OKVIRNI PROGRAM DELA GK PZS ZA LETO 2021
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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.
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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.

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.
Sodelovanje pri izvajanju projektov razpisa MGRT za planinske koče.
Sanacija pogorelih koč Kocbekov dom na Korošici in Frischaufov dom na Okrešlju.
Vzpostavitev rezervacijskega sistema CAA za planinske koče v Sloveniji.
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.
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 VrH Julijcev, predvsem ekološka sanacija Koče pri Triglavskih jezerih.
Izvajanje projekta Bergsteigerdörfer/Gorniške vasi v Sloveniji.
Izdelava analize stanja in ocena potrebnih vlaganj za vzdrževanje, obnovo, adaptacijo in opremo v
planinske objekte po kategorijah I, II, III.
Sprotno sledenje vseh razpisov za pridobitev sredstev za vlaganje v planinsko gospodarstvo in tekoče
obveščanje PD potencialnim vlagateljev.
Analiza stanja nepremičnin v lasti PZS, s predlogom za učinkovito gospodarjenje z njimi.
Aktivnosti za pridobivanje sredstev za Sklad planinskih koč.
PREGLEDNICA: Razvojne naloge GK
Vzpostaviti pool sponzorjev sklada planinskih koč.
Projekt umirjanja prometa v alpske doline.
Izdelava strokovnih podlag za spremembo zakona TNP vezano na planinske.
Izdelava strokovnih podlag za klasifikacijo planinskih koč glede na njihovo umestitev v strategijo
sistemske podpore delovanju.
Uveljavitev statutarnih sprememb z dopolnitvijo obstoječih aneksov o prenosu lastništva.
Pričetek razprave o vplivu klimatskih sprememb na gorsko krajino, obisk gora in s tem status in položaj
planinskih koč.

