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Izvleček
Okoljski vplivi planinskih koč na primeru visokogorja Kamniško-Savinjskih Alp
Planinske koče predstavljajo v praktično neposeljenem gorskem svetu skoraj edini lokalni vir
onesnaževanja. Čeprav gre za majhne količine onesnaževal, slednje zaradi občutljivosti
gorskega sveta in razpršenosti v prostoru niso zanemarljive. V zaključni seminarski nalogi so
tako teoretično, skozi preučevanje literature, kot praktično, s pomočjo anketnega vprašalnika,
opredeljeni okoljski vplivi planinskih koč v visokogorju Kamniško-Savinjskih Alp. Delo je
potekalo tako v kabinetu kot na terenu, kjer je bilo izvedeno tudi anketiranje oskrbnikov
planinskih koč. Opredeljena in ovrednotena so bila štiri problemska področja okoljskih
vplivov: oskrbovanje in ravnanje z odpadki, ogrevanje in pridobivanje električne energije,
oskrba z vodo in ravnanje z odpadnimi vodami ter število in obnašanje obiskovalcev. Za
najbolj problematični sta se izkazali oskrba z električno energijo ter čiščenje odpadnih voda.
Kot posebno kategorijo okoljskih vplivov pa moramo omeniti obnašanje in okoljsko
ozaveščenost obiskovalcev.
Ključne besede: varstvo okolja, planinske koče, Kamniško-Savinjske Alpe.

Abstract
Environmental impacts of mountain huts in the case of the high mountain range of
Kamniško-Savinjske Alpe
Mountain huts represent almost the only local source of pollution in the practically
uninhabited mountain areas. Although the amounts of pollutants are small, they are not
neglectable due to their dispersion in thea area and because of the sensitivity of the mountain
world. In this paper the environmental impacts of mountain huts in the high mountain range
of Kamniško-Savinjske Alpe are defined theoretically with studying geographic literature and
on the other hand also practically with the assistance of a questionnaire. The making of this
paper consisted of working in the study room as well as on the field where the gathering of
data with questionnaires took place. Four topics of environmental impacts were defined and
evaluated, such as the supply of mountain huts and the management of garbage, heating and
producing electrical energy, water supply and the management of waste water and last but not
least the number and behaviour of the visitors. The most chalenging turned out to be the issue
of electricity supply and the cleaning of the waste water. In addition, as a special category of
environmental impacts we must mention the behaviour and the environmental awareness of
the visitors.
Keywords: protection of the environment, mountain huts, Kamniško-Savinjske Alpe.
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1. UVOD
V Sloveniji ima planinstvo zelo dolgo tradicijo. Tako je bilo Slovensko planinsko društvo kot
predhodnik Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS) ustanovljeno že leta 1893. PZS
pa je z 58.389 člani v 276 društvih (podatek za leto 2011) ena največjih in najbolj množičnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Osebna izkaznica PZS, 2012). Ob članih PZS pa je še
veliko pohodnikov, ki niso včlanjeni v PZS, pa vendar zahajajo v hribe in gore. Alpskega
sveta je v Sloveniji kar dobrih 42 %, v njem pa živi skoraj polovica prebivalstva Slovenije
(924.174 prebivalcev leta 1991) (Slovenija ..., 1998). Najvišje in najobsežnejše gorske verige
so Julijske Alpe, Karavanke ter Kamniško-Savinjske Alpe.
Tako veliko število obiskovalcev na žalost povzroča tudi negativne vplive na okolje. Nekaj jih
je odvisnih od njih samih, nekaj pa jih je skoncentriranih na planinske koče, ki predstavljajo
nekakšne »vroče točke« onesnaževanja v gorskem svetu. Planinskih koč, skupaj z zavetišči in
bivaki, je v slovenskem gorskem svetu 176 z okoli 6000 ležišči (Osebna izkaznica, 2012).
Čeprav so to, v primerjavi s hoteli, relativno majhni objekti, se njihov vpliv relativno zelo
poveča, saj gre za praktično edine lokalne vire onesnaževanja v gorskem svetu, še posebej pa
v visokogorju.
V pričujoči zaključni seminarski nalogi se tako soočamo z vprašanjem okoljskih vplivov
planinskih koč, in sicer na primeru visokogorja Kamniško-Savinjskih Alp. Podobne raziskave
za območje Julijskih Alp, še posebej za območje Triglavskega narodnega parka (v
nadaljevanju TNP), že obstajajo, ne pa tudi za Kamniško-Savinjske Alpe. Pričujoče delo tako
kot prvo celostno ugotavlja in opredeljuje okoljske vplive planinskih koč na visokogorskem
območju Kamniško-Savinjskih Alp.

2. NAMEN IN CILJI
Osrednji namen zaključne seminarske naloge je proučevanje okoljskih vplivov izbranih
planinskih koč v Kamniško-Savinjskih Alpah. V prvem delu se naloga osredotoča na
teoretično opredelitev okoljskih vplivov planinskih koč, v nadaljevanju pa želi skozi praktično
spoznavanje ter anketiranje na terenu ugotoviti realne okoljske vplive. Raziskava skuša
predstaviti trenutno sliko, stanje v izbranih planinskih kočah, opredelila pa naj bi tudi glavne
probleme pri prehodu na okolju prijazno obratovanje planinskih koč.
Cilji zaključne seminarske naloge so naslednji:
· skozi proučevanje literature opredeliti prevladujoče okoljske vplive planinskih koč,
· z delom na terenu ugotoviti realne okoljske vplive izbranih planinskih koč,
· opredeliti glavne probleme pri prehodu na okolju prijazno obratovanje planinskih koč.
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3. DELOVNA HIPOTEZA
Pri raziskovalnem delu je bila postavljena naslednja hipoteza:
· planinske koče, ki ležijo višje glede na izbrane višinske pasove (1200 m – 1500 m,
1501 m – 1700 m, nad 1700 m), manj obremenjujejo okolje od tistih, ki ležijo nižje.

4. METODE DELA
Ob izdelavi zaključne seminarske naloge se je bilo potrebno posluževati več vrst metod, tako
kabinetnih kot terenskih. H kabinetnemu delu je spadalo zbiranje in prebiranje literature, izbor
koč, izdelava anketnega vprašalnika o okoljskih vplivih ter analiza slednjega, izdelava kart,
tabel in modelov. Na terenu je bilo potrebno opraviti anketiranje oskrbnikov koč ter hkrati še
pregled okolice koč.
Začetni del je predstavljalo kabinetno delo. Na začetku je bilo potrebno opraviti izbor koč, ki
je podrobneje opisan v nadaljevanju. Nato je bila potrebna opredelitev okoljskih vplivov
planinskih koč, ki je potekala predvsem v povezavi s pregledovanjem literature. Po slednjem
je sledila izdelava vprašalnika z namenom razkriti čim večji delež okoljskih vplivov koč. Tudi
tukaj je bilo potrebno pregledati veliko literature in že obstoječih vprašalnikov, da se je
izoblikoval primeren nabor vprašanj.
Sledilo je terensko delo, in sicer anketiranje oskrbnikov koč, ki je potekalo v vseh kočah in je
hkrati pomenilo tudi pregled okolice koč. Hkrati so bili vprašalniki razposlani tudi planinskim
društvom, da bi dobili celostne podatke in ugotovili morebitna razlikovanja med odgovori.
Slednje je deloma potekalo preko elektronske pošte, deloma pa osebno, preko telefona ali v
živo, s predstavniki društev.
V zadnji fazi dela je ponovno sledilo kabinetno delo v obliki analize pridobljenih
vprašalnikov. Vsi (kvantitativni) rezultati so bili vnešeni v program SPSS, s pomočjo katerega
je tudi potekal večji del analize. Slednja je bila opravljena tako skupinsko, za vse koče, kot
tudi za skupine koč glede na nadmorsko višino. Sledilo je še ovrednotenje rezultatov in
preverjanje delovne hipoteze. Hkrati pa seveda še izdelava kart, grafov, preglednic, izbor in
dodajanje slik ter oblikovanje naloge.
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4.1.

IZBOR PLANINSKIH KOČ

V Kamniško-Savinjskih Alpah je na seznamu PZS 36 planinskih koč. Ker seznam PZS ne
upošteva nobene geografske regionalizacije, sem za preverjanje geografske ustreznosti
lokacije planinskih koč uporabil regionalizacijo ZRC SAZU (Slovenija ..., 1998). Po
pregledu lokacije planinskih koč pridemo do spoznanja, da glede na izbrano regionalizacijo 7
koč ne spada v Kamniško-Savinjske Alpe. V veliki meri velja isto tudi za Gamsovo
naravnogeografsko členitev iz leta 1983 ter dopolnjeno Gamsovo pokrajinskoekološko
členitev iz leta 2002 (Natek, Žiberna, 2004). V večini primerov gre pri teh kočah za manjše
koče na nižji nadmorski višini v obrobju gorskega sveta. Nobena izmed njih pa ne leži v
visokogorju, tako da ne vplivajo na izbor koč v tej nalogi. Nadalje so na tem seznamu še štirje
bivaki, ki jih zaradi zanemarljivih okoljskih vplivov ter dejstva, da v tem primeru ne gre za
planinske koče v pravem pomenu besede, ta naloga ne obravnava. Tako nam ostane 25 koč, ki
glede na prevladujoče regionalizacije ležijo v Kamniško-Savinjskih Alpah in niso bivaki.
Nadalje je bilo potrebno v skladu z naslovom zaključne seminarske naloge izločiti koče, ki ne
ležijo v visokogorju. Definicije slednjega se precej razlikujejo. Tako je v leksikonu Geografija
(2001, str. 595) visokogorje definirano kot: »Gorovje s strmimi in prepadnimi stenami in
drugimi ostrorobimi reliefnimi oblikami, za katere so značilni še velike višinske razlike, ki
pogosto presegajo 1000 m, ter priostreni vrhovi in grebeni, posledica ledeniškega
preoblikovanja površja. Velik del površja se vzpenja nad zgornjo gozdno mejo; najvišji
predeli so poledeneli. Najbolj znani primeri so Alpe, Kavkaz, Skalno gorovje, Andi in
Himalaja.« Vidimo torej, da ta definicija visokogorje opredeljuje kot sopomenko visokemu
gorovju in kot taka definira gorovja, ki se vzpenjajo višje od ostalih in imajo zato tudi
posebne značilnosti. Na drugi strani Planinski terminološki slovar (Planinski terminološki
slovar, 2002, str. 249) definira visokogorje kot: »Gorski svet, ki sega v naši geografski širini
nad 2000 m nadmorske višine.« Vidimo torej, da gre za drugačno definicijo, ki se naslanja na
višinske pasove in visokogorje opredeljuje kot najvišji (vsaj pri nas) pas v gorstvih. Pas, ki
sega nad zgornjo gozdno mejo. Tako je recimo v istem slovarju (Planinski terminološki
slovar, 2002, str. 214) sredogorje opredeljeno kot: »Gorski svet, ki sega do zgornje gozdne
meje.« Zaradi preveč obsežne prve definicije (vključene bi bile vse koče) in preveč ozke
druge (vključena ne bi bila nobena koča), smo izbrali srednjo pot, ki se nudi. Kategorizacija
planinskih koč pri Gospodarski komisiji (v nadaljevanju GK) PZS, potrdil pa jo je upravni
odbor PZS v letu 1993. Pri uvrščanju koč v kategorije sta bila odločilna predvsem dva
kriterija. Prvi je lokacija, in sicer ali gre za kočo v visokogorju ali v sredogorju ter s tem
povezana pomembnost koč (zanimivost za obiskovalce). V tem primeru so pod visokogorje
uvrščene Julijske Alpe, Karavanke ter Kamniško-Savinjske Alpe. Drug kriterij pa je
dostopnost. Pri tem se upošteva meja dostopa do koče, vsaj ura hoje, kar predstavlja višinsko
razliko, večjo od 300 m, ali razdaljo, večjo kot 4 km. Koče, do katerih traja dostop več kot uro
ter ležijo v visokogorju, so uvrščene v prvo kategorijo (Kaj je planinska koča, 2012).
Med uvodoma omenjenimi 25 kočami v Kamniško-Savinjskih Alpah ustreza kriterijem le 9
koč, ki bodo potemtakem predmet nadaljnjega proučevanja. Čeprav se pojavlja vprašanje
utemeljenosti uvrstitve nekaterih izmed teh koč v visokogorje, sploh kar se tiče nadmorske
višine, menim, da je kategorizacija PZS ustrezno merilo, saj povezuje koče s podobnimi
značilnostmi, ki jih združuje tako lega v visokogorju (po širši definiciji) kot tudi nedostopnost
z avtomobilom. Slednja je pomemben dejavnik pri okoljskih vplivih, tako da je kategorizacija
tudi s tega vidika ustrezna. Zagotovo pa bi bilo v prihodnje zanimivo in potrebno narediti
primerjavo okoljskih vplivov po različnih kategorijah planinskih koč, kar pa žal presega
predpisan obseg te naloge.
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Slika 1: Lokacija izbranih planinskih koč.

4.2.

PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV

Vodilna pri proučevanju in spremljanju okoljskih vplivov planinskih koč v Sloveniji je PZS.
Tako je GK leta 1991 pripravila prvi posvet na to tematiko z naslovom Naredimo naše gore
okolju prijazne in izdala spremljajočo brošuro. Še istega leta je bil v Planinskem vestniku (v
nadaljevanju PV) objavljen referat J. Bizjaka (1991), ki opisuje glavne okoljske probleme pri
obratovanju planinskih koč. Naslednji posvet GK je bil organiziran leta 2000 pod naslovom
Planinske koče in varstvo okolja. Glavni sklepi posveta so zbrani v zborniku posveta
(Duhovnik, 2000; Lazar, 2000; Steinbacher, 2000; Turk, 2000). Poseben posvet pa je bil leta
1997 organiziran tudi o varstvu okolja v TNP-ju – Planinstvo in Triglavski narodni park. Ob
posvetu je bil izdan zbornik Varstvo okolja pri planinskih postojankah v Triglavskem
narodnem parku (Bizjak, 1997; Šolar, 1997; Bulc, Vrhovšek, Maher, 1997; Duhovnik,
Sbrizaj, 1997; Urankar, 1997).
Od obsežnejših raziskav izstopajo diplomska dela, ki obravnavajo problematiko čiščenja
odpadnih voda (Baraga, 2002; Erhartič, 2004; Peterlin, 2012). Sicer pa glavnino prispevkov
na to tematiko predstavljajo članki iz PV. Tako je bila v 7. številki leta 2011 tema meseca
Vpliv visokogorskih koč na okolje (Ameršek, Mezek, 2011; Dretnik, 2011; Komac, Leskošek,
2011; Zakotnik, 2011). Delovna skupina Komisije za varstvo narave je obravnavala
problematiko helikopterskih prevozov (Delovna skupina, 1987), Bradeško (2011) pa
predvsem primerjavo med oskrbovanjem s konji in helikopterji; Šegula (Šegula, 1988) in
Drašler (1993) sta predstavila možnosti ogrevanja in pridobivanje električne energije v kočah
s pomočjo Sonca; Maher (1992) pa je napravil okoljevarstveno analizo planinskih postojank v
TNP. Z vidika ekološke sanacije in modernizacije pa je pomembna knjiga Smernice za okolju
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primerno tehniko na planinskih kočah: Načrtovanje, izgradnja, obratovanje, vzdrževanje
(Deubler in sod., 2011), ki razkriva tehnične podrobnosti naprav, ki jih najdemo v planinskih
kočah.
Zagotovo je člankov na podobno tematiko v arhivu PV še kar precej, ampak je slednji
preobsežen, da bi lahko preiskali celotnega. Zato navajamo zgolj izbrane članke, ki so bili
smiselno uporabljeni v zaključni seminarski nalogi.

4.3.

IZDELAVA VPRAŠALNIKA

Izdelavi vprašalnika za oskrbnike planinskih koč in planinska društva (Priloga 1) je bilo
posvečeno veliko časa, saj predstavlja osnovo za celotno raziskovanje. V prvi fazi je bilo
seveda potrebno opredeliti vplive planinskih koč. Nadalje je bilo potrebno v skladu s cilji ter
delovno hipotezo seminarske naloge opredeliti tematike, katerim naj se posveti vprašalnik.
Sledilo je sestavljanje nabora vprašanj, ki bi ponudila čim boljši vpogled v proučevano
tematiko in s katerimi bi pridobili odgovore na postavljeno hipotezo. Pri sestavljanju vprašanj
sem si deloma pomagal z že obstoječimi vprašalniki, ki so se nanašali na okoljsko
problematiko koč (Maher, 1992; Šolar, 1997; Majerič, 2002; Komac, Leskošek, 2011;
Dretnik, 2012) in jih prilagodil, deloma pa vprašanja sestavil sam.
Rezultat je vprašalnik z 22 vprašanji, ki so bila razdeljena v 5 kategorij glede na tematiko, ki
jo zadevajo: oskrbovanje in ravnanje z odpadki, ogrevanje in pridobivanje električne energije,
oskrba z vodo in ravnanje z odpadnimi vodami, število in obnašanje obiskovalcev ter načrti in
problemi. Večina vprašanj je zaprtega tipa, da je omogočena lažja analiza in primerjava.
Nekatera, predvsem tista, ki se nanašajo na načrte in probleme, pa so odprtega tipa.

