OKVIRNI PROGRAM DELA GK PZS ZA LETO 2019
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
(do 3.2.2018)

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
(sestava do 3.2.2018)

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 letne konference o planinskem gospodarstvu
Izvedba Zbora gospodarjev
Izvedba usposabljanja za oskrbnike planinskih koč
Izvedba usposabljanja za gospodarje planinskih koč
Izvedba ekskurzije za oskrbnike/gospodarje planinskih koč
Delovanje in nadgradnja Svetovalne pisarne – nudenje informacij, svetovanj in navodil glede gradenj
čistilnih naprav in ekoloških obnov planinskih koč ter na področju arhitekture, gradbeništva in
energetike.
Vzorčenje odpadnih vod iz čistilnih naprav na planinskih kočah in svetovanje lastnikom glede izboljšanja
delovanja ČN
Analiza delovanja malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah v Sloveniji od 2013-2018
(prilagodi letnico)
Iskanje sredstev za izvajanje projekta Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi vodami na planinskih kočah
v RS.
Delovanje strokovnega odbora za visokogorske koče in priprava izhodišč za izdelavo strategije
upravljanja in delovanja visokogorskih koč.
PREGLEDNICA: Preostale aktivnosti GK
Vzdrževanje registra planinskih koč
Različne aktivnosti promocije in trženja planinskih koč; Izdelava promocijskega gradiva za planinske
koče
Sodelovanje s SIOL-om v projektu za izbor »Naj planinska koča«
Predstavitev planinskih koč na sejmih
Povezovanje s turističnim gospodarstvom
Delo na rezervacijskem sistemu v planinskih kočah

Skrb in kontrola nad posegi planinskih koč v gorski prostor
Sodelovanje z državnimi inštitucijami / soglasodajalci pri prenovah planinskih objektov
Svetovanje s strokovnjaki na področju arhitekture 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
Obveščanje širše planinske javnosti o planinskem gospodarjenju
Sodelovanje in priprava projektov z vključenostjo planinskih koč
Organizacija helikopterskih prevozov Slovenske vojske in Policije za ekološko in energetsko sanacijo
planinskih koč
Aktivnosti v razpisih Interreg in ostalih razpisih z možnostjo pridobitve sredstev za planinske koče
Izvajanje projekta Bergsteigerdorfer v Sloveniji

