Planinska infrastruktura –
- podpora razvoju turizma ali zgolj njegova pastorka?

Posvet o vlogi in pomenu planinskih koč in poti v razvoju turizma ter primeri
praks družbene podpore v sosednjih alpskih državah
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Planinske koče in poti v Sloveniji - pogoji poslovanja in vzdrževanja

Miro Eržen
Planinska zveza Slovenije
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Program posveta
Odprtje posveta
Miro Eržen – podpredsednik PZS in vodja komisije za koče in pota CAA

Pozdrav gostov in udeležencev
Jože Rovan – predsednik PZS

Planinske koče in poti v Sloveniji – organizacija in pogoji poslovanja
Miro Eržen – Planinska zveza Slovenije

Financiranje planinske infrastrukture v ÖAV – primer v deželni zvezi
ÖAV Koroška
Peter Angermann – Avstrijska planinska zveza( ÖAV)

Planinske koče in poti na Južnem Tirolskem – organizacija in pogoji
poslovanja
Martin Niedrist – Planinska zveza Južne Tirolske (AVS)

Razprava in odmor
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Gorsko kolesarjenje – trajnostno v prihodnost
Nicolas Gareis – Planinska zveza Nemčije (DAV)

Razprava in zaključki posveta

Predviden odmor ob 13.00 -13. 30
Predviden zaključek posveta ob 14.30
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Planinske koče in poti v Sloveniji
- organizacija in pogoji poslovanja

Miro Eržen
Planinska zveza Slovenije
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Planinske koče in poti kot temelj delovanja SPD -PZS
•

zgodovinski temelj vzpostavitve organizirane slovenske planinske dejavnosti

•

osnova za razvoj planinske turistke in z njo povezanih dejavnosti

•

identifikacija krajev s planinstvom kot delom turistične dejavnosti

•

močan element povezovanja dela v planinskih društvih

•

temelj razvoja alpinizma in gorskih športov

•

osnova za razvoj množičnega planinstva in pohodništva

•

pomemben podporni dejavnik slovenskega turizma
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Faze družbene podpore planinski infrastrukturi
• 1893 – 1914

- obdobje splošnega navdušenja članstva in individualnih mecenov

• 1918 – 1941 • 1946 – 1989 • 1991 -

podpora in ponos najvišjih predstavnikov kraljevine SHS
širše družbeno razumevanje in sistemska podpora

„ neoliberalni“ odnos do planinske infrastrukture

Pogoji poslovanja in pričakovanja obiskovalcev so v obratnem sorazmerju z
dejanskimi možnostmi, ki jim lahko sledijo koče!
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Osnovni podatki o planinskih kočah v Sloveniji
I. Kategorija : 31
II. Kategorija: 49
III. Kategorija: 81
Bivaki
17
Planinsko učno središče: 1

Število ležišč v kočah: 7.400
Število sedežev v kočah: 10.000
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Oskrba s helikopterjem: 12 koč
Oskrba s tovorno žičnico : 14 koč
Koče –opremljene s malo čistilno napravo 58
Koče – priključene na javno komunalno omrežje - 2
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Percepcija javnosti in pričakovanja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sanjska služba za zaposlene oziroma vse, ki delajo pri oskrbi koč
velik obisk - posledično pričakovanje visokih prihodkov in dobičkov
urejene osnovne bivanjske razmere in ekologija
pričakovanje visokega nivoja postrežbe in namestitve ob „sindikalnih „cenah
kvalificirano osebje ne samo v gostinskem delu pač pa tudi s planinskimi kompetencami
odprte koče tudi izven glavne sezone – posebno na območjih turnega smučanja
v izhodiščnih kočah, dostopnih z avtomobilom – ponudba gostinskih in drugih storitev na ravni
specializiranih gostinskih obratov
zagotovljeni tehnični pogoji za uporabo sodobne komunikacijske tehnologije
specializirana ponudba za gorske kolesarje
na obzorju so zahteve za oskrbo gorskih kolesarjev, ki uporabljajo e- kolesa
itd. itd.
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Kadri in
zaposleni

Lastne
finančne
možnosti

Pričakovanja
obiskovalcev

Omejitve

Status v
poslovnem
okolju
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Prihodki iz gostinske dejavnosti in
nočitev v planinskih kočah (v EUR)

Vir: Ekonomska študija IER
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V planinskih kočah realiziramo, po padcu v letih 2014 -2016 - 105.000
nočitev, v katerih hitro narašča delež tujcev, kar je v skladu s splošnimi trendi razvoja
turizma v Sloveniji.