4.4.

TERENSKO DELO

Terensko delo je sledilo izdelavi vprašalnika. Obiskane so bile vse izbrane koče ter
opravljene ankete z oskrbniki teh koč. To je predstavljalo kar velik, predvsem časovni
zalogaj, saj je bilo potrebno obiskati 9 koč, do katerih je v povprečju dobra ura in pol hoje.
Skupno je bilo potrebnih okrog 30 ur hoje ter opravljenih okoli 5.500 višinskih metrov
vzpona in spusta, kar je zahtevalo dobro fizično pripravljenost.
Vprašalniki so bili po elektronski pošti razposlani tudi planinskim društvom, ki so lastniki
izbranih planinskih koč. Vseh društev je bilo 6, saj so tri društva lastniki po dveh koč. Zaradi
boljše odzivnosti ter bolj konkretnih odgovorov smo poskušali vsa društva, oziroma njihove
predstavnike (po navadi gre za gospodarje), obiskati ali poklicati tudi osebno, kar pa v vseh
primerih ni bilo uspešno.
Pri anketiranju oskrbnikov se je pojavila težava, da le-ti na veliko vprašanj niso imeli
odgovorov. To sem predvidel že predhodno, zato sem vprašalnike sočasno razposlal tudi
planinskim društvom. Pri slednjih sem naletel na težave z odzivnostjo, saj v desetih dneh po
prvem pozivu, niso odgovorili iz niti enega. Zato sem v nadaljevanju skušal odgovorne osebe
planinskih društev doklicati po telefonu. Kljub boljšemu prvotnemu odzivu in obljubah o
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izpolnitvi vprašalnikov v najkrajšem možnem času, so odgovore dejansko poslala le 3
planinska društva.
Neodzivnost lahko deloma pripišemo prostovoljstvu same planinske organizacije in
planinskih društev, kjer je veliko odvisno od samoiniciativnosti posameznikov, ki skrbijo za
oskrbovanje koč, deloma pa tudi neugodnemu času raziskave (julij in avgust 2012), ko je
večina odsotna zaradi dopustov.

4.5.

ANALIZA PODATKOV IN PRINCIP VREDNOTENJA OKOLJSKIH VPLIVOV

Analiza podatkov in njihovo vrednotenje je potekalo v več fazah. Osnovo za vse je
predstavljala tabela v SPSS-u, v katero so bili vneseni vsi pridobljeni odgovori planinskih
koč. Prvi del je nato predstavljala analiza odgovorov po problemskih področjih, kjer so bili
analizirani vsi odgovori za vsako vprašanje posebej (poglavje 7).
V skladu z delovno hipotezo je sledila analiza odgovorov po izbranih višinskih pasovih
(poglavje 8). Merila za vrednotenje okoljskih vplivov so bila razdeljena v dva sklopa. V
prvem so bili z ocenami od 1 do 5 ovrednoteni nekateri izbrani odgovori iz vprašalnika, ki so
se nanašali na način oskrbovanja, ravnanje z odpadki, ogrevanje in pridobivanje električne
energije ter čiščenje odpadnih vod. Povprečje teh ocen za planinske koče je predstavljalo
skupno oceno prvega sklopa meril. Drugi sklop pa je predstavljala ocena obremenjevanja
okolja z odpadnimi vodami, pri čemer je bila s pomočjo posebnega obrazca (Preglednica 6)
izračunana poraba vode, ki se v veliki meri ujema s količino odpadnih vod. Tudi poraba vode
je bila ovrednotena z ocenami od 1 do 5. Skupna ocena okoljskih vplivov za posamezne koče
je bila izračunana kot povprečje prej omenjenih ocen. Nato je sledil še izračun ocene
okoljskih vplivov po različnih višinskih pasovih, v katere sodijo koče.
Zadnja faza analize podatkov je bila primerjava nekaterih odgovorov, pridobljenih v anketi, z
rezultati, ki sta jih leta 1997 objavila Duhovnik in Sbrizaj (1997, str. 74-75). Prvi del je
obsegal primerjavi stanj glede vira energije za razsvetljavo in pogon naprav ter postopka
čiščenja odpadnih vod. V nadaljevanju je bila predstavljena še analiza uresničenosti
sanacijskih ukrepov predvidenih leta 1997 (poglavje 9).
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5. GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
5.1.

KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE

»Kamniško-Savinjske Alpe so poleg Julijskih Alp naša najbolj visokogorska pokrajina,
čeprav prevladuje sredogorski svet.« (Slovenija ..., 1998, str. 108). Nahajajo se v osrednjem
delu severne Slovenije med zahodnimi Karavankami na severozahodu, vzhodnimi
Karavankami na severu, Velenjskim hribovjem na severovzhodu, Ložniškim gričevjem in
Savinjsko ravnjo na vzhodu ter Posavskim hribovjem in Savsko ravnjo na jugu (Slovenija ...,
1998).
Ime Kamniško-Savinjske Alpe je umetno, kot vsa poimenovanja celotne gorske skupine.
Edino poimenovanje, povzeto iz ljudske govorice, so Grintovci, kar pa označuje le osrednji,
najvišji del gorovja. Pred sedanjim poimenovanjem so obstajala različna umetna imena, ki so
se nanašala predvsem na smer dostopa do gora. Tako se je na savinjski strani uveljavilo ime
Savinjske Alpe in tudi Solčavske Alpe, po zadnjem sklenjenem naselju ob zgornjem toku
Savinje. Na drugi strani je bilo s kranjske strani dano ime po Kamniku – Kamniške Alpe (in
tudi Kamniške planine). Skupno ime je, v svojem delu Kamniške ali Savinjske Alpe (1907 1908), uvedel Ferdinand Seidl, ki je združil obe poimenovanji (Peršolja, 1998).
Slika 2: Pogled na osrednjo skupino Kamniško-Savinjskih Alp z Ojstrice.

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
V pogorju prevladujeta dve glavni smeri slemenitve: od zahoda proti vzhodu in od
jugozahoda proti severovzhodu. Kljub temu, da gre za visokogorski svet, leži v pasu nad 2000
m le dober odstotek površja. Malo manj kot polovica površja leži med 500 in 1000 m, dobrih
deset odstotkov pa pod 500 m. Da gre za pravi gorski svet, potrjujejo nakloni, saj je okoli 70
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% površja z naklonom nad 20 stopinj. Glede na kamnine in njihovo starost je pokrajina zelo
pestra. Glavnino površja predstavljajo karbonatne kamnine mezozojske starosti. Posebnost
pokrajine (tudi v slovenskem merilu) so obsežna območja, sestavljena iz mlajših predornin in
tufov, kot posledica oligocenskega vulkanskega delovanja. Pomembnejše reke v pokrajini so
Kokra, Kamniška Bistrica ter Savinja s pritoki (Dreta, Ljubnica, Lučnica). Vse omenjene reke
spadajo v porečje Save, manjši delež površja na severovzhodu pokrajine pa spada v porečje
Drave (porečje Bele in Meže). Vse reke imajo snežno-dežni rečni režim in izrazit hudourniški
značaj (Slovenija ..., 1998).

5.2.

POKRAJINSKA RANLJIVOST KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP

Ozemlje Slovenije je poleg mnogih ostalih členitev razčlenjeno tudi na pokrajinskoekološke
enote. Členitev temelji na ključnih naravnih pokrajinotvornih dejavnikih in je kot taka
primerna za preučevanje ranljivosti okolja na več nivojih. Špes s sodelavci (Špes in sod.,
2002) je tako opredelila tri stopnje členitve. Na prvi stopnji so glede na naravne značilnosti
(relief, litološka zgradba, podnebje) opredelili pet makro enot, od katerih nas pri območju
Kamniško-Savinjskih Alp zanima makro enota alpska Slovenija. Slednja obsega visokogorski
svet Slovenije, za katerega so značilne velike strmine, izrazita višinska pasovitost, prevlada
prepustnih karbonatnih kamnin in s tem povezana kraška hidrografija. Velik del enote
obsegajo gozdovi, ki jih v višinah nad 1700 m zamenja visokogorski svet. Slednji je zaradi
ekstremnih klimatskih razmer zelo občutljiv tudi za manj intenzivne ter razpršene vire
onesnaževanja, kakršne so planinske koče. Na drugi stopnji členitve se v makro enoti alpska
Slovenija oblikuje pet mezo enot. Ena izmed teh so tudi Kamniško-Savinjske Alpe. Slednje se
na naslednjem nivoju delijo še na šest pokrajinskoekoloških podenot (mikro enot), ki pa nas
ne bodo zanimale.
Alpska Slovenija, kot seveda pove že ime, obsega gorska območja. Slednja so zaradi
specifičnih reliefnih, klimatskih, hidroloških in vegetacijskih potez zelo občutljiv ekosistem.
Hkrati pa gre tudi za zelo pomemben ekosistem, saj ima pomembno vlogo pri preskrbi z
obnovljivimi viri energije, pri širši preskrbi s pitno vodo, odlikuje ga velika biološka
raznovrstnost ter pestrost habitatov, nudi pa tudi ugodne možnosti za rekreacijo in turizem.
Prav zadnja sta lahko tisti jeziček na tehtnici, ki v obliki človekovih posegov lahko porušita
krhko naravno ravnovesje v tem občutljivem svetu (Špes, 2000).
Človeški vplivi so bolj prisotni v nižjem, dolinskem gorskem svetu. Tako kot na drugih
območjih človekovega delovanja je tudi v gorskem svetu značilen prehod od primarnih
(kmetijstvo) in sekundarnih dejavnosti k terciarnim (turizem). Tako je v 20. stoletju opazen
upad planinskega pašništva, zaton fužinarstva pa je zgodil že do konca 19. stoletja (Rejec
Brancelj, Smrekar, 2000). Na mnogih območjih sta turizem in rekreacija povod za upadanje
tradicionalnih oblik kmetovanja in usmerjanje dejavnosti v servis zunanjih obiskovalcev.
Tako se opušča tradicionalni način življenja, kar se kaže v propadanju značilne arhitekture ter
kulturne dediščine. Planinska naselja se ponekod spreminjajo v naselja počitniških hiš, kar
pomeni tudi veliko grožnjo za okolje. Bržkone največji poseg v okolje ter največjo grožnjo za
okolje pa predstavlja smučarski turizem, ki zahteva velike posege v okolje tako med izgradnjo
prog kot tudi z umetnim zasneževanjem kasneje. K temu moramo dodati tudi močno povečan
obisk teh območij (tako pozimi kot tudi poleti) ter posledično velike izpuste prometnih
sredstev (Špes, 2000). Na območju Kamniško-Savinjskih Alp so tri večja smučišča, pri čemer
izstopa Krvavec s 30 km prog, sledita pa Golte z 12 km prog ter Velika planina s 3 km prog
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(Seznam smučišč v Sloveniji, 2012). Ob tem pa je treba dodati vedno bolj pestro in tudi glede
na število obiskovalcev pomembno letno sezono, pri kateri prednjačita predvsem pohodništvo
in gorsko kolesarjenje. Kot zadnje, a ne najmanj pomembno, bi omenil še planinstvo oziroma
gorništvo. Slednje se pogosteje pojavlja v višjem gorskem svetu, pri čemer predstavlja nad
zgornjo gozdno mejo edini lokalni vir onesnaževanja. Mreža planinskih poti in koč je v
Kamniško-Savinjskih Alpah sicer nekoliko manj gosta kot v Julijskih Alpah, vendar lahko
kljub temu govorimo o precej veliki gostoti.
V Kamniško-Savinjskih Alpah je tudi več varovanih območij narave, zato v nadaljevanju
prikazujem zgolj tri izbrane. Kot prvo bi omenil zavarovana območja, pri čemer dve izmed
izbranih koč ležita v krajinskem parku Logarska dolina. Poleg slednjega je v neposredni
bližini dveh izbranih koč tudi krajinski park Robanov kot. V ožji okolici planinskih koč pa je
tudi več naravnih spomenikov. Z izjemo Frischaufovega doma na Okrešlju ter Koče na
Klemenči jami pod Ojstrico, ki ležita v krajinskem parku Logarska dolina, leži 6 (Cojzova
koča na Kokrskem sedlu, Češka koča na Spodnjih Ravneh, Kocbekov dom na Korošici, Koča
na Kamniškem sedlu, Kranjska koča na Ledinah ter Planinski dom na Kališču) izmed
preostalih 7 koč na vodovarstvenih območjih občinskega nivoja, kar poudarja potrebo po
varovanju voda in čiščenju odpadnih voda planinskih koč. Prav vse koče pa ležijo tudi v
območju Natura 2000, ki zajema praktično vse višje predele Kamniško-Savinjskih Alp.
Slika 3: Prikaz nekaterih varovanih območij narave v Kamniško-Savinjskih Alpah.
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5.3.

PREDSTAVITEV IZBRANIH PLANINSKIH KOČ

V nadaljevanju so na kratko predstavljene preučene planinske koče obravnavanega območja.
V tekstu je kratek opis zgodovine in lokacije planinskih koč, število ležišč, odprtosti in
dostopa. Strnjeni podatki so prikazani v preglednici 1.
Preglednica 1: Izbrane splošne značilnosti planinskih koč.
planinska koča
nadmorska leto
odprtost (dni v letu)
izgradnje,
višina (m)
večje
obnove
1793
1897, 1948, 120 dni - od srede junija
Cojzova koča na
1964, 1988 do srede oktobra
Kokrskem sedlu
1542
1900, 1974 110 dni - JUL, AVG, SEP
Češka koča na
vse dni, MAJ, JUN, OKT
Spodnjih Ravneh
vikendi
1908, 1932, 210 dni - od maja do
Frischaufov dom 1396
1961, 1991 oktobra, sicer med
na Okrešlju
vremensko ugodnimi
vikendi
1882, 1973, 150 dni – od srede junija
Kocbekov dom na 1808
1996
do srede oktobra, sicer
Korošici
vremensko ugodni vikendi
1864
1983
160 dni – od srede junija
Koča na
do srede oktobra, sicer
Kamniškem sedlu
vremensko ugodni vikendi
1208
1983, 1995 180 dni – od maja do
Koča na
oktobra
Klemenči jami
pod Ojstrico
1471
1993
170 dni – od srede junija
Koča na Kriški
do srede oktobra, sicer
gori
vikendi
1977, 1992 120 dni – od srede junija
Kranjska koča na 1700
do srede septembra, glede
Ledinah
na vreme še mesec dni prej
in pozneje
1959, 1982 140 dni – od začetka junija
Planinski dom na 1534
do srede septembra, do
Kališču
junija med vikendi
Vir podatkov: Dobnik, 2007; Seznam koč, zavetišč in bivakov ..., 2012.

13

število
ležišč (sobe
+ skupna
ležišča)
135 (30 +
105)
70 (40
+ 30)
88 (52 + 36)

97 (16 + 81)

142 (92 +
50)
36

62 (40 + 12)

60 (60 + 0)

44 (22 +22)

5.3.1. Cojzova koča na Kokrskem sedlu
Koča se nahaja na Kokrskem sedlu med Grintovcem in Kalško goro na višini 1793 m.
Poimenovana je po bratih Žigi ter Karlu Zoisu. Prva koča na tem mestu je bila zgrajena leta
1897, zgradila jo je kranjska sekcija Nemško-avstrijskega planinskega društva. Leta 1919 je
prešla v last Slovenskega planinskega društva (v nadaljevanju SPD), ki jo je temeljito
obnovilo in povečalo. Po 2. svetovni vojni jo je prevzelo PD Kamnik in jo v letih 1948 ter
1964 obnovilo in povečalo. Leta 1962 je bila zgrajena tovorna žičnica, 1986. pa napeljan
vodovod od 900 m oddaljenega izvira pod Pasjo glavo. Istega leta so začeli graditi tudi velik
nov prizidek, otvoritev katerega je bila leta 1988 (Dobnik, 2007).
Kočo upravlja PD Kamnik, trenutna oskrbnica pa je Jožica Popovič. Koča je odprta dobre 4
mesece, od začetka junija do srede oktobra. V 17 sobah je 105 postelj, na skupnih ležiščih pa
še dodatnih 30. Bolj oblegan dostop vodi iz doline Kamniške Bistrice (2 h 30 min), druga
možnost pa je od kmetije Suhadolnik v dolini Kokre (2 h).
Slika 4: Cojzova koča na Kokrskem sedlu (levo) in Češka koča na spodnjih Ravneh (desno).

