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POZDRAV  PREDSEDNIKA PD SREDNJA VAS V BOHINJU IN POROČILO  2021 

 
 

Spoštovane planinke , planinci, spoštovani gostje in člani PD Srednja vas v Bohinju . Predno nadaljujem s 

pozdravom in poročilom predsednika predlagam, da z minuto molka počastimo spomin na preminula    

člana ,Tončko Iskra in Mirko Arh . Slava jim. 

 

Za nami je šesto leto dela v vlogi novoizvoljenih organov društva. Tudi minulo leto je bilo precej pestro 

zaradi večjih vlaganj in vzdrževanj v naše koče, skupnih projektov v odsekih z sosednjim društvom in 

iskanjem novih izzivov na področju lokalnega planinstva.  

Skoraj vse leto nam je preprečevalo delo in druženja novi corona virus, toda kljub temu smo izpeljali 

skoraj vse zastavljene cilje. 

Moj namen je poudariti samo okvirne točke gospodarskega oseka, vodniškega odseka, mladinskega 

odseka, alpinističnega odseka, markacijskega odseka, gorsko kolesarskega odseka, odseka varuhov gorske 

narave in odseka za založništvo, informiranje in propagando. Pohvale vredno je delovanje skupnih 

odsekov v obeh Bohinjskih društvih. S takim sodelovanjem združujemo moči, kadre in s tem dosegamo 

boljše rezultate pri zastavljenih ciljih. Zopet pozivam zainteresirane člane, ki so leta 1977 na Uskovnici 

opravili tečaj za Gorske stražarje, da se vključijo v odsek varuhov gorske narave.  

Zelo dober odziv članov je bil v organizaciji markacijskega odseka pri obnovi planinskih poti v Trstju (2 

dni), Voje – Zatrep (1 dan ), Lepa Komna (2 dni ) in skupna akcija s sosednjim društvom na pohodniški 

poti na Rudnico s smeri Kajzanca (1 dan ). Ne smemo tudi mimo skupne akcije pri čiščenju pašnika pod 

pl. kočo na Uskovnici (1 dan ). 

Delovanje posameznih odsekov bomo še slišali v poročilih načelnikov odsekov. 

Največja vlaganja v preteklem letu so bila energetska sanacija v pl. kočo na Vojah v vrednosti 159.000 €, 

od tega 103.600 € nepovratnih sredstev, KS Stara Fužina je pokrila stroške poglobitve ceste pred pl. kočo 

in ureditev parkirišča . 

 

V koči pod Bogatinom smo zamenjali obstoječi točilni pult, nabavili pomivalni stroj za kozarce, parno 

konvekcijsko peč, RF regale v shrambi živil in samooskrbne sončne panele, ki bodo v normalnih 

vremenskih pogojih poskrbeli, da temperatura v koči ne bo padla pod O℃. V mesecu marcu se pričakuje 

razpis Ministrstva za gospodarstvo na katerega bomo kandidirali za nepovratna sredstva in prenovili drugo 

nadstropje. Ker se struktura in standardi spreminjajo predlagamo ukinitev skupnih ležišč in povečanje sob 

do pet postelj. Konec meseca februarja smo člani društva prostovoljno sodelovali pri odpiranju koče, v 

mesecu marcu smo pa  zaradi višje sile morali prekiniti program Fakultete za šport, konec meseca avgusta 

pa smo v okrnjeni obliki vseeno izpeljali proslavo v spomin na padle v prvi svetovni vojni. Nadaljevali 

smo tudi z obnovo kostnice, čakamo pa še navodila ZVKD, ki nas bo usmeril v pravilno obnovo in 

možnost pridobitve sredstev s strani O. Bohinj. 

K večji prepoznavnosti koče vsekakor prispeva Pot miru, ki poteka od Bohinjske Bistrice preko Komne in 

se pod Krnom združi s Soško Potjo miru. 

 

V Vodnikovi koči nismo dosegali pričakovanega prometa zaradi veljavnih ukrepov, ki med drugim 

prepovedujejo 100 % zasedenost v nastanitvah, ki pa so glavni dohodek pl. koče. Nabavili smo tudi nov 

pomivalni stroj, ki pa zahteva poseben režim napajanja z el. energijo. 

 

Za pl. kočo Na Uskovnici smo pridobili vsa potrebna dovoljenja in z adaptacijo koče moramo pričeti v 

roku petih let.  Žal pa je tudi ta koča zaradi vladnih ukrepov zaprta že od konca oktobra, zaposleni pa na 

čakanju. 

Hvala sodelavcem in ekipam po kočah za požrtvovalno delo in ne morem mimo dejstva, da pohvalim zelo 

dobro sodelovanje s sosednjimi PD-vi, Občino Bohinj, TNP-ja, Centrom Pokljuka, TD Bohinj, AS 

Srednja vas in AS Češnjica, Jereka, Podjelje in Koprivnik, AS Studor Stara Fužina in seveda KS St. 

Fužina in še bi lahko našteval. 



Udeleževali smo se sestankov MDO – ja in PZS. Aktivno sodelujemo v komisiji za visokogorske koče, ki 

deluje v sestavi IO GK PZS in s svojimi predlogi prispevamo k urejanju in delovanju planinskih koč v 

visokogorju. 01.02.2020 smo se udeležili sejma Alpe Adria in v njenem sklopu tudi konference 

gospodarjenja s planinskimi kočami in zbora gospodarjev, 04.02.2020 pa izobraževanje vodstev v Kranju. 

V Vodnikovem domu smo pod okriljem PZS pričeli uvajati rezervacijski sistem, letos pa bomo nadaljevali 

v koči pod Bogatinom. 

Če na kratko povzamem delo v preteklih letih lahko poudarim, da je bilo veliko storjenega na področju 

odsekov, planinskih koč in prepoznavnosti našega društva. Letos, 21. avgusta praznujemo 90 let PD in 

upam, da ne preko Zooma. 

V PD Srednja vas v Bohinju je bilo 31.decembra 2020 377članov, 45 članov manj kot v prejšnjem letu. 

Še enkrat se zahvaljujem vsem aktivnim članom društva, posebno ožjim sodelavcem za delo in aktivnost v 

društvu, oskrbnicam in oskrbnikom s svojimi ekipami, obenem pa vabim k aktivnejšemu delu ostale člane, 

ker le s skupnimi močmi bomo uspeli izpeljati začrtane cilje. 
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