Vir: IER
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Lastna finančna sredstva
•
•

Poslovanje pokriva (ob upoštevanju prostovoljnega dela) zgolj tekoče stroške obratovanja
Akumuliranih sredstev za udeležbo na razpisih (kjer so sploh dostopni) ni

•

Donatorska in sponzorska sredstva so praktično usahnila ali pa se sponzorji odzivajo na
načine, ki za planinstvo niso vedno sprejemljivi

•

Finančna pomoč na lokalnem nivoju je odvisna od osebne percepcije županov in domicila
planinskih koč

•

Zaradi nizke akumulacije sredstev v planinskih kočah ter razdrobljene organizacijske
strukture planinstva ni možno pridobiti pomembnejših sredstev iz naslova planinske
solidarnosti
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Kadri - ključni faktor uspešnega dela planinskih koč
Prostovoljni delavci v društvih
• Delo na gospodarskem področju v društvih je manj zanimivo za mlade generacije
• Zahtevna tematika zahteva že profesionalni pristop
• Upadanje motivacije zaradi splošnega odnosa družbe do prostovoljnega dela
• Vedno več birokracije in regulative in vedno manj sistemske podpore
• Projektno delo in obvladovanje pridobivanje finančnih virov
Delavci v planinskih kočah
• Splošen problem pridobivanje kvalitetnih in kompetentnih delavcev
• Velika fluktuacija
• Najemniki – dobre in slabe izkušnje
•
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Omejitve
•

Zakonske omejitve tudi pri odpravljanju arhitekturnih in ekoloških problemov

•

S stališča ekonomike večji obisk – omejitve zaradi nosilne sposobnosti gorskega sveta

•

Oskrba z vodo in energijo – sanacija ekoloških težav

•

Neusklajen model omejevanja prometa s razvojem javnega transporta

•

Delovno pravna zakonodaja

•

Interna sposobnost prilagajanja sodobnim razmeram
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Planinske poti v Sloveniji

10.014 km planinskih poti v Sloveniji
•

9883 km lahkih poti

•

81 km zahtevnih poti

•

50 km zelo zahtevnih poti

773 registriranih markacistov skrbi za vzdrževanje poti
1 markacist ima na skrbi 13 km poti
31.609 prostovoljnih ur dela pri vzdrževanju planinskih poti je bilo opravljenih v
letu 2017
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Veriga vrednosti učinkov in vplivov izvajanja aktivnosti PZS
Vložki
• Delovna sila
(vključujoč
prostovoljce)
• Znanje
• Infrastruktura

Aktivnosti
•Zagotavljanje
pogojev za
planinstvo
•Vzdrževanje
planinskih
poti
•Upravljanje
planinskih
koč
•Izvajanje
planinskih
aktivnosti
•Usposabljan
je
obiskovalcev
gora
•Založniška
dejavnost

Neposredni
učinki
• Obiskovanje
gora
• Obiskovanje gora
in iz tega
izhajajoči
neposredni
ekonomski
učinki
• Gostinska
dejavnost in
nočitve
• Planinske
aktivnosti
• Druge aktivnosti
PZS in iz tega
izhajajoči
neposredni
ekonomski
učinki
• Usposabljanje
• Založništvo

Posredni
učinki
• Posredni
ekonomski
učinki
• Turizem
• Trgovina s
športno
opremo
• Multiplikativni
ekonomski
učinki (vezani
na
neposredne
učinke)

Vplivi
• Drugi družbeni
vplivi (družba)
• Ohranjanje
kulturne
dediščine
• Razvoj športa
• Okoljski vplivi

• Družbeni
učinki
(obiskovalci
gora)
• Zdravje
• Socialna
vključenost
• Sreča oz.
zadovoljstvo
z življenjem

Vir: IER
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131 mio €

21, 3
mio€

Posredni ekonomski učinki
Neposredni ekonomski učinki

37,0
mio €

Ekonomski učinki z upoštevanjem
multiplikativnih učinkov

219 mio €

Posredni ekonomski učinki
z upoštevanjem multiplikativnih učinkov
Vir: IER
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Status planinskih koč in poti v širšem poslovnem in družbenem okolju
•

planinstvo še vedno kot ena izmed aktivnosti s katero se (načelno) pozitivno
identificirajo vplivni poslovni , politični in drugi subjekti

•

Aljažev stolp, Triglav in koče ter poti okoli Triglava so najbolj zaželena področja
za eventualna sponzorstva ( če izvzamemo športno plezanje)

§

Na ravni države ni sistemske podpore za reševanje najbolj aktualnih težav
planinske infrastrukture; dostop do EU in drugih sredstev je onemogočen

•

Zakon o planinskih poteh – nedorečena zgodba, ki nima finančnega mehanizma

§

Zaradi politično-upravne ureditve Slovenije ne moremo govoriti o regionalni podpori

§
§

Na lokalnem nivoju je podpora odvisna od razvojnih usmeritev občin; domicilnem
položaju koč in poti, predvsem pa od osebne percepcije županov
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