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
5.3.2. Češka koča na Spodnjih Ravneh
Koča stoji na ovalni krnici Spodnje Ravni pod severnim ostenjem Grintovca in ob robu
prepadnega pobočja nad dolino Ravenske Kočne. Kočo, ki leži na višini 1542 metrov, je
zgradila Češka podružnica SPD v Pragi in jo odprla leta 1900. Po 1. svetovni vojni jo je
prevzelo SPD, po 2. svetovni vojni pa PD Kranj. Slednje jo je 1949. prepustilo na novo
ustanovljenemu PD Jezersko. Leta 1969 so iz doline Ravenske Kočne zgradili tovorno
žičnico, v letih 1970-1974 pa jo preuredili in posodobili. Tako so jo leta 1973 elektrificirali,
nabavili agregat in zgradili vodni zbiralnik. Dotrajano tovorno žičnico so zamenjali leta 1985
(Dobnik, 2007).
Dolgoletni oskrbnik je Tone Karničar, kočo pa upravlja PD Jezersko. Koča je julija, avgusta
in septembra odprta stalno, maja, junija in oktobra pa med vikendi. V sobah je 40 ležišč,
dodatnih 30 pa še na skupnih ležiščih. Najpopularnejša dostopa sta iz Ravenske Kočne, od
Gorniškega centra Dava Karničarja, čez Žrelo (1 h) ali mimo Štularjeve planine (1 h).
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5.3.3. Frischaufov dom na Okrešlju
Prvo kočo je že leta 1876 zgradilo Nemško-avstrijsko planinsko društvo in je poimenovana po
dr. Johannesu Frischaufu. Prvo kočo je 1907 podrl plaz z Mrzle gore. Današnja koča stoji na
višini 1396 m na spodnjem robu ledeniške krnice Okrešelj nad zgornjim koncem Logarske
doline in jo je 1908 zgradila Savinjska podružnica SPD. Do leta 1951, ko je koča prešla v
roke PD Celje, so jo obnovili leta 1932. Med leti 1959 in 1961 je bil dom temeljito
prenovljen, 1960 so zgradili tudi tovorno žičnico. Zadnja temeljita obnova je potekala med
leti 1988 in 1991 (Dobnik, 2007).
Oskrbnik ene najstarejših koč pri nas je Zoran Belko, z njo pa upravlja PD Celje. Koča je
odprta od 27. 4. do 31. 10., oziroma 6 mesecev. Drugo polovico leta je odprta med vremensko
ugodnimi vikendi. V 11 sobah je 52 postelj, skupaj s skupnimi ležišči (36 ležišč) pa nudijo
možnost prenočevanja za 88 ljudi. Pravzaprav edini dostop vodi iz Logarske doline (od slapa
Rinke 1 h, od doma Palenk 2 h).
Slika 5: Frischaufov dom na Okrešlju (levo) in Kocbekov dom na Korošici (desno).

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
5.3.4. Kocbekov dom na Korošici
Prvo kočo je ob južnem vznožju Ojstrice leta 1876 postavilo Nemško-avstrijsko planinsko
društvo, vendar je le-ta leta 1881 pogorela, zato so naslednje leto zgradili novo. Po 1. svetovni
vojni je kočo prevzela Savinjska podružnica SPD, ki jo je tudi nadzidala in obnovila ter jo
poimenovala Kocbekov dom na Korošici. Po nemški okupaciji med 2. svetovno vojno je dom
prevzelo PD Celje in ga večkrat popravljalo, večja adaptacija je bila v letih 1969-1973. Leta
1996 so dogradili prizidek z zimskimi prostori, prostorom za oskrbnike ter sanitarijami
(Dobnik, 2007).
Oskrbnica koče, ki jo upravlja PD Celje, je Mojca Perbil. Koča je odprta tri mesece, od srede
junija do srede septembra (15. 6. – 15. 9.), ob ugodnih vremenskih razmerah še mesec dni
dlje. Pozimi je odprta med lepimi vikendi. V štirih sobah je 16 ležišč, 81 pa na skupnih
ležiščih, skupaj torej 97. Najpopularnejši dostopi potekajo preko Dleskovške planote (od
planine Podvežak 2 h; od planine Ravne 2 h 30 min) ter iz Lučke Bele (od zatrepa doline Za
Loncem 2 h 30 min). Ostali dostopi so precej daljši in manj oblegani.
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5.3.5. Koča na Kamniškem sedlu
Kamniška podružnica SPD je začela priprave na graditev koče leta 1902, dokončali pa so jo
12. 8. 1906. Koča stoji pod robom Kamniškega sedla na prisojni strani med Planjavo in
Brano. Leta 1955 je PD Kamnik kočo obnovilo, prizidalo jedilnico ter zgradilo tovorno
žičnico. Zaradi premajhnih kapacitet zaradi vse večjega obiska so staro kočo podrli in leta
1983 odprli novozgrajeno kočo (Dobnik, 2007).
Oskrbnik koče je že sedem let Simon Gregorc, sicer pa jo upravlja PD Kamnik. Koča je
odprta od začetka junija do začetka oktobra (9. 6. – 11. 10.) ter med večino preostalih
vikendov. V 14 sobah je 92 postelj, na dveh skupnih ležiščih pa še dodatnih 50 ležišč.
Dostopna je iz Kamniške Bistrice (jasa na Jermanci; 2 h 30 min ter iz Logarske doline
(parkirišče pod slapom Rinka; 2 h 30 min).
Slika 6: Koča na Kamniškem sedlu (levo) in Koča na Klemenči jami pod Ojstrico (desno).

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
5.3.6. Koča na Klemenči jami pod Ojstrico
Koča stoji pod severnim ostenjem Ojstrice na Klemenškovi planini oz. Klemenči jami, kot
planino zaradi oblike imenujejo domačini. Prvotna koča je bila odprta leta 1954, PD Solčava
jo je uredilo iz pastirske koče, zgrajene leta 1832. Leta 1968 so jo obnovili, vendar so se
zaradi neustreznosti odločili za izgradnjo nove koče. To so zgradili zraven prvotne koče in jo
odprli leta 1983. Leta 1995 so jo obnovili (Dobnik, 2007).
Oskrbnik koče je Rado Novak, upravlja pa jo PD Solčava. Koča je odprta 6 mesecev, od 1.
maja do 31. oktobra, občasno pa tudi pozimi. V 4 sobah in na skupnih ležiščih je skupaj 36
ležišč. Najkrajša dostopa sta iz Logarske doline od Doma planincev (1 h) ter od penziona Na
razpotju (1 h).
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5.3.7. Koča na Kriški gori
Koča stoji na zahodnem delu slemena Kriške gore. Graditi jo je začelo PD Križe leta 1950,
popolnoma zgradili pa so jo leta 1953. Leta 1963 so dogradili prizidek s skupnimi ležišči in
jedilnico. Leta 1975 so iz vasi Gozd napeljali tovorno žičnico, leta 1981 pa so kočo obnovili
in povečali. Zaradi vse večjih zahtev obiskovalcev so kočo leta 1991 podrli in zgradili
pritlične prostore, v letih 1992 in 1993 pa so nadaljevali z opremljanjem in graditvijo koče
(Dobnik, 2007).
Kočo upravlja PD Križe, oskrbnici pa sta dve. Poleti je to Stanka Geršak, pozimi pa Tonka
Zadnikar. Od 15. 6. do 15. 9. je koča odprta stalno, sicer pa ob sobotah, nedeljah in praznikih.
V 10 sobah ima koča 40 ležišč, dodatnih 12 pa še na skupnih ležiščih. Najkrajši in najbolj
obiskan dostop do koče je z Gozda po lažji (1 h) ali strmi poti (1 h 30 min).
Slika 7: Koča na Kriški gori (levo) in Kranjska koča na Ledinah (desno).

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
5.3.8. Kranjska koča na Ledinah
Koča stoji pod severno steno Skute na planoti Ledine. Zgrajena je bila na pobudo predsednika
PD Kranj Franca Ekarja na kraju, kjer je bila včasih Ofnarjeva ovčarija, kjer so pasli ovce
znane jezersko-solčavske pasme. Leta 1975 so zgradili tovorno žičnico, leto kasneje pa začeli
graditi kočo, ki so jo odprli leta 1977. Leta 1992 so kočo temeljito obnovili. Na ravni strehi
koče je ploščad za pristajanje helikopterjev (Dobnik, 2007).
Kočo upravlja PD Kranj, oskrbnica pa je Jožica Bergant. Med 23. 6. in 16. 9. je dom odprt vse
dni v tednu, med 2. 6. in 17. 6. ter med 22. 9. in 30. 9. pa med vikendi. Koča nudi 60 ležišč v
6 sobah. Dostopa do koče sta iz Ravenske Kočne, od spodnje postaje žičnice, in sicer po
lovski poti (1 h 30 min) ter po slovenski poti (1 h 30 min).
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5.3.9. Planinski dom na Kališču
Dom, ki stoji na jugozahodnem podaljšku slemena Bašeljskega vrha nad planino Kališče, pod
Bašeljskim prevalom, je leta 1959 zgradilo PD Kranj. Ob odprtju se je dom imenoval Dom
Kokrskega odreda, vendar so ga leta 1992 na predlog domačinov preimenovali v Planinski
dom na Kališču. V letih od 1980 do 1982 je bil dom temeljito obnovljen (Dobnik, 2007).
Oskrbnica Planinskega doma na Kališču, ki je v upravljanju PD Kranj, je Frančiška Pančur.
Dom je med 9. 6. in 16. 9. odprt vse dni v tednu, od 1. 1. do 3. 6. pa ob sobotah, nedeljah in
praznikih. V domu je 22 ležišč v sobah ter še enkrat toliko na skupnih ležiščih. Dostopi do
koče so iz Preddvora (2 h 30 min), iz Bašlja (2 h 15 min) ter iz doline Kokre skozi Podstoržič
(2 h 30 min).
Slika 8: Planinski dom na Kališču.

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
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6. VPLIVI PLANINSKIH KOČ NA OKOLJE
Vse od dobe razsvetljenstva v 18. stoletju, ko se je počasi začelo oblikovati gorništvo, kot ga
poznamo danes, je število obiskovalcev gorskega sveta naraščalo. S tem pa so naraščali tudi
njihovi vplivi na občutljivo gorsko okolje, ki so povezani tudi z vse večjimi zahtevami po
udobju. Tako so bile prve planinske koče skromna zavetišča, ki so za silo ščitila le pred
zunanjimi vplivi, s časom pa je šel njihov razvoj vse bolj v smeri »gorskih hotelov« ter
dolinskega udobja (Bizjak, 1991; Maher, 1992).
Okoljske vplive planinskih koč bi lahko opredelili kot seštevek okoljskih vplivov planinstva
oziroma turizma kot takega ter okoljskih vplivov nastanitvenih objektov. Temu pa moramo
dodati še pokrajinsko občutljivost gorskega sveta, ki negativne okoljske vplive še potencira.
Slika 9: Okoljski vplivi planinskih koč.

Poleg neposrednih okoljskih vplivov planinskih koč, kot so na primer izpusti odpadnih vod ter
hrup in svetlobno onesnaženje, moramo omeniti še »posredne« vplive. Pri slednjih so mišljeni
predvsem okoljski vplivi, povezani s hojo po planinskih poteh (povečana erozija na območju
poti, motenje divjih živali, pritiski na naravno vegetacijo).To omenjamo zato, ker planinske
koče povečujejo obisk na planinskih poteh, ki vodijo do teh koč, ter na poteh, ki vodijo naprej
proti vrhovom. Če je koča del Slovenske planinske poti (SPP), to še dodatno pripomore k
povečanem obisku. Izmed proučevanih 9 koč jih kar 8, ki so točka SPP. Nekatere planinske
koče oziroma društva obiskovalce z raznimi akcijami tudi spodbujajo k povečanem obisku
koč. Tak primer je recimo akcija »Junak Kriške gore«, ko imajo najboljši »tekmovalci«
krepko preko 300 obiskov letno na tem vrhu nad Tržičem (Junak Kriške gore, 2012). Skupaj
pa se je v letu 2010 vseh 195 zapisanih pohodnikov na Kriško goro povzpelo kar 19.147-krat,
kar je izjemna številka, ki pomeni tudi velik vpliv na okolje.
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6.1.

VPLIVI PLANINSTVA NA OKOLJE

Po definiciji Planinskega terminološkega slovarja (2002, str. 148) planinstvo pomeni:
»Dejavnost, ki vključuje hojo v gore po označenih, nadelanih, zavarovanih poteh in/ali manj
zahtevnih brezpotjih, plezanje ter smučanje«. Skoraj enaka je tudi definicija gorništva, zato
bosta v tej nalogi oba izraza uporabljena kot sopomenki. Gre torej za dokaj široko paleto
dejavnosti, katerim je skupna hoja (tudi pri plezanju in turnem smučanju je hoja osnova) ter
gorsko okolje. V slednjem, sploh če se osredotočimo na visokogorje, predstavlja planinstvo
glavni, če ne edini, vir vplivov na okolje. V Triglavskem narodnem parku so tako opredelili
tri glavne dejavnosti, ki so imele odločilno vlogo pri vplivih na okolje. To so planinsko
pašništvo, oglarjenje s fužinarstvom ter turizem in rekreacija. Če sta oglarjenje ter fužinarstvo
za gospodarske namene že povsem propadla in je pašništvo v zatonu, pa je povsem drugače s
planinstvom. Slednje je v 20. stoletju doživelo velik razmah, s čimer so se stopnjevali tudi
vplivi na okolje (Rejec Brencelj, Smrekar, 2000).
Slika 10: Potna erozija pod Kriško goro.

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
Med največje vplive planinstva spadajo vpliv na vodo, relief in posledično na kamninsko
podlago, na prst, rastlinstvo in živalstvo. Številni avtorji kot prostorsko najbolj razširjen
učinek planinstva izpostavljajo erozijo planinskih poti. Pogosta raba slednjih povzroča
degradacijo vegetacije in zbito prst, kar dolgoročno pomeni zmanjšanje biotske raznovrstnosti
in vpliv na povečano erozijo podlage. Izpostaviti pa velja še motenje divjih živali in pritiske
na naravno vegetacijo (Mrak, 2009).
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Preglednica 2: Negativni okoljski vplivi planinstva.
Naravni vir Vpliv
· gradnja infrastrukture (npr.
planinske koče in drugi objekti,
Relief in
planinske poti, šotorišča),
kamninska
· uporaba tehničnih pripomočkov pri
podlaga
nekaterih gorniških dejavnostih,
· posebna oprema zavarovanih
planinskih poti (klini in jeklenice),

Stanje okolja
· odstranjena matična kamnina,
· spremenjen relief,
· poškodbe skalnih razpok ob
zabijanju klinov,
· poškodbe kompaktne matične
kamnine ob vrtanju (svedri,
klini),
· delna odstranitev matične
kamnine pri nadelavi
zavarovanih poti,
· množična raba planinskih poti,
· povečana erozija na območju
Prst
hoja po brezpotjih,
poti, nastanek novih poti in
potencialno povečana erozija ob
brezpotjih,
· spremenjene lastnosti prsti
(zbitost),
· odplake iz planinskih koč in drugih · onesnaženost površinskih in
objektov,
podzemnih voda,
· povečana poraba vode,
· potencialni vpliv na presahnitev
Voda
vodnih virov,
· izvajanje nekaterih aktivnosti, ki
· spremenjene kemične in
občasno spremljajo gorništvo, v/na
fizikalne lastnosti površinskih in
vodi (npr. soteskanje, kopanje),
podzemnih voda,
· odstranjevanje rastlinstva ob
· odstranjeno in/ali poškodovano
gradnji infrastrukture in izvajanju
rastlinstvo,
Rastlinstvo
nekaterih gorniških aktivnosti (npr. · potencialno zmanjševanje
plezanje – odstranjevanje rastlin iz
števila rastlinskih vrst,
skalnih razpok, soteskanje –
poškodbe rastlinstva pri spustih po
strugah gorskih potokov),
· izvajanje gorniških aktivnosti na in · potencialni vpliv na spremembe
Živalstvo
izven planinskih poti – prisotnost
pri prehranjevanju,
človeka in hrup negativno vplivata
razmnoževanju in nasploh
gibanju živali,
na življenje divjih živali,
· helikopterski preleti, panoramski
· potencialno povečana
Zrak
leti,
onesnaženost zraka,
· naraščanje množičnosti obiska
· hrupno in svetlobno
gora,
onesnaženje, predvsem v bližini
planinskih koč in na planinskih
· prekomerna osvetljenost
poteh,
planinskih koč,
· odlaganje organskih in
· splošna onesnaženost okolja,
Vsi naravni
anorganskih odpadkov (človeško
predvsem ob objektih in poteh,
viri
blato in urin, ostanki hrane,
· negativni vplivi na ekosisteme.
plastenke, pločevinke, ostanki
plezalne opreme ipd.).
Vir: Mrak, 2009, str. 147.
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6.2.

