12.08.2020

Primorski dnevnik

Sreda

Država: Slovenija

Stran: 20

1/1

Površina: 281 cm2

SLOVENIJA

-

Planinske koče manj obiskane

Boni rešujejo sezono
Povsod beležijo manjši obisk gora in manj nočitev, naraslo pa je število slovenskih planincev

-

LJUBLJANA
Oskrbniki slovenskih planinskih koč letos beležijo
manjši obisk gora in manj nočitev kot
pretekla leta. Upad je 25-odstoten,
ponekod

celo

v visokogorju

50-od-

stoten. Manj je predvsem tujcev,

letih

preteklih

v

ki

so

glavnino

v planinskih kočah. Je pa
slovenskih gostov, tudi zaradi

nočitev

letos

ustvarjali

več

turističnih bonov.
Tradicionalno so na vrhuncu sezone najbolj obiskane koče v Triglavskem pogorju

in Kamniško-Savinjskih

Alpah, pa tudi tiste, ki so lažje dostopne
za družine. Z dobrim obiskom in več-

jim številom nočitev se lahko pohvalijo

nekatere koče na izhodiščih gora. Številne koče so namreč dostopne z vozili
in

njih

pri

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bone,

koristijo turistične

mnogi

sporočili iz

so

Planinske zveze

Slovenije. Takšne so denimo štiri koče,
ki jih upravlja Planinsko
nja

vas

v Bohinju.

na pretekle
tura

društvo

Sred-

je

glede

»Letos

se

gostov. Če je bilo lani 70 odstotkov

tujcev, jih je

letos

le še peščica. Večino

v naših kočah je Slovencev,
skoraj 95 odstotkov,« je pojasnil predgostov

sednik tega društva Jakob Zupanc.
zadnjih

Po

Češka

koča

na Spodnjih

Ravneh v

Kamniško-Savinjskih

podatkih

vamo k pravočasnim rezervacijam, še
posebej v primeru načrtovanega koriščenja turističnih bonov,« je povedal

sodelavec Planinske
Slovenije Dušan Prašnikar.
strokovni

Bone

Finančne

zveze

(Furs)

bilo doslej v planinskih kočah unovčenih 1833 bonov,

ristijo v planinskih kočah, ki so dostopne
z vozili, nekaj pa tudi v visokogorskih

kar je 1,6

odstotka

kočah. »Lahko rečemo, da bi bilo brez
bonov nekoliko manj nočitev. Oskrbniki
koč opažajo, da bone v kočah koristijo

bi

gostov,

a

vseh. V nekaterih
lahko prenočilo več

sicer

jih

je

omejujejo

priporočila

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »Bistven ukrep za planinske koče
določa,

osebi

da

lahko

oziroma

v eni sobi spita

več

dve

tudi takšni,

več

ljudi

potuje

Od letošnjega julija

čah

zveza

nočitvenih
obiskovalce pozi-

razpoložljivih
zato

tudi

je mogoče v

določenih kočah v Sloveniji
nočitev

manj

hodijo v gore, a

so jim boni motiv, da preizkusijo

skupaj. Posledično je v planinskih kozmogljivosti,

ne

nekaj drugega,« je še dodal Prašnikar.

ljudi, ki so iz istega

gospodinjstva ali če

ki sicer

rezervirati

preko spleta, saj se je Planinska
Slovenije priključila

ninske koče,

prilagoje-

nemu rezervacijskemu sistemu za pla-

ki ga že nekaj

let upora-

bljajo v Alpah. »Sistem je preveden v
slovenščino

vacijo

tudi za

ninski

lažjo rezertujih planinskih

in omogoča
nočitve v

je povedal Prašnikar. V Pla-

kočah,«

planinci v največji meri ko-

uprave RS

kočah

Alpah

sezone spremenila struk-

zvezi

Slovenije sicer vabijo in

priporočajo obisk planinskih koč po

celotni Sloveniji. Informacije je mogoče poiskati tudi na spletni strani
www.koce.pzs.si.

Planinstvo je že desetletja eden
izmed bolj uspešnih turističnih produktov v alpskem delu Slovenije, kot
tudi v ostalih hribovitih delih dežele.
Slovenijo prepreda mreža več kot
10.000

kilometrov planinskih poti,

pripeljejo do
vetišč in

kot

179

bivakov s
sedišči.

10.000

planinskih koč,
7400

ležišči

ki

za-

in več

