike planinskih koč. Program 
smo pripravili v sodelovanju z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled, iz katere so prišli tudi 
predavatelji. Dvodnevni 12-urni seminar je potekal v šolskem hotelu Astoria Bled v dveh terminih, 8.-
9.4.2016 in 22.-23.4.2016 s skupno 38 udeleženci. Poudarek je bil na gostinskem, turističnem in 
poslovnem delu oskrbnikov planinskih koč. Program ni licenciran, a za udeležbo na seminarju šola 
izda potrdilo o udeležbi. Seminar je bil uspešen in je bil pohvaljen s strani udeležencev.  
 
GK PZS je organizirala izobraževanje iz področja higiene živil in sistema HACCP za osebje v planinskih 
kočah. Izobraževanje je potekalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Kranju v 
dveh terminih, 14. In 21. junij 2016. Izobraževanja se je udeležilo 33 oseb. 
 
GK PZS je 10.11.2016 organizirala Srečanje oskrbnikov planinskih koč. Namen srečanja je bila analiza 
pomladanskega seminarja za izboljšanje programa v prihodnje, analiza sezone v planinskih kočah in 
voden pogovor o izkušnjah in problematiki dela oskrbnikov v planinskih kočah. Srečanje je potekalo v 
Valvasorjevem domu pod Stolom, koči, ki je prejela naziv Naj koča 2016 in se ga je udeležilo preko 40 
predstavnikov planinskih koč ,  predavatelji Visoke šole za gostinstvo in turizem Bled.  



 
 

 
X. ANALIZA SEZONE V PLANINSKIH KOČAH 
GK PZS je v letu 2016 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, druga pa konec 
septembra in se je nanašala na celotno planinsko sezono. Osnovni namen analize je bil dobiti oceno 
dotedanje stopnje obiskanosti in poslovanja planinskih koč, glede na zadnje petletno povprečje. 
Hkrati pa, da se s to oceno obvesti medije in širšo publiko glede stanja planinskih koč in hkrati povabi 
k obisku. Pri prvi analizi smo povprašali še o pridobitvah v kočah in problemih, s katerimi se soočajo 
lastniki in oskrbniki koč. 
Pri prvi analizi smo dobili odgovore za 43 koč, pri celoletni analizi pa za 45 koč. V obeh primerih je bila 
sezona vsaj tako dobra kot petletno povprečje oz. če gledamo celotno sezono, je bila v povprečju 
boljša za 10 % od petletnega povprečja oz. ena boljših v zadnjih letih. 
 
XI. OSTALA DEJAVNOST GK 

 Predstavniki GK so sodelovali pri uradnih obiskih planinskih koč s strani Planinske zveze 
Slovenije. V letu 2016 je bilo na novo obiskanih 15 planinskih koč, skupno pa je obiskanih 107 
koč. Na podlagi teh obiskov se dopolnjuje register planinskih koč, ki vsebuje najrazličnejše 
podatke o kočah. 

 Organizacija 5. Konference o planinskem gospodarstvu, ki je bila 30. 1. 2016 v okviru Sejma 
Alpe Adria Natour v Ljubljani. Konference se je udeležilo 70 predstavnikov planinskih društev 
s kočami. Glavne teme konference so bile: nova uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode, davčne blagajne v planinskih kočah, problematika delovanja gospodarskih 
odsekov, najemne pogodbe za planinske koče in podelitev certifikatov za planinske koče. 
Predstavljena je bila ideja o enotnih odejah v planinskih kočah, a odziva ni bilo nikakršnega. 

 Na podlagi poziva Fundacije za šport je GK PZS pripravila prioritetni vrstni red vlog na razpis 
za leto 2016, na katerega se je prijavilo pet planinskih društev s petimi projekti. FŠO je 
odobrila tri najvišje razvrščene vloge. 

 Obravnavala je predloge za podelitev statusa planinske koče za objekte PD Hakl, PD Žiri in 
objekt privatne osebe za Mojčin dom nad Vitrancem. V letu 2016 je bila potrjena koča PD Žiri 
za vpis v register. Za ostale objekte je bilo na seji IO GK dogovorjeno, da je potreben za vpis 
novih koč sprejeti dopolnila k Pravilniku o planinskih kočah. Poleg teh je na GK bil naslovljen 
interes še za nekatere ostale objekte za vpis v register planinskih koč; PD Tromeja Goričko, 
lastnik Planinskega doma Majerhold ter Zavetišča na prevalu Globoko, bivak na Muzcu in 
bivak na Kaninu. 

 PZS je v sodelovanju z galerijo Dessa v Ljubljani 5.10.2016 organizirala posvet Načrtovanje, 
obnova in izgradnja bivakov ter njihovo vzdrževanj in obnova. Glavni predavatelj in so-
pobudnik posveta je bil arhitekt Miha Kajzelj. Posveta je bil deležen dobrega in pohvalnega 
odziva. Udeležilo se ga je 35 oseb, med njimi predstavniki ključnih inštitucij, ki vplivajo ali 
sodelujejo v procesu gradnje in prenove bivakov. 

 GK PZS je sodelovala pri pripravi dogovorov za skupno nabavo za planinske koče s strani 
ponudnika Engrotuš d.o.o. Večjega napredka sicer ni bilo doseženega. 

 GK PZS je obravnavala pritožbe glede kršenja najvišjih cen v planinskih kočah. Skupno je GK 
PZS prejela 11 posamičnih pritožb z imenom in priimkom, ki so se nanašale na določeno 
kočo. Pritožbe so bile vezane tako na višino cen nočitev in osnovne oskrbe kot na neprimeren 
odnos oskrbnikov oz. osebja do obiskovalcev. Vsem, ki so poslali pritožbe je GK PZS 
odgovorila in od PD so bili prejeti tudi odgovori. Pritožb je bilo manj kot v letu 2015.  

 PZS je v dogovoru z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje pristopila k Specializaciji kolesarskih 
nastanitvenih objektov. Na podlagi vloge in strokovne ocene so znak dveh kolesarjev prejele 
Dom pod Storžičem, Dom na Kofcah, Planinski dom na Uštah in Planinski dom obrtnikov, znak 
enega kolesarja pa Dom na Peci. GK je aktivno sodelovala pri izvedbi specializacije. 



 
 

 PZS je s podjetjem Triglav d.d. podpisala pogodbo o sodelovanju. Med aktivnosti je opredelila 
tudi izdelavo aplikacije Gorski vodnik, v okviru katere so predstavljeni dostopi do planinskih 
koč z vrečkami akcije Očistimo naše gore. GK PZS je pripravila seznam virov za opise 
dostopnih poti in izvedla strokovno lekturo opisov poti za zunanjega izvajalca aplikacije. 

 V aprilski številki Planinskega vestnika je bila predstavljena tema meseca Udobje v 
planinskih kočah, pri kateri sta dva člana GK sodelovala s prispevkom. 

 Podjetje Karas je pristopilo k PZS s ponudbo lesenih ležalnikov primernih tudi za planinske 
koče. Odziv je bil minimalen. Podjetje načrtuje izdelavo lesenih spominkov za prodajo v 
planinskih kočah. 

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

 
 
REPREZENTANCA – GK ne vključuje reprezentance 
STROKOVNI KADRI – GK ne vključuje strokovnih kadrov 
 
XII. ZAKLJUČEK 
 
 
 
Poročilo pripravil: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec 

Gospodarska komisija PZS 
                                  Načelnik: Janko Rabič l.r. 

 
 
 
Priloga: 

 Poročilo o delu Svetovalne pisarne v letu 2016   
 