VPLIVI NASTANITVENIH OBJEKTOV NA OKOLJE

Cigale (2009, str. 106) piše, da so nastanitveni objekti eni najbolj značilnih elementov
turistične pokrajine ter žarišče turističnih dejavnosti. Hkrati pa so tudi točke zgostitve
okoljskih vplivov turizma.
Okoljske vplive nastanitvenih in gostinskih objektov Cigale (2009, str.106) opredeljuje kot:
·
·
·
·
·
·

poraba prostora,
poraba energije
poraba vode,
proizvodnja odplak in trdnih odpadkov,
emisije v zrak,
sprememba pokrajinske podobe (podeželske ali urbane).

Če naredimo analizo samo za planinske koče, ugotovimo naslednje.
Planinske koče niso velik porabnik prostora, saj gre za razmeroma majhne objekte, z malo
spremljevalnimi objekti (stavba tovorne žičnice, stavba za skladiščenje lesa in podobni manjši
objekti). Hkrati pa je njihova gostota zelo majhna in se ne pojavljajo v večjih skupinah na
istem prostoru.
Planinske koče so tudi energetsko skromni objekti, saj se energija v glavnem porablja zgolj za
kuhanje, pomivanje ter razsvetljavo. Energetska oskrba je problematična zgolj zaradi tega, ker
objekti po večini niso priključeni na javna energetska omrežja. Tako so v preteklosti
pridobivali električno energijo predvsem s pomočjo agregatov, v zadnjem času pa prehajajo
na obnovljive vire (predvsem energija Sonca in vetra, ponekod tudi vode). Koče se, tako kot
včasih, pretežno ogrevajo s pomočjo drv, deloma tudi s pomočjo plina.
Tudi kar se tiče porabe vode in s tem proizvodnje odplak, velja podobno kot za porabo
energije: koče so majhen porabnik vode, vendar je njihov pomen, sploh pri proizvodnji
odplak, relativno velik, saj jih zaznamuje specifično okolje. Če ravnanje z odplakami ni
ustrezno urejeno, lahko slednje predstavljajo veliko grožnjo za okolje.
Odpadki predstavljajo precejšnjo obremenitev za okolje še posebej pri kočah, ki se oskrbujejo
s helikopterjem in z njim odpadke tudi odvažajo, saj je tak način transporta najdražji in tudi
ekološko najbolj sporen. V zadnjih letih se ravnanje z odpadki v kočah izboljšuje in odlagališč
v bližini koč praktično ni več, bi pa bilo potrebno količino odpadkov kljub temu, še naprej,
zmanjševati.
Planinske koče predstavljajo točkast vir emisij, ki pa so glede na ostale nastanitvene objekte
majhne. Emisije so povezane s kurjenjem drv ter plina, delovanjem agregata ter oskrbovanjem
koče (avto, žičnica, helikopter).
Ker so planinske koče skoraj edini objekti v (višjem) gorskem svetu, bi lahko rekli, da so do
neke mere spremenile videz pokrajine. Tudi v povezavi s tovornimi žičnicami, ki so sploh v
Kamniško-Savinjskih Alpah prevladujoč način oskrbovanja (visokogorskih) koč. Kljub temu
pa bi predvsem zaradi dolge zgodovine večine objektov lahko dejali, da planinske koče
predstavljajo specifično »kulturno pokrajino«, pri čemer je treba predvsem pri arhitekturi
objektov paziti, da se skladajo z okoljem.
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6.3.

VPLIVI PLANINSKIH KOČ NA OKOLJE

Podobne okoljske vplive, kot ostali nastanitveni objekti, povzročajo tudi planinske koče.
Treba pa je poudariti, da so njihove obremenitve precej manjše, vendar le po obsegu, ne pa
tudi po pomenu. To pa zato, ker se planinske koče po večini nahajajo v neposeljenem svetu,
kjer predstavljajo edinega onesnaževalca (vsaj, kar se tiče objektov). Večji vpliv na okolje pa
stopnjuje še odsotnost primerne infrastrukture ter večja občutljivost naravnega okolja (Cigale,
2009).
Na posvetu Planinske koče in varstvo okolja leta 2000 (Duhovnik, 2000) so opredelili
naslednje okoljske problematike, povezane s planinskimi kočami: promet, energija, pitna voda
in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki. Podobna problemska področja so
opredeljena tudi v pričujočem delu:
·
·
·
·

oskrbovanje in ravnanje z odpadki,
ogrevanje in pridobivanje električne energije,
oskrba z vodo in ravnanje z odpadnimi vodami,
število in obnašanje obiskovalcev.

Promet in ravnanje z odpadki sta torej združena v skupno poglavje, saj se z boljšim ravnanjem
z odpadki (zmanjševanje količin odpadkov) zmanjšuje tudi problematika prevoza. Nekoliko
preimenovani sta poglavji, ki zadevata energijo in oskrbo ter ravnanje z vodo, dodano pa je še
poglavje, ki zadeva obiskovalce planinskih koč. Slednji so namreč neločljivo povezani z
okoljskimi vplivi, saj se s povečevanjem števila obiskovalcev povečujejo tudi okoljski vplivi.

6.3.1. Oskrbovanje in ravnanje z odpadki
Planinske koče za svoje obratovanje potrebujejo precej materiala (od drv, drugih energentov,
do hrane in pijače), ki ga je treba spraviti iz doline do koče. Če do slednje vodi cesta, dileme
ni – vse potrebno za obratovanje pripeljejo z avtomobilom. Če pa koča leži višje, na
nedostopnem predelu, pa je možnosti več. Najmanj okoljsko obremenjujoče je oskrbovanje s
konji ali nosači. Ta način je bil včasih popolnoma prevladujoč, dandanes pa ga je skoraj
nemogoče zaslediti. Obstaja sicer pobuda o obuditvi nošnje s konji, ki jo je pripravila PZS v
sklopu Alpske konvencije, vendar ni podatkov o uspešnosti predloga (Peršolja, 2011).
Zagotovo pa ni bil uspešen za primer izbranih planinskih koč. Sicer so problemi oskrbovanja
koč s konji v počasnosti, majhni zmogljivosti ter seveda ekonomičnosti. Helikopterski prevoz
naj bi bil namreč precej cenejši od nošnje s konji (Perbil, 2012). V razmislek pa je potrebno
vzeti tudi morebitno potno erozijo, ki bi jo povzročala velika teža konj in tovora, ki ga slednji
prenašajo.
Kot že omenjeno, je alternativa nošnji s konji ali nosači helikopterski prevoz. Slednji je
problematičen predvsem zaradi hrupa, ki moti tako planince kot tudi (predvsem) številne
živalske vrste (Duhovnik, 2000). Pri helikopterskem prevozu je problematično tudi
načrtovanje oskrbe, saj, vsaj pri primeru Kocbekovega doma, helikopter ves tovor pripelje
naenkrat. Tako koča potrebuje precej prostora za skladiščenje pripeljanega tovora (Bradeško,
2011). Če je koč, ki se oskrbujejo s helikopterjem, več, kot je primer v Julijskih Alpah, je
potrebno prevoz organizirati tako, da je poletov čim manj in so omejeni na določene poti (S
hrupom onesnažene Alpe, 1987). Za to so potrebni dobra organizacija in usklajenost
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planinskih koč oz. društev ter skupno helikoptersko vzletišče (Bizjak, 1991; Duhovnik,
2000).
Zadnja možnost pa je oskrbovanje s tovorno žičnico, ki je s stališča okoljevarstva razmeroma
neproblematična, saj predstavlja večji poseg v okolje zgolj ob sami postavitvi. Teoretično tudi
kvari izgled naravne pokrajine, vendar v praksi jeklenic žičnice ni opaziti. Je pa seveda
pomembna pravilna uporaba žičnice, ki preprečuje morebitno razlitje nevarnih snovi ali
kakšno drugo nesrečo, velja pa tudi stroga prepoved prevoza ljudi v kabini žičnice (Bizjak,
1991; Duhovnik, 2000).
Slika 11: Tovorne žičnice bržkone predstavljajo okolju najbolj prijazen in cenovno ugoden
način oskrbovanja visokogorskih planinskih koč.

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
V povezavi z oskrbovanjem koč pa je seveda tudi odvoz odpadkov v dolino. Včasih je bilo
precej razširjeno sežiganje odpadkov v kočah ali (ne)urejene deponije pred slednjimi, kar pa
je seveda nesprejemljivo. Tako se dandanes odpadki z vseh (proučevanih) koč odvažajo v
dolino. Tudi v gorah se je seveda potrebno ravnati po načelu »preprečevanje pred
recikliranjem«. To je, kot ugotavlja veliko avtorjev (Bizjak, 1991; Maher, 1992; Steinbacher,
2000; Peršolja, 2004), mogoče storiti s pakiranjem v večjih embalažah, izločitvijo majhnih
pakiranj (maslo, marmelada ...) ter s krčenjem ponudbe hrane in pijače. Seveda so pri
nekaterih tovrstnih stvareh (pakiranje pijač) koče pri tem nemočne, saj lahko kupijo le tisto,
kar ponuja trg. V tem primeru je problem splošna ozaveščenost ljudi. Slednja je velik problem
tudi pri nekaterih obiskovalcih gora, ki s sabo prinešene odpadke puščajo v kočah in tako
močno povečujejo količino odpadkov v planinskih kočah. Tako kot pri mnogih drugih stvareh
pa je tudi tu veliko odvisno od okoljske ozaveščenosti oskrbnika planinske koče. Od slednjega
je odvisno tudi ločevanje odpadkov, ki mora biti standard, od katerega ne smemo odstopati
tudi na planinskih kočah.
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6.3.2. Ogrevanje in pridobivanje električne energije
Čeprav so planinske koče razmeroma majhen porabnik električne energije, pa je zaradi
težavne oskrbe njena premišljena raba zelo pomembna. Pri varčevanju z energijo bi lahko
prihranili najmanj 30 % energije s pomočjo boljše toplotne izolacije (10-15 %), z nabavo
kvalitetnejših kurilnih naprav (10-20 %), z zmanjšanjem udobja (5 %) ter z izkoriščanjem
pasivne energije Sonca – steklenjaki (5 %) (Duhovnik, 2000).
Sicer je najbolj logičen način oskrbe z električno energijo priključitev na javno električno
omrežje. Pri nižinskih kočah je to seveda dokaj enostavno izvedljivo ter tudi precej ekološko,
pri visokogorskih kočah pa je stvar iz več razlogov precej bolj težavna. Priključki, izvedeni z
drogovi, so v težkih vremenskih razmerah nezanesljivi, hkrati pa motijo videz gorske
pokrajine. Druga možnost je podzemni vod, ki pa tudi pomeni velik poseg v prostor. Sta pa
obe možnosti, še posebej, če je koča zelo oddaljena od javnega omrežja, zelo dragi. Tako je
treba prednosti in slabosti priključitve na javno omrežje dobro pretehtati in se odločati od
primera do primera (Duhovnik, 2000; Turk, 2000).
Najboljša alternativa, ki hkrati izkorišča (neusahljiv) obnovljiv naravni vir, je Sončeva
energija, oziroma pridobivanje električne energije s pomočjo fotovoltaičnih sistemov. Tak
način oskrbe z energijo ima veliko prednosti: je zastonj, ni emisij škodljivih snovi ali hrupa,
stroški vzdrževanja so skoraj nični, s pomočjo akumulatorjev pa je energija na voljo 24 ur na
dan (Drašler, 1993; Lazar, 2000). Šegula (1988, str. 389) pa opozarja še na eno zanimivo
povezavo, in sicer, da je obiskovalcev največ takrat, ob sončnem vremenu,, ko je tudi
pridobivanje Sončeve energije najizdatnejše. Seveda pa obstajajo tudi nekatere
pomanjkljivosti. Začetni investicijski stroški so dokaj veliki, čeprav se v nekaj letih povrnejo.
Nekateri opozarjajo tudi na veliko porabo energije pri proizvodnji solarnih celic, kar pa so
različne študije že večkrat ovrgle (Lazar, 2000). Morda najbolj očiten problem pa je seveda to,
da vreme ni vedno sončno.
Takrat predstavljajo dobro rešitev za planinske koče manjše vetrne elektrarne. Slednje so
ekološko sprejemljive, imajo pa nekaj slabosti, ki pa so v večji meri obvladljive. Največji
problem je veter, ki je v gorah pogosto premočan in tudi zelo neenakomeren, potrebna je
zaščita pred strelo, ostale slabosti so manj pomembne. Kljub temu pa več koč dokazuje, da je
kombinacija Sončeve in vetrne energije zelo učinkovita (Duhovnik, 2000).
Slika 12: Vetrne elektrarne so, predvsem v kombinaciji s fotovoltaičnimi sistemi, dobra
rešitev za pridobivanje električne energije v visokogorskem svetu.

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
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Kljub temu pa se agregatom, predvsem dizelskim, ne da povsem odpovedati, saj v določenih
neprimernih vremenskih pogojih predstavljajo edini razpoložljivi vir električne energije.
Nepogrešljivi so tudi pri večjih posegih na kočah, za črpanje vode v rezervoarje ter tudi za
obratovanje čistilnih naprav. Zato je potrebno negativne okoljske vplive agregatov (hrup,
smrad) čim bolj omejiti ter zagotoviti kar se da varno uporabo z minimalnimi možnostmi
morebitnega izliva goriva. Obstajajo tudi različne vrste agregatov: dizelski, bencinski in
plinski. Slednji so sicer dokaj tihi ter praktično nimajo izpušnih plinov, vendar so zelo dragi,
zato v kočah še vedno prevladujejo dizelski agregati (Duhovnik, 2000).
Obstaja še možnost pridobivanja energije s pomočjo malih hidroelektrarn (v nadaljevanju
MHE). Slednje v Sloveniji, glede na zbrane podatke, še ni prisotno, tudi zaradi
vodoprepustnih kraških kamnin v slovenskem gorskem svetu, ki preprečujejo površinsko
odtekanje vode. Negativna plat MHE so tudi posegi v prostor in visoki stroški gradnje, ki pa
se zagotovo povrnejo, ter zahtevnost same gradnje. Sicer pa je to obnovljiv vir energije, ki je
ekološko zelo sprejemljiv ter tudi tehnično dodelan (Duhovnik, 2000).
Poleg pridobivanja električne energije pa moramo omeniti tudi načine (toplotnega) ogrevanja.
Pri slednjem je najustreznejši les, ki ga je v Sloveniji na pretek in je obnovljiv vir (v zmernih
količinah). Tak način ogrevanja je v slovenskih planinskih kočah tudi močno prevladujoč.
Dodamo pa lahko še kurjenje ustreznih odpadkov, ki hkrati zmanjša količino odpadkov ter
porabo goriv (Duhovnik, 2000).
Okoljsko nesprejemljivo pa je kurjenje s kurilnim oljem, saj slednje vsebuje veliko žvepla ter
predstavlja veliko grožnjo vodnim virom (Duhovnik, 2000).
Slika 13: Ognjišča na drva so v planinskih kočah najbolj razširjen način ogrevanja.
Ponekod vzpodbujajo tudi skupno zavest s tem, da drva na kočo prinesejo kar planinci
(spodaj desno).

