ODPRTOST PLANINSKIH KOČ POZIMI
Po poletni planinski sezoni v gorah, ki sta jo zaznamovala lepo vreme in množični obisk
planincev, s septembrom oziroma oktobrom nastopi zimski čas, ki ima svoje posebnosti in
prinaša drugačen režim obratovanja planinskih koč.
Med 163 oskrbovanimi kočami (od skupno 178 planinskih koč, zavetišč in bivakov) jih je v
zimskih mesecih odprtih 123. Obratovalni časi so različni, društva jih sama samostojno
prilagajajo glede na zmožnosti oskrbovanja, vremenske razmere, količino snega ali
nevarnosti (plazovi).
Stalno odprtih planinskih koč je 56, od tega 26 vse dni v zimskih mesecih, 30 pa vse dni
razen ob ponedeljkih ali torkih.
10 koč v visokogorju (I. kategorija) je odprtih tudi pozimi, od tega
- stalno: Dom na Komni,
- konec tedna s petkom in prazniki: Orožnova koča na Planini za Liscem, Koča na Kriški gori,
- konec tedna in prazniki: Krekova koča na Ratitovcu, Frischaufov dom na Okrešlju, Kamniška
koča na Kamniškem sedlu, Koča na Klemenči jami pod Ojstrico, Planinski dom na Kališču,
Roblekov dom na Begunjščici, Dom Koča Draga Karolina na Velikem Snežniku.
Julijske Alpe
Triglavsko pogorje je s svojimi potmi in vrhovi vabljivo tudi pozimi. Lahko rečemo, da je pravi
raj za pustolovce. Ne le alpinisti, turni smučarji, še veliko drugih planincev se poda na pot.
Večina koč na tem območju je zaprtih. Nekako poseben status ima Triglavski dom na
Kredarici. V zimskih mesecih je uradno zaprt, vendar tisti, ki pridejo do njega, ne ostanejo
zunaj. Meteorologi, ki so stalno v domu, vsakogar sprejmejo in mu omogočijo prenočevanje,
sicer v neogrevanih prostorih. Dom pa ta čas ne nudi druge oskrbe, torej hrane in pijače.
Dom v Tamarju je stalno odprt in oskrbovan. Na Vršiču bo v letošnji zimi Erjavčeva koča na
Vršiču odprta od 15. decembra do 6. januarja, Koča na Gozdu in Mihov dom na poti proti
Vršiču sta odprta ob vikendih, Koča v Krnici pa ob vikendih z lepim vremenom.
Zimske sobe
Pozimi je mogoče prenočevati tudi v zimskih sobah, ki jih imajo nekatere postojanke, med
drugimi tudi Pogačnikov dom na Kriških podih, Zavetišče pod Špičkom, Zasavska koča na
Prehodavcih, Dom pri Krnskih jezerih in Koča pri Triglavskih jezerih. V Vratih je zimska soba
stalno odprta nedaleč od Aljaževega doma.
Bivaki
Bivaki se od planinskih koč precej razlikujejo, saj so namenjeni predvsem zasilnemu zavetju
in po napornih plezalnih turah za prenočevanje, predvsem alpinistov. V Sloveniji je 15

bivakov, ki so stalno odprti. Pomembna novost je letos odprti Bivak pod Skuto na Malih
podih v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki je sodoben bivak s posebno konstrukcijo v lesu in
steklu. Morda se bo kakšen poznavalec terena visoko nad dolino Vrat v Triglavskem pogorju
začudil, kam je izginil Bivak 2 na Jezerih. Jeseniški alpinisti so ga prenesli v dolino in za
prihodnje leto načrtujejo postavitev novega. Bivak pod Špikom je zaklenjen, ključ je na voljo
pri oskrbnici.
Pred obiskom planinskih koč preverite, ali so odprte
Ko govorimo o kočah v zimskih mesecih, je treba poudariti, da pride tudi do odstopanj glede
obratovalnih časov. Odvisno je od slabega vremena, novega snega in nevarnostih na poteh.
Kjer so oskrbniki stalno v kočah, se poskušajo držati dogovorjenih ur, ostali pa tudi sami
težko pridejo do koč in jih odprejo ob koncu tedna. Najbolje je počakati s turami ali prej
pridobiti informacije, predvsem pri planinskih društvih, ki upravljajo s posameznimi kočami.
Vse informacije o odprtosti planinskih koč, bivakov in zimskih sob v zimskih mesecih so na
voljo na spletnih straneh PZS na naslovu www.pzs.si/koce.php, kjer se odgovorni za to
trudijo, da so podatki čim bolj sveži in pravilni.
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