
PLANINSKI TURIZEM

Letos v gorah več
domačih turistov

Zaradi epidemije koronavirusaje letos drugačna tudi

planinska sezona. Manj je prenočitev v planinskih
kočah, obiskovalci pa so večinoma Slovenci.

Veliko jih koristi bone, zlasti v nižje ležečih kočah
Vida Božičko

Planinarjenje je ena osre-
dnjih ponudb slovenskega

turizma, saj je po celotni
državi na voljo več kot deset tisoč
kilometrov pohodnih poti, ki pri-
peljejo do 179 planinskih koč s

7400 ležišči. Ta pa letos niso polno
zasedena. Več je sicer domačih
gostov, bistveno manj pa je tujih
planincev. Oskrbniki poročajo, da
je obiska za četrtino manj kot prej-
šnja leta. "Najvišji upad prenoči-

tev beležijo nekatere visokogorske
koče, tudi za polovico. V preteklih
letih je bilo največ prenočitev na
račun tujcev, teh pa je v letošnjem
letu za kar 70 odstotkov manj. K

sreči opažamo povečan obisk slo-
venskih gostov. A ker v primeru

slabega vremena Slovenci ne gremo

v gore, ostajajo postelje prazne,” je
razložil strokovni sodelavec Pla-
ninske zveze Slovenije Dušan Pra-

šnikar.
Postelje pa ostajajo prazne tudi

zaradi omejitvenih ukrepov Naci-
onalnega inštituta za javno zdrav-
je. Ta namreč določa, da lahko v

eni sobi spita dve osebi oziroma

več ljudi, ki so iz istega gospodinj-

stva ali več ljudi, ki potujejo skupaj.
Zaradi teh ukrepov je v planinskih
kočah posledično manj razpoložlji-

vih prenočitvenih kapacitet.

Vseeno so zadovoljni z obi-
skom v nižje ležečih kočah. Tra-

dicionalno so na vrhuncu sezone

najbolj obiskane koče v Trigla-
vskem pogorju in Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah, pa tudi tiste, ki
so lažje dostopne za družine. Z

dobrim obiskom in večjim števi-
lom prenočitev se lahko pohvalijo
nekatere koče na izhodiščih gora.

Številne koče so namreč dostopne

z vozili in pri njih mnogi koristijo
turistične bone. Z dobrim obiskom
nižje ležečih koč se lahko pohva-
lijo v PD Srednja vas v Bohinju,

ki upravlja štiri koče. "Letos se je
glede na pretekle sezone spreme-

nila struktura gostov. Tujcev je le
za peščico. Večina gostov v naših
kočah je Slovencev, skoraj 95 od-
stotkov. Ker smo pravočasno vpe-

ljali sistem koriščenja turističnih
bonov, naši gosti pogosto koristi-
jo to storitev. Več je obiskovalcev v
kočah v sredogorju, manj pa v viso-

kogorju. Verjetno se je tudi zaradi
tega spremenila struktura gostov.

Letos je v primerjavi z lani v Vo-

dnikovem domu na Velem polju
pol manj nočitev,” je razložil pred-
sednik društva PD Srednja vas v
Bohinju Jakob Zupanc.

Po zadnjih podatkih je bilo v pla-
ninskih kočah do zdaj unovčenih
1833 bonov. "Lahko rečemo, da bi bilo
brez bonov nekoliko manj prenoči-

tev. Oskrbniki koč opažajo, da bone
v kočah koristijo tudi takšni, ki sicer
ne hodijo v gore, a so jim boni motiv,

da preizkusijo tudi nekaj drugega," je
dodal Dušan Prašnikar.

Letos je v planinskih kočah več

prenočitev slovenskih gostov.

Foto: Andrej PETELINŠEK
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