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
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6.3.3. Oskrba z vodo in ravnanje z odpadnimi vodami
Problematika odpadnih voda s planinskih koč je bržkone največja težava slednjih in največja
grožnja za okolje. Prvi razlog za to je, da gre v višjih nadmorskih višinah za bolj občutljivo
okolje, ki hkrati predstavlja vodni rezervoar za veliko nižje ležečega sveta. Na drugi strani pa
gre tudi za razpršene vire onesnaževanja, zaradi česar mora vsak objekt sam reševati s tem
povezane probleme (Cigale, 2007).
Preden odpadne vode nastanejo, potrebujemo vir čiste pitne vode. Slednjo (visokogorske)
planinske koče dobijo predvsem iz bližnjih izvirov ali z zbiranjem kapnice. Zbiranje kapnice
ne predstavlja nikakršnega okoljskega vpliva, tudi črpanje oziroma napeljava vode iz izvira ni
tako obsežna, da bi predstavljala posebno visoko obremenitev za okolje. V tujini je pogosto
tudi črpanje vode iz površinskih vodotokov, kar pa pri nas zaradi kraškega odtekanja vode
skoraj ni prisotno. Predvsem nižje ležeče koče pa so priključene na javno vodovodno omrežje,
kar je za slednje seveda najboljša rešitev.
Glavna težava pri oskrbi s kapnico ali iz izvirov je občasno pomanjkanje vode. Slednje je
ponekod dokaj pogosto, zato je potrebno z razpoložljivo vodo ravnati preudarno in varčno.
Glavni porabniki vode v planinskih kočah so pralnice, sanitarije ter kuhinje (Duhovnik, 2000;
Žagar, 2009). Pri tem pa je potrebno omeniti še tuširanje, ki je ponekod v naših kočah še
vedno precej razširjeno, kljub pomanjkanju čiste vode.
Dandanes se nam zdi samoumevno, da pranje posteljnine ne sodi v planinske koče, vendar ni
dolgo tega, ko je taka trditev zvenela zastarelo in nasprotujoče napredku. Pralni stroji ne
sodijo v planinske koče zato, ker so veliki porabniki čiste vode in električne energije ter ker,
ob uporabi detergentov, izdatno povečujejo količino odpadnih voda. Na srečo so iz planinskih
koč vsaj za množično uporabo res izginili. Zamenjalo jih je pranje posteljnine v dolinah,
posteljnina, ki jo s sabo prinesejo planinci, ter posteljnina za enkratno uporabo (Bizjak, 1997;
Duhovnik, 2000).
Sanitarije so glavni vir odpadnih snovi in predstavljajo veliko nevarnost onesnaženja nižje
ležečih vodnih virov. V planinske koče je po Duhovniku (2000, str. 11-12) možno namestiti
tri vrste stranišč. Najbolj okoljsko sprejemljiva so zagotovo suha stranišča, saj nimajo
izplakovalnika in tako niso porabnik vode. Potrebno pa je zagotoviti dobro zračenje prostora.
Za suha stranišča so uporabni vsi postopki čiščenja, z zbiranjem, mehanskim in biološkim
čiščenjem. Ponekod v tujini (Avstrija, Nova Zelandija, Tasmanija) pa se je uveljavilo tudi
odvažanje blata (polnjenega v vreče) s helikopterjem (Žagar, 2009). Druga možnost so
kemična stranišča, ki potrebujejo vodne rezervoarje in so zaradi večje porabe vode nekoliko
manj primerna od suhih stranišč. So pa lahko brez težav nameščena znotraj zgradb, za
odpadno vodo pa se uporabi priključitev ali odvoz na centralno čistilno napravo ali sistem
mehaničnega čiščenja. Najmanj ustrezna oziroma neustrezna pa so stranišča na vodno
splakovanje, saj so velik porabnik vode, ki jo je treba zagotoviti za enkratno splakovanje.
Odpadna voda se čisti na enak način kot tista iz kemičnih stranišč (Duhovnik, 2000).
Okrepčilu v planinskih kočah se seveda ne moremo odpovedati, lahko in moramo pa se
odpovedati dolinskem udobju, ki se je v določenem obdobju razširilo v visokogorje. Tako so
domovi postali prave gostilne in restavracije z vedno pestrejšo ponudbo jedi in pijače (Bizjak,
1991). S tem se povečuje količina pripeljanega materiala, količina odpadkov, poraba vode za
pranje posode ter hkrati količina onesnažene vode, v končni fazi pa vse to terja tudi veliko
različnih oblik energije. Zato je nujno potrebna zožitev ponudbe jedi in pijače, še posebej
alkoholne (z nekaterimi izjemami), ki v gore ne sodi. Z nekaterimi akcijami je PZS to že
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uspelo, še vedno pa obstajajo možnosti za izboljšave (Savenc, 2012; Senčar, 2012). Slednje
obstajajo tudi pri uporabi posode za serviranje jedi. Nekateri avtorji (Bizjak, 1991; Duhovnik,
2000) tako predlagajo uporabo kartonastega pribora, ki bi zmanjšal količino posode za
pomivanje ter hkrati pomenil dodaten energetski vir. Vendar pa se je v praksi to izkazalo za
manj primerno, sploh zaradi velike ponudbe tekočih jedi. Sicer pa je priporočeno umivanje
posode samo z vročo vodo, brez dvoma pa je potrebno izkoreniniti pranje posode s produkti,
ki onesnažujejo okolje. Poleg čistilnih sredstev so okolju škodljiva tudi olja in maščobe, zato
je potrebno namestiti lovilnike maščob, ki pa so prej izjema kot pravilo (Urankar, 1997).
Slika 14: Ponudbo v planinskih kočah je potrebno zmanjšati na nekaj jedi (levo – Koča na
Klemenči jami) in ne ponujati množice različnih jedi (desno – Erjavčeva koča na Vršiču).
Akcija »Odnesimo smeti s seboj v dolino« je bila uspešna, problem pa še vedno ostajajo
nekateri »neplaninci«.

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
Končni proces pri rabi vode pa seveda predstavlja čiščenje odpadnih voda. Obstajajo različni
načini čiščenja odpadne vode. Predvsem nižinske koče so priključene na centralno čistilno
napravo, kar je s stališča varovanja vode tudi najboljša rešitev. Stroški izgradnje so sicer
precej visoki, vendar se jih lahko zniža, če se cevi položi v že obstoječe trase za druge
priključke. Tak način čiščenja odplak je v visokogorskih kočah seveda neprimeren in je
potrebno poiskati druge rešitve. Pri suhih straniščih se uporabljata postopka z zbiranjem, in
sicer je to lahko jama ali izkop, ki se nato zasuje, ali pa neprodušna jama, ki se izprazni v
centralno čistilno napravo (Duhovnik, 2000).
Nadalje poznamo različne postopke z odtekanjem, ki bi jih v grobem lahko razdelili na tri
faze: mehansko, biološko in kemično čiščenje. Pri mehanskem čiščenju gre za zadrževanje
trdnih delcev iz odpadne vode in za aerobno čiščenje (Žagar, 2009). Mehansko čiščenje vode,
ki ga opravljajo pretočne greznice, večprekatne greznice ali filtrirne vreče, mora predstavljati
le uvodno fazo za biološko in kemično čiščenje. Izkoristek mehanskega čiščenja pa je
25-40 % (Duhovnik, 2000).
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Pri biološkem čiščenju se iz odpadne vode odstranijo nečistoče, koloidi, raztopine, lebdeče
snovi, mikroorganizmi ter patogene klice, ki se jih nismo znebili pri mehanskem čiščenju. V
tej fazi se lahko doseže 80-90 % čistost, kar pomeni, da je voda že primerna za izliv. Biološko
čiščenje poteka z različnimi napravami, kot so: bakterijska posteljica, biološki diski, aktivno
blato, peščeni filter ali absorbcijski filter (Duhovnik, 2000).
V zadnjem času se v javnosti pogosto omenjajo rastlinske čistilne naprave (v nadaljevanju
RČN), ki s fizikalnimi in biokemijskimi procesi posnemajo samočistilno sposobnost naravnih
sistemov (močvirij). RČN imajo veliko prednosti, med drugimi cenovno dostopnost, nizke
stroške obratovanja in vzdrževanja ter tako predstavljajo preprost sistem za učinkovito
čiščenje odpadnih voda (Bulc, Vrhovšek, Maher, 1997; Ameršek, Mezek, 2011).
Za planinske koče uporabni postopki kemičnega čiščenja so flokuacija, flotacija in oksidacija,
ki zahtevajo uporabo dodatkov in električne energije. Učinek teh naprav je sicer takojšen in
velik, vendar pa previsoki stroški in polucijska obremenitev blata onemogočajo uporabo
naprav v visokogorskih kočah. So pa primerne za nižje ležeče koče, ki so priključene na javno
električno omrežje in so enostavno dostopne (Duhovnik, 2000).
Seveda pa mora sistem čiščenja biti prilagojen specifičnim razmeram v koči. Tako se mora
upoštevati velikost koče, razmere v okolici, število obiskovalcev, sezonsko obratovanje in
številne druge dejavnike in se nikakor ne sme težiti k serijskemu postavljanju določenega tipa
čistilnih naprav (Dretnik, 2011).

6.3.4. Število in obnašanje obiskovalcev
Planinske koče brez planincev seveda ne bi imele nobenega pomena. So pa obiskovalci koč
neposredno povezani tudi z okoljskimi vplivi slednjih, saj pomeni večji obisk večje okoljske
vplive. Veliko pa je odvisno tudi od obnašanja oziroma okoljske ozaveščenosti obiskovalcev.
Tako mnogi s sabo prineseno embalažo puščajo v kočah ali njihovi okolici, nekateri
sprašujejo, kje so koši za smeti, spet drugi »ekološko ozaveščeni« napolnijo vreče z odpadki
in jih pustijo v koči. Zaradi takih obiskovalcev se količina odpadkov v kočah močno poveča.
Ekonomski rek pravi, da ima stranka, v tem primeru obiskovalec planinske koče, vedno prav.
Vendar moramo v primeru planinskih koč temu ostro nasprotovati. Že res, da je potrebno
storiti vse za zagotovitev varnega in toplega zavetišča za planince ter jim ponuditi primerno
okrepčilo. Nikakor pa ne smejo koče oziroma oskrbniki, podlegati pritisku po povečani
ponudbi jedi in pijače v kočah. Kot pišejo različni avtorji (Bizjak, 1991; Maher, 1992,
Peršolja, 2004; Dretnik, 2011; Zakotnik, 2011), je treba kočam vrniti prvotno funkcijo. Koče
morajo biti zavetišča planincem in izhodišče za visokogorje, ne pa gorski hoteli. Seveda
problem neozaveščenih obiskovalcev ni zgolj problem planinskih koč, ampak je širši problem
celotne družbe, v kateri živimo. Zato se rešitev skriva v vzgoji in izobraževanju, v skrajnih
primerih pa tudi v sankcioniranju.
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7. OKOLJSKI
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VISOKOGORJU

KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP
V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati ankete, opravljene v 9 planinskih kočah ter po
potrebi v planinskih društvih. Anketa je bila razdeljena na 5 delov, in sicer na 4 problemska
področja ter na sklop o načrtih in problemih.

7.1.

OSKRBOVANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

Prvi vsebinski sklop ankete (Priloga 1) je obsegal šest vprašanj povezanih z načinom
oskrbovanja, količino in načinom ravnanja z odpadki ter vprašanja o ravnanju z odpadki.
Vse koče z izjemo ene se oskrbujejo s tovorno žičnico, ki je v veliki večini primerov (6 od 8)
dizelska, v enem bencinska, v enem pa električna. Zgolj Kocbekov dom na Korošici se
oskrbuje s pomočjo helikopterja. Slednji način je tudi najbolj neprimeren in bi bilo potrebno
razmisliti o obuditvi oskrbovanja s pomočjo konjev, kar pa je po besedah oskrbnice veliko
dražji način (Perbil, 2012). Rešitev bi lahko bile državne ali kakšne druge spodbude. Nekaj
govora o tem je bilo, vendar vsaj v Kamniško-Savinjskih Alpah učinka očitno še ni (Peršolja,
2011). Se pa z mesom oskrbujejo s pomočjo nosačev, saj helikopter pripelje material le enkrat
letno. Način oskrbovanja ostalih koč je optimalen, saj ob zgrajenih žičnicah ni dileme o
kakem drugem načinu oskrbovanja. Je pa po besedah oskrbnikov nujno potrebna obnova
nekaterih žičnic.
Podatki o količini pripeljanega materiala so v veliko primerih zgolj ocene, se pa gibljejo od 7
do 17 ton letno. Količine pripeljanega materiala bi se deloma seveda dalo zmanjšati z večjimi
pakiranji. Veliko pa je recimo odvisno že od vrste embalaže, na primer: pločevinke ali
steklenice za pivo.
Koče do določene mere uporabljajo embalažo za večkratno uporabo in večja pakiranja, vendar
se pri tem soočajo z veliko problemi, saj so odvisni od pakiranj, ki so na razpolago v dolini.
Tako so praktično vse brezalkoholne pijače še vedno v pollitrskih plastenkah. Manjši,
predvsem pa zelo spremenljiv obisk pa je razlog za neuporabo velikih pakiranj (sodčki piva,
velike marmelade, ...). Z dvema izjemama odpadke tudi ločujejo, vendar je pri tem potrebno
povedati, da je ločevanje nesmiselno, če ni tudi nadaljnji sistem zbiranja in obdelave
odpadkov urejen ločeno za posamezne vrste odpadkov. Prav tako na vseh kočah, z izjemo
dveh, odpadke stiskajo, da zmanjšajo njihovo prostornino pred odvozom v dolino. Pri
ravnanju z biološkimi odpadki pa 4 koče te vrste odpadkov kompostira, 5 koč pa biološke
odpadke odmetava v okolici koče, kar je lahko sporno. S temi odpadki se namreč hranijo
živali (kavke, gamsi, kozorogi ...), ki tako dobivajo nenaraven vir hrane, kar gotovo ni
najboljše. Odpadke, primerne za kurjenje, v večini koč (6 od 9) tudi dejansko kurijo, kar je
priporočljivo, saj tako zmanjšajo količino odpadkov in hkrati pridobijo dodatni vir energije.
Vse koče odpadke odvažajo v dolino, kar je seveda edini ustrezen način ravnanja z odpadki,
vendar se moramo zavedati, da še pred 20-imi leti ni bil samoumeven. Takrat je veliko koč
odpadke odlagalo v svoji neposredni bližini ali pa so jih sežigale (Šolar, 1997). Koče oziroma
društva s podatki o količini odpeljanih odpadkov v večini primerov ne razpolagajo, dobili smo
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zgolj tri bolj konkretne ocene. Ena je podana v kilogramih odpeljanega materiala in znaša 250
kg. Dve pa v litrih in znašata 4800 oziroma 8000 litrov. Če primerjamo maso pripeljanega in
odpeljanega materiala ugotovimo, da je slednjega pod 5 %. To je bržkone dokaj dober
podatek, čeprav bi ga glede na videno na proučevanih planinskih kočah lahko še zmanjšali.

7.2.

OGREVANJE IN PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pri tem poglavju sta nas zanimala način oskrbovanja z električno energijo ter način ogrevanja.
Hkrati pa smo tudi poskušali ugotoviti količine porabljenih energentov.
Brez izjeme se koče ogrevajo z drvmi, kar je ob velikih količinah razpoložljivega lesa
zagotovo tudi najbolj primeren način. V dveh kočah se ogrevajo v kombinaciji s sončnimi
koletkorji, v eni pa v kombinaciji s plinsko pečjo.
Bolj raznolik pa je način pridobivanja električne energije. Vir slednje je pri treh kočah javno
omrežje, pri petih fotovoltaika, pri eni koči pa agregat. Pridobivanje električne energije iz
javnega omrežja (v kolikor ne problematiziramo vira te energije) seveda ni sporno, tako kot
tudi ne fotovoltaika. Slednja se na dveh kočah dopolnjuje z energijo vetra. Nikjer pa ne
morejo povsem brez agregata, na dveh kočah ga uporabljajo tudi večkrat tedensko. Tega se
seveda do določene mere ne da spremeniti, saj je pri določenih opravilih (večja dela na koči,
črpanje vode, delovanje čistilne naprave) ali vremenskih razmerah nujno potreben. Je pa
potrebno čim bolj zmanjšati obratovalni čas. Nesprejemljivo pa je oskrbovanje zgolj s
pomočjo agregata, kot je to praksa na Češki koči na Spodnjih Ravneh. Ravno slednja se je
včasih ponašala z MHE, ki pa ne deluje več, tako da bo potrebno poiskati drugo alternativo
(Karničar, 1996).
O obsegu porabe posameznih energentov smo s strani oskrbnikov in društev pridobili premalo
podatkov, da bi lahko delali kakršnekoli zaključke. Izjema je le podatek o porabi lesa, ki se
giblje vse od 4 pa vse do 32 kubičnih metrov, povprečje pa je 16 kubičnih metrov drv na
kočo.

7.3.

OSKRBA Z VODO IN RAVNANJE Z ODPADNIMI VODAMI

Poglavje o ravnanju z vodo v prvem delu vsebuje predvsem vprašanja o oskrbi s pitno vodo,
nato o ravnanju z le-to, na koncu pa še vprašanja o ravnanju z odpadnimi vodami.
Šest od devetih koč pridobiva vodo le iz bližnjih izvirov, dve se oskrbujeta s pomočjo
kapnice, ena pa ima na voljo oba vira, pri čemer je prednostni vir izvir. O porabi vode nikjer
nimajo podatkov, je pa občasno kar v petih kočah primanjkuje. Pomanjkanje vode je odvisno
tudi od možnosti shranjevanja vode. Tako imajo v sedmih kočah vodohran, katerega
prostornina je zelo različna in se giblje od 5 do 50 kubičnih metrov. Tako velik vodohran
imata dve koči, ostale pa med 5 in 10 kubičnimi metri. Kljub pomanjkanju vode je v treh
kočah možno tuširanje za obiskovalce, ki pa po besedah oskrbnikov kljub temu ni ravno
pogosto.
V večini izbranih koč lovilniki maščobe niso nameščeni (nameščen je le v dveh, za dve ni
podatkov). Večina vprašanih tudi ne ve, če uporabljajo brezfosfatne detergente, saj pri nakupu
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ne gleda na sestavo. Je pa storjen napredek pri pranju posteljnine, slednja naj se na nobeni
koči ne bi več prala.
Zaskrbljujoč je podatek o vrsti stranišč v kočah, saj imajo kar v osmih kočah stranišča na
vodno splakovanje, ki so predvsem velik porabnik vode. Samo v eni koči imajo suha
stranišča, v eni pa imajo poleg stranišč na vodno splakovanje še kemične pisoarje. Podatek o
vrsti stranišč je zelo zanimiv, če mu ob bok postavimo podatek o občasnem pomanjkanju
vode, ki bi se mu bržkone lahko izognili z bolj preudarnim ravnanjem z vodo.
Nekoliko bolj optimističen je podatek, da imajo v šestih kočah čistilne naprave, v eni izmed
preostalih treh pa že pripravljen projekt za izgradnjo le-te. Razlog za dokaj dobro
opremljenost s čistilnimi napravami je bržkone projekt Saniranje planinskih postojank v
parku Kamniške/Savinjske Alpe, ki je bil financiran iz sredstev programa finančne pomoči
PHARE in ga je podpirala Republika Avstrija (Steinbacher, 1999). Zagotovo pa je potrebno
rešiti problematiko preostalih dveh koč, ki imata greznici s ponikanjem, kar je nesprejemljiv
način ravnanja z odpadno vodo v visokogorju. Slednje se bo moralo rešiti tudi v luči direktive
sveta Evropske skupnosti 91/271/EEC o čiščenju komunalne odpadne vode, po kateri je treba
najkasneje do konca leta 2015 zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih vod za vse, tudi
posamezne stavbe, ne glede na nadmorsko višino (Zakotnik, 2011). Izkušnje s čistilno
napravo pri oskrbnikih so mešane. Medtem ko nekateri pravijo, da so z njo zelo zadovoljni,
imajo drugi spet nekaj težav. Predvsem se pritožujejo nad zahtevnostjo uporabe ter tudi nad
precejšnjo porabo energije.

7.4.

ŠTEVILO IN OBNAŠANJE OBISKOVALCEV

Obiskovalci so tisti, ki posredno povzročajo okoljske vplive planinskih koč. Deloma so ti
povezani z njihovim številom, še bolj pa celo morebiti z njihovim obnašanjem. Tako je
anketni vprašalnik vseboval tudi vprašanji o številu dnevnih obiskovalcev ter številu nočitev
in o obnašanju obiskovalcev.
Žal večina koč tudi na tem področju nima točne statistike, tudi kar se tiče števila nočitev, zato
so pričujoče številke do neke mere zgolj ocene. Tako naj bi v povprečju v izbranih planinskih
kočah letno prespalo le med 500 in 600 obiskovalci (556), pri razponu od 150 do 1000.
Skupaj naj bi bilo torej zabeleženih okroglo 5000 nočitev. Kar se tiče števila dnevnih
obiskovalcev, pa je zanesljivost ocen še mnogo manjša. Dnevni obisk se lahko ugotavlja s
pomočjo vpisne knjige v planinskih kočah, kamor naj bi se vpisala tretjina obiskovalcev
(Erhartič, 2004). V tej nalogi pa se zanašamo na ocene obiska s strani oskrbnikov koč oziroma
planinskih društev, saj bi ocene s pomočjo vpisne knjige za sezono 2012 lahko delali šele po
koncu sezone. Hkrati pa bi potrebovali daljši časovni niz podatkov, saj je obisk zelo odvisen
od vremena in se iz leta v leto spreminja. Tako naj bi v povprečju vsako planinsko kočo letno
obiskalo skoraj 15.000 obiskovalcev (14.944), pri čemer je razpon obiska od 2.000 obiskov
Koče na Klemenči jami do kar 40.000 obiskov Koče na Kriški gori. Skupno pa naj bi izbrane
koče letno obiskalo 134.500 obiskovalcev. Seveda so to zgolj grobe ocene in se realno število
obiskovalcev od tega razlikuje.
Oskrbnike smo povprašali tudi o trendu gibanja števila nočitev ter dnevnih obiskovalcev.
Večina je dejala, da ne opaža kakih trendov, nekateri pa, da se je v zadnjih letih število
nočitev zmanjšalo, kar naj bi bilo povezano predvsem s finančno krizo. Po drugi strani pa
nekateri omenjajo naraščanje števila dnevnih obiskovalcev. Pri zbiranju teh podatkov se je
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pojavila tudi težava, da so nekateri oskrbniki v koči šele prvo leto in na podlagi izkušenj
trendov ne morejo ocenjevati. Ker se nikjer ne spremlja števila dnevnih obiskovalcev, se tudi
za to kategorijo težko opredelijo kakršni koli trendi. Največ je seveda odvisno od vremena, še
posebej tistega med vikendi.
Odgovori oskrbnikov o obnašanju obiskovalcev so bili zelo zanimivi in tudi precej različni.
Nekateri nad obnašanjem nimajo nikakršnih pripomb, spet drugi so precej bolj kritični.
Kritika sega tako na področje ravnanja s smetmi, kjer naj bi še vedno mnogi obiskovalci
puščali smeti v kočah in spraševali po koših za smeti. Nadalje bi si mnogi gosti želeli večje
ponudbe hrane ter (alkoholne) pijače, številni pa si zaželijo tudi sladoled. Pri večini takih
obiskovalcev gre velikokrat tudi za splošno »neprijaznost«. Vse skupaj bi lahko strnili v misel
oskrbnice Kocbekovega doma na Korošici: »Prihajajo mnogi obiskovalci, ki v gore ne
sodijo«. Ocenjevanje obnašanja obiskovalcev je seveda precej odvisno od dojemanja
oskrbnika ter njegove okoljske ozaveščenosti, kako bo sprejemal določeno obnašanje
obiskovalcev.

7.5.

NAČRTI IN PROBLEMI

Zaradi slabe odzivnosti, oziroma pretežne neodzivnosti planinskih društev je ta del ankete
zelo okrnjen, saj sta na anketo odgovorili le dve društvi. V nadaljevanju so tako navedene
predvsem informacije, pridobljene s strani oskrbnikov.
Okoljske vplive skušajo koče zmanjšati predvsem z večjo energetsko varčnostjo. Čeprav
oskrbniki niso pravi naslov za pridobivanje teh podatkov, pa smo pri anketiranju dobili
občutek, da je to vse prepogosto zgolj mrtva črka na papirju, saj pravih načrtov za večjo
energetsko varčnost ni. Si pa večina oskrbnikov želi zmanjšati predvsem količino plastičnih
odpadkov, pri čemer pa sami težko storijo karkoli, saj so odvisni od ponudbe v trgovskih
centrih, ki pa na tem področju praktično ne ponuja alternative.
Večjih načrtov za nove okoljske investicije ni, z izjemo Kocbekovega doma na Korošici ter
Koče na Kriški gori, kjer načrtujejo gradnjo čistilne naprave. Pri eni koči nameravajo še v
letošnjem letu obnoviti dotrajano tovorno žičnico (Češka koča na Spodnjih Ravneh), pri koči
na Kriški gori pa zamenjati bencinski pogonski motor za tovorno žičnico z električnim. Na
Planinskem domu na Kališču pa je v načrtu povečanje kapacitet sončnih kolektorjev.
Tako kot povsod drugje je tudi pri investicijah z namenom ekološkega posodabljanja
planinskih koč glavni problem denar. Ker gre za prostovoljna društva, ki se načeloma ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, je velik problem zagotoviti že 50 % lastnih sredstev za
udeležbo na javnih razpisih. Hkrati pa je pri javnih razpisih potrebno tudi veliko birokracije,
kar je za ljudi, ki so prostovoljci, velikokrat zelo zahtevno.
Svojevrsten problem se pojavlja tudi zaradi lastništva planinskih koč. Lastniki slednjih so
namreč planinska društva, ki jih dajejo v najem posameznikom, najpogosteje za eno sezono.
Tako oskrbniki nimajo interesa za vlaganje v izboljšanje infrastrukture, ki ni njihova.
Velikokrat sledijo preprostemu principu po čim večjem dobičku. Na drugi strani pa planinska
društva niso vedno zainteresirana za investicije v obnovo planinskih koč, saj le-te prinašajo
velik finančni zalogaj. Težava so lahko tudi nesoglasja med oskrbnikom in društvom ali
pomanjkanje stika društev z delom v koči in potrebami slednjih.
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8. OKOLJSKI VPLIVI PLANINSKIH KOČ GLEDE NA NADMORSKO
VIŠINO
Najprej namenimo nekaj besed opredelitvi hipoteze. Ker so bile že v osnovi izbrane koče s
podobnimi značilnostmi in podobno lokacijo, je raziskovalni izziv izhajal iz iskanja
morebitnih razlik med njihovimi vplivi na okolje.. Kot najboljša možnost se je izkazala
razdelitev koč v skupine glede na nadmorsko višino. Višinski pasovi so bili opredeljeni tako,
da predstavljajo podobne naravnogeografske razmere ter so hkrati v vsaki skupini po tri
planinske koče. Ker pasovi predstavljajo drugačne razmere, predpostavljamo, da so tudi
okoljski vplivi planinskih koč različni. Opredeljeni so trije razredi. Prvi razred predstavlja
območje pod gozdno mejo, drugi razred je nekakšen vmesni razred in predstavlja območje z
redkim gozdom, ki ga dopolnjuje ruševje, tretji razred pa območje nad zgornjo gozdno mejo.
Da je taka hipoteza ustrezna, potrjujejo že opravljene raziskave, ki so vsebovale analize po
podobnih višinskih pasovih (Maher, 1992; Šolar, 1997). Obe raziskavi sta bili narejeni za
območje TNP-ja, pri čemer je Maher (1992, str. 310) opredelil naslednje pasove: pod 1000 m,
1000-1500 m, 1500-2000 m ter nad 2000 m. Bolj ustrezni so verjetno pasovi, ki jih je
uporabil Šolar (1997, str. 30): pod 1200 m, 1200-1800 m ter nad 1800 metrov. V tej nalogi
opredeljeni višinski pasovi pa so nekakšna kombinacija obeh navedenih opredelitev. Kar se
tiče najvišjega pasu, je meja spuščena na 1700 metrov, saj je zgornja gozdna meja v
Kamniško-Savinjskih Alpah nižja kot v Julijskih Alpah. Pas med 1200 in 1800 metri (1700
m) pa je razdeljen v dva pasova. Deloma je to zaradi velike »višine« pasu, znotraj katerega so
naravne razmere različne, deloma pa zaradi uravnoteženosti skupin koč.
Že Erhartič (2004, str. 58) je kot glavna kazalca občutljivosti okolja za odpadne vode
opredelil geološko podlago ter rastlinsko odejo z debelino prsti. Predvsem slednja je
pomembna pri višinskih pasovih, saj se z višino rastlinstvo čedalje bolj redči, debelina prsti pa
tanjša. Zaradi tega se odpadna voda na svoji poti v podtalje manj prečisti, zato je takšno
okolje bolj občutljivo (Baraga, 2002).
Z različnimi nadmorskimi višinami je povezano tudi število obiskovalcev in njihovo
obnašanje. To je povezano predvsem z dolžino hoje do koče, saj naj bi do koč, do katerih je
hoje več, hodili predvsem planinci v pravem pomenu besede, do lažje dostopnih koč pa tudi
veliko izletnikov. Na splošno naj bi veljalo, da imajo, koče na večji nadmorski višini manj
dnevnih obiskovalcev ter več nočitev. Pri nižje ležečih kočah pa naj bi bilo ravno obratno.
Razmerje med številom nočitev ter številom dnevnih gostov razkriva tudi »usmerjenost«
koče, ali gre za pravo planinsko kočo ali bolj izletniško naravnano. Pri težje dostopnih (višje
ležečih) kočah je razmerje običajno med 1:5 in 1:10, pri lahko dostopnih pa nad 1:10, včasih
tudi do 1:40 ali 1:50 (Erhartič, 2004). Število nočitev in število dnevnih gostov, pridobljeno iz
ocen oskrbnikov, ter razmerje med tema številoma je prikazano v preglednici 3. Prejšnja
trditev se ob pogledu na izračunana razmerja potrdi, še posebej, če računamo povprečja za
opredeljene višinske pasove. Tako je razmerje za najnižje ležeče koče, predvsem po zaslugi
Koče na Kriški gori, kar 1:75,7, za koče v pasu med 1500 in 1700 metri 1:25,7 ter za koče v
najvišjem pasu 1:16,7. Opazimo pa lahko precej večje vrednosti kot so navedene malo pred
tem. Možen vzrok za to je razlika med Kamniško-Savinjskimi in Julijskimi Alpami, za katere
navaja podatke Erhartič (2004, str.55). Kamniško-Savinjske Alpe so namreč manj obsežne in
zato potreba po prenočevanju ni tako izrazita.
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Preglednica 3: Število nočitev in dnevnih obiskovalcev v proučevanih planinskih kočah ter
razmerje med tema vrednostma.
planinska koča (višinski pas)

število

število dnevnih razmerje

nočitev

obiskovalcev

nočitve/dnevni ob.

Cojzova koča na Kokrskem sedlu

700

5.000

1:7

Češka koča na Spodnjih Ravneh

1.000

13.500

1 : 14

Frischaufov dom na Okrešlju

500

27.000

1 : 54

Kocbekov dom na Korošici

600

17.000

1 : 28

Koča na Kamniškem sedlu

1.000

15.000

1 : 15

Koča na Klemenči jami pod Ojstrico

200

2.000

1 : 10

Koča na Kriški gori

250

40.000

1 : 160

Kranjska koča na Ledinah

500

8.000

1 : 16

Planinski dom na Kališču

150

7.000

1 : 47

Različne barve predstavljajo različne višinske pasove:
1200-1500 m; 1501-1700 m; nad 1700 m
Vrednotenje okoljskih vplivov planinskih koč in s tem preverjanje delovne hipoteze smo v
nadaljevanju zasnovali v dveh delih. V prvem delu se vrednotenje opira na izbrane anketne
odgovore, pri čemer so izbrana vprašanja, ki najboljše prikažejo opremljenost in ravnanje
planinskih koč ter s tem povezane okoljske vplive. Pri izboru smo upoštevali tudi, da
poznamo odgovor za vse planinske koče. Odgovori so vrednoteni z oceno od 1 do 5, kar
predstavlja ustreznost ravnanja oziroma naprave z vidika obsega vpliva na okolje. Povprečje
teh ocen predstavlja oceno okoljskih vplivov z vidika opremljenosti koč ter ravnanja z
odpadki, vodo itd.

35

Za ocenjevanje opremljenosti in ravnanja planinskih koč je bilo uporabljenih več meril, ki so
prikazana v preglednici 4. Ovrednoteni so vsi možni odgovori na vprašanja, četudi se v
odgovorih za obravnavane planinske koče niso pojavili.
Preglednica 4: Izbrani kazalci za ocenjevanje opremljenosti in ravnanja planinskih koč ter
vrednotenje naprav in ravnanja.
ocena
zelo slabo
slabo
zadovoljivo
dobro
zelo dobro
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

helikopter

/

dizelska ali

el. žičnica

nošnja s

vprašanje
način

bencinska

oskrbovanja

konji

žičnica
ločevanje

/

ne

/

da

/

/

ne

/

da

/

ravnanje z

urejena ali

/

/

odvoz

/

odpadki

neurejena

odpadkov
kompostiranje

odpadkov

deponija,
sežig
ogrevanje

kurilno olje

plinska peč

el. energija

koče

sončni
kolektorji,
ognjišče na
drva

pridobivanje

agregat

/

/

el. energije

javno

fotovoltaika,

omrežje

MHE, vetrna
elektrarna

čiščenje

ponikovalni-

vodotesna

odpadnih

ca, greznica s

greznica

voda

/

/

čistilna
naprava,
RČN

ponikanjem
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V nadaljevanju smo s pomočjo preglednice ovrednotili ravnanje in naprave proučevanih
planinskih koč in jim pripisali tudi skupno oceno kot povprečje dodeljenih ocen. Skupna
ocena je bila izračunana tudi za posamezno vprašanje z namenom opredeliti glavne probleme
in pomanjkljivosti naprav ter ravnanja proučevanih planinskih koč, kar je bilo omenjeno že v
poglavju 7.

Cojzova koča na

3

4

4

4

5

5

4,3

OCENA

SKUPNA

odpadnih voda

čiščenje

el. energije

5
(5/5)

Kokrskem sedlu
Češka koča na

pridobivanje

koče

ogrevanje

odpadki

ravnanje z

kompostiranje

odpadkov

ločevanje

način

planinska koča

oskrbovanja

Preglednica 5: Ocene opremljenosti in ravnanja proučevanih planinskih koč.

3

4

4

4

5

1

5

3,7

4

2

4

4

4

4

5

3,9

5

3

2

2,9

(5/5)

(5/1)

5

3

5

3,7

Spodnjih Ravneh
Frischaufov dom na
Okrešlju
Kocbekov dom na
Korošici
Koča na Kamniškem

(5/2)
2

2

2

4

(1/5)
3

4

2

4

(5/1)

sedlu
Koča na Klemenči

3

4

2

4

5

4

1

3,3

Koča na Kriški gori

3

4

2

4

5

4

1

3,3

Kranjska koča na

3

4

4

4

5

5

5

4,3

3

4

2

4

5

5

5

4,0

3,8

3,8

3,7

jami pod Ojstrico

Ledinah
Planinski dom na
Kališču
SKUPNA OCENA

(5/5)
3,0

3,6

2,9

4,0

4,9

PO VPRAŠANJIH
Različne barve predstavljajo različne višinske pasove:
1200-1500 m; 1501-1700 m; nad 1700 m
Opomba: Če obstajata različna načina ravnanja sta v oklepaju prikazani vrednosti za oba
načina. Končna ocena ustreza povprečju deležev posameznega načina.
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Drugo skupino meril predstavlja ocena obremenjevanja okolja z odplakami, ki je izračunana s
pomočjo števila dnevnih obiskovalcev ter števila nočitev na podlagi obrazca, ki ga navajata
Baragova (2002, str. 32) in Brezigar (1997, str. 3; cv: Erhartič, 2004, str. 56-57) – Normativi
za ureditev koč. Slednji se nanašajo na količino odpadnih voda, ki pa je zelo podobna porabi
vode, zato bomo v nadaljevanju omenjali slednjo. S pomočjo navedenega obrazca smo
izračunali tudi populacijski ekvivalent, ki je enota za obremenjevanje voda in ustreza
onesnaženju, ki ga v povprečju povzroči en prebivalec na dan (Erhartič, 2004).
Preglednica 6: Poraba vode ter onesnaževanje vode (PE) po kategorijah.
kategorija
poraba vode oz. količina
populacijski ekvivalent (PE)
odpadne vode
osebje

50-100

1

nočitev

25-60

0,5

dnevni obiskovalec

5-15

0,25

Vir: Baraga, 2002, str. 33; Brezigar, 1997, str. 3, cv: Erhartič, 2004, str. 56-57.
Po obrazcu navedenem v preglednici 6 smo tako izračunali letno obremenjevanje okolja z
odpadnimi vodami. Iz preglednice 6 je razvidno tudi, da so za porabo vode podani razponi,
tako da smo s pomočjo vprašalnika ocenili ukrepe za varčevanje z vodo in tako določili točno
število za računanje porabe vode. Pri tem je bila upoštevana predvsem vrsta stranišča, sicer pa
lahko za tako oceno uporabljamo še nameščenost varčnih pip, možnost tuširanja ter ali se na
kočah pere posteljnina. Če so ukrepi za varčevanje vode dobri, smo za računanje uporabili
najnižjo vrednost razpona, če pa ukrepov praktično ni, pa najvišjo. Podobno metodo je
uporabil tudi Erhartič (2005, str. 57).

Slika 15: V hribih se je marsičemu potrebno odpovedati.

Avtor: Nejc Bobovnik, 2012.
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Cojzova koča na

5000

700

slabo

117

4

13.500

1.000

slabo

263

3

27.000

500

slabo

435

1

17.000

600

slabo

291

3

15.000

1.000

slabo

285

3

2.000

200

slabo

42

5

Koča na Kriški gori

40.000

250

dobro

207

3

Kranjska koča na

8.000

500

slabo

150

4

7.000

150

slabo

114

4

Kokrskem sedlu
Češka koča na
Spodnjih Ravneh
Frischaufov dom na
Okrešlju
Kocbekov dom na
Korošici
Koča na Kamniškem
sedlu
Koča na Klemenči
jami pod Ojstrico

Ledinah
Planinski dom na
Kališču
Različne barve predstavljajo različne višinske pasove:
1200-1500 m; 1501-1700 m; nad 1700 m
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1 – nad 401 m³)

2 – 301-400 m³;

3 – 201-300 m³;

4 – 101-200 m³;

(5 – pod 100 m³;

ocena porabe vode

vode (m³)

količina odpadne

poraba vode oz.

varčevanje z vodo

število nočitev

obiskovalcev

število dnevnih

Preglednica 7: Izračun letne porabe vode oz. količine odpadne vode v proučevanih
planinskih kočah.
planinska koča

Po vseh izračunanih ocenah za posamezne koče sledi še preverjanje hipoteze oziroma analiza
izračunanih okoljskih vplivov po določenih višinskih pasovih. Iz Preglednice 8 je razvidno, da
se skupine koč med sabo zelo malo razlikujejo. Tako so z vidika opremljenosti in ravnanja
najbolje ocenjene koče v pasu med 1501-1700 m, ocena za ostala dva pasova pa se skoraj ne
razlikuje. Poraba vode je najmanjša pri kočah v pasu med 1200 in 1500 metri, po drugi strani
pa je največja pri prej omenjenem vmesnem pasu. Gledano povprečje teh dveh ocen, se
najboljše odrežejo koče v pasu med 1500 in 1700 metri, sledi pas nad 1700 metri, najslabšo
skupno oceno pa ima pas med 1200 do 1500 metri. Tako lahko na tem mestu ovržemo
hipotezo, ki trdi, da višje ležeče koče manj obremenjujejo okolje. En vzrok za tak zaključek je
zagotovo zelo majhen vzorec, tako da že ena zelo izstopajoča vrednost povsem spremeni
povprečje, kar je v našem primeru večkrat opazno. Drug vzrok pa se je napovedoval že ob
sami postavitvi hipoteze, in sicer, da gre že v osnovi za koče z zelo podobnimi značilnostmi.
Ta predvidevanja so se tudi potrdila.
Preglednica 8: Ocena skupnih okoljskih vplivov za skupine proučevanih koč glede na
izbrane višinske pasove.
višinski pas

ocena opremljenosti in ocena porabe vode

SKUPNA OCENA

ravnanja
od 1200 do 1500 m

3,5

3,0

3,3

od 1501 do 1700 m

4,0

3,7

3,9

nad 1700 m

3,6

3,3

3,5
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9. DOSEDANJI RAZVOJ IN PREDLOGI ZA PRIHODNOST
Poleg same analize stanja nas praktično vedno zanimajo tudi trendi, razvoj nekega pojava v
času. S tem pridobimo dodatno (časovno) razsežnost, ki nam lahko pomaga usmerjati nek
pojav v želeno smer. V zvezi z okoljskimi vplivi planinskih postojank v Kamniško-Savinjskih
Alpah je bilo na žalost do sedaj opravljenih bolj malo raziskav, kljub temu pa smo uspeli najti
pregled stanja ter predloge ukrepov iz leta 1997, pri čemer je potrebnoopozoriti, da so bili
nekateri podatki zbrani že prej (od leta 1991 dalje). Analiza je bila objavljena v zborniku
Varstvo okolja pri planinskih postojankah v Triglavskem narodnem parku (Duhovnik, Sbrizaj,
1997) in je obsegala pet tematik: sedanji vir energije za razsvetljavo in pogon naprav, sedanji
postopek čiščenja odpadnih voda, stopnja ogroženosti dolinskih vodnih virov zaradi lege
postojanke, stopnja ogroženosti okolja zaradi velikosti PP (planinske postojanke) in števila
obiskovalcev ter predvidene sanacijske ukrepe. V nadaljevanju je prikazana primerjava stanja
v letih 1997 in 2012 ter pregled udejanjenja takratnih ciljev, za konec pa še predlogi za
zmanjšanje okoljskih vplivov v prihodnosti.

9.1.

PRIMERJAVA STANJA LETA 1997 IN 2012

V primerjavo stanja med letoma 1997 in 2012 (Preglednica 9) smo zajeli vir električne
energije ter postopek čiščenja odpadnih voda. Pri viru električne energije zlahka opazimo
premik od pridobivanja le-te s pomočjo agregatov, ki so jih v letu 1997 uporabljale vse koče,
k fotovoltaiki in vetrni energiji ter priključitvi na javno omrežje. Na slednjega so se priključile
tri koče. Čeprav je v tabeli opazno, da imata fotovoltaične sisteme v letu 2012 celo dve koči
manj, je potrebno poudariti, da je to zaradi priključitve na javno omrežje. So pa zmogljivosti
teh sistemov v ostalih kočah precej večje in so tako v dobršni meri zamenjale agregate. V
vmesnem obdobju sta bili zgrajeni tudi dve vetrni elektrarni, edina MHE iz leta 1996 pa ne
deluje več.
Napredek je opazen tudi pri čiščenju odpadnih voda. Tako v letu 1997 še ni bilo zgrajene
čistilne naprave, močno pa so prevladovale greznice (3 enoprekatne, 4 triprekatne) ter
ponikovalnice (3). Samo ena planinska koča je imela suho stranišče, dve pa sta ga gradili.
Leta 2012 je bilo zgrajenih 6 čistilnih naprav, ena pa je v fazi načrtovanja in naj bi bila
zgrajena v roku dveh let. Preostale tri koče, ki nimajo čistilne naprave, imajo greznico s
ponikanjem. Manj razveseljujoč je podatek, da ima še vedno samo ena koča suho stranišče,
kar je slabo predvsem z vidika porabe vode.
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Preglednica 9: Primerjava načina pridobivanja energije ter čiščenja odpadnih voda med
letoma 1997 in 2012.
vir energije za razsvetljavo in postopek čiščenja odpadnih voda
pogon naprav
planinska koča

stanje 1997
A B C D E

stanje 2012
A B C D E

stanje 1997
A B C D E F

Cojzova koča na
Kokrskem sedlu
Češka koča na
Spodnjih Ravneh
Frischaufov dom na
Okrešlju
Kocbekov dom na
Korošici
Koča na Kamniškem
sedlu
Koča na Klemenči
jami pod Ojstrico
Koča na Kriški gori

0 1 0 1 0

0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 1 0 0

0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 1* 0

1 0 0 0 0

0 1 0

0 1 0 1* 0

0 1 0 1 0

1 0 0 0 1* 0 1 0 0 1 0 1*

0 1 0 1 0

0 1 0 1 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 1 0

1 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1*

stanje 2012
A B C D E F

0 1* 0 0 0 0 0 0 1

Kranjska koča na
0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ledinah
Planinski dom na
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kališču
Vir podatkov za leto 1997: Duhovnik, Sbrizaj, 1997, str. 74-75.
Pomen oznak v preglednici:
1. Vir energije za razsvetljavo in pogon naprav: A - javno omrežje, B – agregat, C – mala
hidroelektrarna, D – fotovoltaika, E – veterna elektrarna
2. Postopek čiščenja odpadnih voda: A – greznica brez prekatov, B – triprekatna greznica, C
–ponikalnica, D – greznica s ponikanjem, E - suha stranišča, F – čistilna naprava
0 – koča nima naprave
1 – koča ima napravo (1*, naprava je v načrtu za izgradnjo)
Z vidika stopnje ogroženosti dolinskih vodnih virov zaradi lege koče oziroma okolja zaradi
velikosti PP in števila obiskovalcev primerjave ne bomo delali, saj se lega koč ni spreminjala,
za ocenjevanje stopnje ogroženosti okolja pa ni poznana metodologija. Sicer pa je za vse
(ocenjene) koče v letu 1997 stopnja ogroženosti vodnih virov zmerna, stopnja ogroženosti
okolja pa velika za vse koče razen Koče na Klemenči jami. Podobne ocene bi lahko podali
tudi za leto 2012.
Duhovnik in Sbrizaj (1997, str. 74) sta opredelila naslednje predvidene sanacijske ukrepe, ki
naj bi jih izvedli v planinskih kočah: mala čistilna naprava, suhe sanitarije, fotovoltaika, mala
hidroelektrarna, priključitev na javno omrežje. Prva dva ukrepa se nanašata na čiščenje
odpadnih voda in sta bila različno uspešna. Na eni strani so zgradili 6 od predvidenih osmih
čistilnih naprav, na drugi pa niti enega od predvidenih osmih suhih stranišč. Nadaljnji trije
ukrepi zadevajo pridobivanje električne energije. Postavitev fotovoltaičnih sistemov je bila
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udejanjena zgolj v eni od štirih koč, pri čemer pa je potrebno poudariti, da sta se dve od teh
koč medtem priključili na javno električno omrežje in potrebe po drugih virih energije več ni.
MHE so sicer zgradili, ampak ne deluje, tako da lahko to investicijo štejemo kot neuspešno.
Na javno omrežje so se v tem obdobju priključile tri koče, le za eno od teh pa je bil ta ukrep
predviden. Uspešnost vseh predvidenih ukrepov je torej zgolj 36 %, pri tem je daleč najslabše
razmerje pri izgradnji suhih stranišč. Razlogi za to nam žal niso znani. Sicer je res, da suha
stranišča za uporabnika niso najbolj prijazna, vendar to ne sme biti izgovor za vztrajanje pri
straniščih na vodno splakovanje.

uresničen

ukrep

uresničen

ukrep

uresničen

ukrep

uresničen

ukrep

uresničen

ukrep

Preglednica 10: Predvideni sanacijski ukrepi leta 1997 in uresničenost le-teh leta 2012.

planinska koča

A

Cojzova koča na
Kokrskem sedlu
Češka koča na
Spodnjih Ravneh
Frischaufov dom na
Okrešlju
Kocbekov dom na
Korošici
Koča na Kamniškem
sedlu
Koča na Klemenči
jami pod Ojstrico
Koča na Kriški gori

1

DA

1

NE

0*

/

0

/

0

/

1

DA

1

NE

1

NE

1

NE

0

/

1

DA

1

NE

1

NE

0

/

1

DA

1

NE

1

NE

1

DA

0

/

0

/

1

DA

1

NE

0*

/

0

/

0

/

0

/

1

NE

1

NE

0

/

0

DA*

1

NE

0*

/

0*

/

0

/

0

DA*

Kranjska koča na
Ledinah
Planinski dom na
Kališču

1

DA

1

NE

0*

/

0

/

0

/

1

DA

1

NE

0*

/

0

/

0

/

št. predvidenih
ukrepov / uspešnost

8

6
75 %

8

0
0%

4

1
25 %

1

0
0%

1

1 (3)
100 %

B

C

D

E

Vir podatkov za leto 1997: Duhovnik, Sbrizaj, 1997, str. 74-75.
Pomen oznak v preglednici:
Predvideni ukrep: A – mala čistilna naprava, B – suhe sanitarije, C – fotovoltaika, D – mala
hidroelektrarna, E – priključitev na javno omrežje
0 – ukrep ni predviden; 0* - koča navedeno napravo že ima
1 – ukrep je predviden
DA – ukrep je bil uresničen
DA* - koča napravo ima, čeprav ni bila načrtovana
NE – koča naprave nima, čeprav je bila načrtovana
/ - koča naprave nima, slednja pa tudi ni bila načrtovana
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9.2.

SMERNICE ZA PRIHODNOST

Po obsežni analizi stanja ter ugotavljanju napredka med letom 1997 in letom 2012 lahko
potegnemo črto in ugotovimo največje probleme pri ekološki sanaciji planinskih koč ter
podamo nekatere usmeritve za naprej.
Z vidika oskrbe je problematičen zgolj Kocbekov dom, ki se oskrbuje s helikopterjem.
Potrebno bi bilo preučiti možnost oskrbe s konji ter v primeru, da je ta res dražja kot oskrba s
helikopterjem, v okviru raznih projektov in organizacij (npr. Alpska konvencija) poiskati
možnosti sofinanciranja oz. pokritja razlike. Količino odpadkov bi bilo možno zmanjšati z
večjimi pakiranji, pri čemer pa bi bila potrebna tudi podpora dobaviteljev in proizvajalcev, ki
pa je zaradi majhnosti planinskih koč ni in jo bo tudi težko pridobiti. Potrebno se je povezati
tudi z lokalnimi proizvajalci in kar največ izdelkov dobiti od njih, saj se tako povečuje dodana
vrednost celotnega območja in s tem pridobijo vsi udeleženi. Ravnanje z odpadki je sicer v
splošnem dobro urejeno, pomanjkljivost se kaže zgolj pri kompostiranju, ki se ga več kot
polovica koč ne poslužuje.
Ogrevanje koč je skoraj optimalno, treba pa je izboljšati oskrbo z električno energijo. Pri
slednji je potrebno predvsem čim bolj omejiti delovanje motogeneratorjev ter predvsem za
Češko kočo poiskati drug vir električne energije.
Kar v petih kočah vode občasno primanjkuje, kar pa ne sme biti vzrok za povečevanje
vodohranov, ampak motivacija za zmanjšanje porabe. V povezavi s tem mora biti na prvem
mestu namestitev suhih stranišč namesto sedanjih na vodno izplakovanje, ki so velik porabnik
vode. Praktično prepovedati bi morali tudi tuširanje za obiskovalce, medtem ko je pranje
posteljnine že izkoreninjeno. Detergenti za pranje posode bi morali biti, če se že uporabljajo,
okolju prijazni. Potrebno bi bilo namestiti tudi lovilnike maščobe, razen če za to obstaja
utemeljen drugačen argument. Čistilne naprave je potrebno zgraditi še pri preostalih treh
kočah, ki jih še nimajo, pri čemer je za dve koči naprava že v načrtu.
Seveda pa vse investicije prinašajo velik finančni zalogaj za prostovoljska planinska društva,
ki ne razpolagajo z visokimi sredstvi, morajo pa investicije 50 % sami financirati. Zato bi k
temu morala aktivneje pristopiti tudi PZS ter k sodelovanju privabiti tudi zasebne investitorje
in državo, ki bi take projekte podprla.
Ne nazadnje pa se mora še precej spremeniti miselnost ljudi samih. Koče morajo spet postati
zavetišča v pravem pomenu besede, dolinske navade in razvade pa je potrebno pustiti v dolini.
Z okoljsko ozaveščenostjo obiskovalcev bo delo oskrbnikov planinskih koč zagotovo lažje.
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10. SKLEP
Okoljski vplivi planinskih koč so v Sloveniji, z izjemo TNP-ja, razmeroma slabo proučeni. Še
posebej to velja za celovito oceno vseh okoljskih vplivov in ne samo vodnoekološko
problematiko, ki jo obravnava kar nekaj diplomskih nalog in ostalih člankov. Pričujoča naloga
tako predstavlja prvo celovito analizo okoljskih vplivov visokogorskih planinskih koč v
Kamniško-Savinjskih Alpah. Predvsem s pomočjo anketnega vprašalnika so bile opravljene
številne analize in na podlagi teh ocenjeno trenutno stanje ter podane smernice za prihodnost.
V prvi fazi dela so bili s proučevanjem literature opredeljeni okoljski vplivi planinskih koč, ki
so bili nato potrjeni tudi s pomočjo anketnega vprašalnika. Problematika je bila razdeljena na
štiri področja: oskrbovanje in ravnanje z odpadki, ogrevanje in pridobivanje električne
energije, oskrba z vodo in ravnanje z odpadnimi vodami ter število in obnašanje obiskovalcev.
Prvo področje zajema način oskrbe, pri čemer je najprimernejša oskrba s tovorno žičnico ter
nošnja s konji, neprimerna pa je oskrba s pomočjo helikopterja. V povezavi z oskrbo je tudi
odvoz odpadkov v dolino, ki je edini primeren način ravnanja z odpadki. Že v izhodišču je
zelo pomembno preprečevanje nastajanja odpadkov, kar razbremeni tudi ločevanje in
nadaljnje ravnanje z odpadki. Pri ogrevanju ter oskrbi z električno energijo je bolj
problematično slednje. Predvsem gre za motogeneratorje, ki so v planinskih kočah še vedno
precej prisotni. Njihovo uporabo je potrebno kar se da omejiti ter ustrezno urediti njihovo
okolico (zvočna izolacija, preprečevanje iztoka goriv). Čim več energije pa je potrebno
pridobiti s pomočjo fotovoltaičnih sistemov ter vetrnih elektrarn. Z vidika ogrevanja je
ustrezno ogrevanje z drvmi, ki je tudi močno prevladujoče. Prav tako je ustrezno ogrevanje s
sončnimi kolektorji, po drugi strani pa so peči na kurilno olje v planinskih kočah neustrezne
in nedopustne. Odpadne vode predstavljajo največjo grožnjo za gorsko okolje, zato je nujna
izgradnja čistilnih naprav pri vseh kočah. V povezavi z odpadnimi vodami pa je potrebno kar
se da zmanjšati porabo vode, v kateri prednjačijo stranišča na vodno splakovanje. Slednja je
potrebno v kar največji meri zamenjati s suhimi stranišči. Prepovedati je potrebno pranje
posteljnine ter močno omejiti tuširanje obiskovalcev. Spremeniti je potrebno tudi obnašanje
ljudi ter z vzgojo in izobraževanjem doseči večjo okoljsko ozaveščenost.
Pri analizi stanja sta se v primeru proučevanih planinskih koč izoblikovali naslednji glavni
problemski področji: pridobivanje električne energije ter čiščenje odpadnih voda. Tu bi bilo
nujno potrebno zgraditi manjkajoče čistilne naprave (Kocbekov dom na Korošici, Koča na
Klemenči jami pod Ojstrico, Koča na Kriški gori) ter zamenjati agregate z okolju
prijaznejšimi načini pridobivanja električne energije (predvsem pri Češki koči na Spodnjih
Ravneh), kot sta Sončeva ali vetrna energija. Pri proučevanih primerih pa sta na drugi strani
dobro rešeni problematiki oskrbe in ogrevanja, ki sta v veliki večini primerov optimalno
urejeni. Dobro urejeno je tudi ravnanje z odpadki, ki se v vseh primerih odvažajo v dolino, kar
je tudi edina dopustna možnost. Precej pa je potrebno še postoriti pri preprečevanju nastajanja
odpadkov ter zmanjšanju porabe vode. Na vseh področjih bi morala več poizkušati storiti
PZS, kot krovna organizacija, ki bi morala sprejeti neke standarde in se zavzemati za njihovo
upoštevanje ter podati smernice za razvoj.
Delovna hipoteza, ki je napovedovala, da višje ležeče koče manj obremenjujejo okolje, je bila
tekom raziskovanja ovržena. Ugotovljeno je bilo, da koče v vseh izbranih višinskih pasovih
okolje obremenjujejo skoraj enako. Razloga za to sta dva. Prvi je zelo majhen vzorec (tri koče
v skupini), tako da vsaka izstopajoča vrednost močno spremeni povprečje. Drugi razlog pa je
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ta, da so bile že v osnovi izbrane koče z zelo podobnimi značilnostmi, kar se je na koncu tudi
potrdilo.
Namen in cilji zaključne seminarske naloge so tako doseženi, saj so bili okoljski vplivi
izbranih planinskih koč opredeljeni tako v teoriji kot tudi v praksi, ugotovljena pa so bila tudi
glavna problemska področja, ki jih morajo rešiti v prihodnosti.
Za konec bi poudaril, da lahko za zmanjšanje okoljskih vplivov zelo veliko stori vsak
posameznik. Potrebno se je odpovedati udobju in razkošju, ki smo ga vajeni v dolini, ter se
odpovedati že doseženemu udobju v planinskih kočah. Zmanjšanje okoljskih vplivov lahko
dosežemo le s samoomejevanjem in samoodpovedovanjem, tako obiskovalcev planinskih koč
kot njihovih oskrbnikov in upravljavcev. Če zaključimo z besedami Bizjaka (1991, str. 145):
»To ni nesprejemljiv korak nazaj, kot trdijo nekateri, ker se bojijo osipa obiskovalcev; to je
iskanje izvirnih vrednot gorništva.«
Slika 16: Ocena skupnih okoljskih vplivov proučevanih planinskih koč.

46

11. SUMMARY
The environmental impacts of mountain huts are, with the exception of The Triglav National
Park, relatively poorely studied. This especially accounts for the complete evaluation of all
environmental impacts and not just the water-ecological issues which have been commonly
dealt with in several other papers and articles. This paper is an unprecedented feat of slovene
geographic papers, as it represents the first complete analysis of the environmental impacts of
huts in the high mountain range of Kamniško-Savinjske Alpe. One cannot express enough the
importance of the questionnaire due to its contribution to the making of several analyses and
because it provided a handful of information for the evaluation of the current status and also
gave guidelines for the future.
The first phase in the making of this paper was focused on studying geographic literature and
theoretically defining the environmental impacts of mountain huts, which were later on
confirmed with the assistance of a questionnaire. The issues were divided into four topics: the
supply of mountain huts and the management of garbage, heating and producing electrical
energy, water supply and the management of wastewater and last but not least the number and
behaviour of the visitors. The first topic involves the way of the supply of mountain huts,
where we must point out that the most appropriate way is by horse or by cargo lift and an
inappropriate way is by helicopter. Connected to the supply of mountain huts is also the
transport of garbage to the walley, which is the only suitable way of dealing with it. At the
starting point it is of great importance to prevent the development of rubbish which makes the
sorting and the additional management a lot easier. In the case of heating and producing
electrical energy the latter proves to be much more difficult. Electrical supply depends on
motogenarators, which are still fairly commnon in mountain huts. Their usage must be limited
and their environment appropriately organised (sound isolation, prevention of fuel leak). It is
necessary to gain as much energy as possible with the assistance of photovoltaic systems and
wind power plants. In the aspect of heating the most suitable way is wood, which is also the
predominate one. Moreover, heating with solar panels is also suitable. On the other hand, oilfired furnaces are absolutely inappropriate and unacceptable in mountain huts. Waste water
presents the most serious threat to the mountain environment, therefore the building of
cleaning devices is essential. In connection with the wastewater it is necessary to reduce the
consumption of water as much as possible, where water toilets outstand. The latter should be
replaced with ordinary toilters. The washing of the bedding should be prohibited and the
showering of the visitors strongly limited. It is necessary to change the people's behaviour, to
educate them and try to establish a greater environmental awareness.
Two main topics have been established in the analysis of the condition of the mountain huts:
producing electrical energy and cleaning the wastewater. It would be essential to build the
missing cleaning devices in mountain huts Kocbekov dom na Korošici, Koča na Klemenči
jami pod Ojstrico, Koča na Kriški gori, and to replace motogenerators with more ecological
ways of producing electrical energy like sun or water energy, especially in mountain hut
Češka koča na Spodnjih Ravneh. On the other hand, the issues of supply and heating are dealt
with in the best possible way in the majority of cases. The management of garbage, which is
transported to the walley, is also well organised in all of the mountain huts and it is
undoubtedly true that this is the only acceptable way. However, there is still a lot to be done
in preventing the formation of rubbish and in reducing water consumption. A larger burden of
responsibility should be carried by the Alpine Association of Slovenia. As the umbrella
association it should pass certain standards and guidelines and use every tool at its disposal
for their realization.
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The working hypothesis, which predicted that mountain huts on higher altitudes are less
harmful for the environment, was disproved during the research. It has been discovered that
mountain huts on different altitudes are almost equally harmful for the environment. There are
two reasons for that. First of all, we are dealing with a very small pattern (three huts in a
group), which means that every number that stands out significantly alters the average.
Secondly, the chosen mountain huts had very similar characteristics which has also been
proven during the research.
I think I am fairly justified in my inference when I say that the goals of this paper have been
accomplished because the environmental impacts have defined theoretically as well as
practically and the main issues requiring more attention in the future have also been
discovered.
At the end I would like to emphasize that every single man can make an enormous
contribution to the reduction of environmental impacts. It is necesarry to give up comfort that
we are used to in the walleys and luxur provided by the mountain huts. Little does anyone
nottice that the reduction of environmental impacts can only be reached by self-limitation of
the visitors of the mountain huts as well as their managers. To sum up with Bizjak's words of
wisdom (1991, page 145): »This is not a step back that is claimed by some who fear a visitor
decrease, it is merely the seeking of pure values of mountaineering.«
Slika 17: Evaluation of the common environmental impacts of the studied mountaun huts.
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13. PRILOGE

Priloga 1: Vprašalnik o okoljskih vplivih planinskih koč.

VPRAŠALNIK O OKOLJSKIH VPLIVIH PLANINSKIH KOČ

Planinska koča: _______________________________________
Oskrbnik / planinsko društvo: ___________________________
Odprtost koče: ________________________________________

OSKRBOVANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI
1. Na kakšen način oskrbujete kočo?
(a) s pomočjo helikopterja

(b) nošnja s konji ali peš

(c) s pomočjo žičnice: tip žičnice: (c1) motorna dizelska
(c2) motorna bencinska
(d3) motorna električna
(d4) druga: ____________________
2. Kolikšna je letna količina pripeljanega materiala (ob normalnem delovanju)?
______________________________________________________________________
3. Zmanjševanje nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi.

a - Ali uporabljate embalaže za večkratno uporabo (pivo, voda,

DA

NE

b - Ali ločujete odpadke?

DA

NE

c - Ali stiskate odpadke?

DA

NE

d - Ali kompostirate biološke odpadke?

DA

NE

e - Ali uporabljate odpadke za ogrevanje?

DA

NE

brezalkoholne pijače, velika pakiranja ...)
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4. Na kakšen način je urejeno reševanje problemov z odpadki?
(a) neurejena deponija v bližini koče

(b) urejena deponija v bližini koče

(c) sežig odpadkov

(e) drugo: ___________________

(d) odvoz odpadkov v dolino

5. Kolikšna je letna količina odpeljanega materiala?
______________________________________________________________________
6. Kakšna je struktura (deleži glede na maso ali prostornino) odpeljanega materiala?
______________________________________________________________________

OGREVANJE IN PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
7. Na kakšen način ogrevate kočo (delež)?
(a) ognjišče na drva (_________) (b) plinska peč (_________) (c) sončni kolektorji (________)
(d) kurilno olje (_________)

(e) el. energija (_________) (f) drugo: ______________

(________)
8. Kakšen način pridobivanja električne energije uporabljate (delež)?
(a) fotovoltaika (________)

(b) vetrna elektrarna (________)

(c) motogenerator

(________)
(d) javno omrežje (________)

(e) mala hidroelektrarna (________)

9. Letna energijska poraba.

a - Poraba električne energije (kWh)
b - poraba dizelskega goriva (l)
c - poraba bencina (l)
d - poraba kurilnega olja (l)
e - poraba plina (m3 , ali jeklenke)
f - poraba lesa (m3)
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(e) drugo: (________)

OSKRBA Z VODO IN RAVNANJE Z ODPADNIMI VODAMI
10. Kakšen vodni vir uporabljate?
(a) izvir

(b) kapnica

(c) površinska voda

(d) javni vodovod

11. Kolikšna je letna poraba vode?
______________________________________________________________________
12. Kakšne so razlike med meseci, občutite kdaj pomanjkanje?
______________________________________________________________________
13. Ravnanje z vodo.
a - Ali imate vodohran?

DA

NE

b - Ali je v koči možno tuširanje za obiskovalce?

DA

NE

c - Ali uporabljate lovilnike maščobe?

DA

NE

d - Ali v koči uporabljate detergente brez fosfatov?

DA

NE

e - Ali v koči perete posteljnino?

DA

NE

14. Kakšen stranišča uporabljate na koči?
(a) suha stranišča

(b) kemična stranišča

(c) stranišča na vodno splakovanje

(d) drugo: ____________________
15. Na kakšen način čistite odpadne vode?
(a) ponikovalnica
(d) čistilna naprava

(b) vodotesna greznica

(c) greznica s ponikanjem

(e) rastlinska čistilna naprava

(f) drugo: ____________________

16. Ali ste zadovoljni s čistilno napravo? Ali zadošča potrebam koče?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ŠTEVILO IN OBNAŠANJE OBISKOVALCEV
17. Koliko nočitev ste zabeležili preteklo leto/povprečje zadnjih let? Kakšen je trend?
št. nočitev: ____________________

trend: ___________________________________

18. Koliko je obiskovalcev koče (v lanskem letu/povprečje), ki ne prespijo? Kakšen je
trend?
št. obiskovalcev: ____________________

trend: ______________________________

19. Ali opažate spremembe v obnašanju obiskovalcev? (zahteve po udobju, posteljnina,
tuši)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NAČRTI, PROBLEMI
20. Na kakšne načine poskušate zmanjševati okoljske vplive (zmanjševanje količin
odpadkov, zmanjševanje količin odpadnih voda, energetska varčnost, investicije v
zadnjem času)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
21. Imate kakšne načrte o investicijah, ki bi zmanjšale okoljske vplive?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
22. S kakšnimi problemi se soočate pri prehodu na okolju prijaznejše obratovanje?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 6. september 2012

Nejc Bobovnik
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