
Počitnice v planinah

Obvezna oprema tudi zaščitna
maska in steklenička razkužila

Letošnja poletna planinska sezona bo zaradi ukre-
pov po epidemiji koronavirusa in zaradi preprečitve

ponovnega širjenja zagotovo drugačna kot pretekla

leta, a v Planinski zvezi Slovenije (PZS) to jemljejo
kot svojevrsten izziv. Aktivno so se vključili v pripra-

vo uredbe in dosegli, da je turistične bone mogoče

deljeno izkoristiti tudi v planinskih kočah. V njih
sicer veljajo določni higienski ukrepi. Za varen obisk

gora je še vedno pomembna predvsem usklajenost

pohodnikove kondicije, izbrane poti in nahrbtnika.

LEA KOMERIČKI KOTNIK

Po epidemiji koronavirusa
se večina dejavnosti počasi

vrača v normalne tirnice, a

z določenim omejitvami in
priporočili, ki veljajo tudi za

planinsko dejavnost. »Planin-
ske dejavnosti se udeležimo
le popolnoma zdravi. Če se

slabo počutimo, kihamo,

kašljamo, potem ostanemo

doma in s tem preprečimo

širjenje okužbe. Pazimo na

higieno kašlja in si temeljito

umijemo roke pred izvaja-
njem dejavnosti in po njej.
Upoštevati moramo varno-

stno razdaljo, kar še posebej

velja v notranjih prostorih.

Od pojava koronavirusa sta

obvezna oprema planinca
tudi zaščitna maska in manj-

ša steklenička razkužila, ki ju
imamo vedno v nahrbtniku,«

pojasnjujejo v PZS in planin-

ce pozivajo, naj, če se le da,
uporabljajo lastno opremo,
skupno opremo pa naj pred
uporabo razkužijo. Prav tako
svetujejo lasten prevoz. Če-

prav je treba priporočilom
Nacionalnega inštituta za jav-

no zdravje nameniti posebno
pozornost, pri tem ne smemo

pozabiti na osnovno pripravo

na turo.

Boni v planinskih
kočah

Planinske koče so v zadnjih
leti vedno bolj zanimive za

obiskovalce. Obisk domačih
gostov se bo letos najverjetne-

je še povečal, saj je vlada za

omilitev posledic epidemije
ponudila možnost koriščenja
turističnih bonov, s katerimi
bo mogoče plačati tudi v ve-

čini planinskih koč. »Veseli

smo, da je bone mogoče de-
ljeno koristiti tudi v planin-

skih kočah, zato si želimo, da
bi se čim več Slovencev letos
odločilo počitnice preživeti v

objemu gora. Veseli nas, da

so odločevalci med pripra-

vljanjem uredbe prepoznali

naše argumente in poiskali

rešitve,« je povedal generalni
sekretar PZS Matej Planko.

Postopek, kako izkoristiti
bon, je enostaven. Upravi-

čenec bo moral ob prijavi na

dan prihoda ponudnika sto-

ritve obvestiti, da bo za opra-
vljeno storitev unovčil bon.
Gost bo moral imeti s sabo
osebni dokument in podpi-

san obrazec. Ponudnik bo
nato v informacijski sistem
finančne uprave vnesel nje-

gove podatke, finančna upra-
va pa bo ustrezno zmanjšala
dobroimetje upravičenca ter

znesek opravljene storitve
izplačala ponudniku storitve.

Rezervacija na
spletu

Število nočitev v planinskih

kočah se povečuje. Z leti se

povečuje odstotek nočitev tu-

jih obiskovalcev gora, ki že
predstavljajo več kot polovico
vseh nočitev. V tujini način
rezerviranja prenočitev na

spletu uporablja že več kot
400 koč in letos bo spletni

način rezerviranja planinske

organizacije držav alpskega
loka CAA uvedla tudi PZS.
»Rezervacijski sistem je prila-

gojen posebnosti planinskih

koč in bo bistveno olajšal

rezervacijo prenočišč tako
obiskovalcem planinskih

koč kot tudi oskrbnikom.
Obiskovalci bodo lahko na

spletu v vsakem trenutku
videli zasedenost v rezerva-

cijski sistem vključenih koč,
tako da bodo lažje načrtovali
svoje planinske pohode in se

s tem izognili tveganju, da
ne bodo dobili prenočišča.

A uvedba rezervacijskega

sistema bo prinesla tudi več
odgovornosti obiskovalcev. V
primeru prepozne odpovedi

bodo gosti soočeni s finanč-
nimi posledicami, kar je sicer
običajna praksa pri rezerva-

ciji nočitev pri ponudnikih v

dolini,« je pojasnil podpred-
sednik PZS Miro Eržen.

Po koncu epidemije veljajo

v planinskih kočah posebni

ukrepi in Nacionalni inštitut
za javno zdravje je ob tem iz-
dal posebna priporočila gle-
de higiene in spanja. »Režim
spanja v kočah bo glede na
priporočila NUZ prilagojen.

Tako bosta v eni sobi lahko
spali dve osebi oziroma bo

v njej lahko več ljudi, če bo
skupina prijateljev na sku-

pnem pohodu ali skupina naO
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društvenem izletu,« je razlo-
žil strokovni sodelavec PZS
Dušan Prašnikar.

Osnovno branje
planinskega
zemljevida

Da se do planinskih koč
oziroma planinskih ciljev ne

bi izgubili, je poleg oprezne-
ga branja markacij potreb-

no osnovno znanje branja
zemljevidov. Kako se boste
obnašali, ko se boste znašli
v megli, snežni odeji, vetru

in vam bo znana pokrajina

postala popolna neznanka?
»Če se izgubimo, se najprej
ustavimo. Podrobno preuči-

mo območje okrog sebe in
prehojeno pot. Potem posku-

šamo določiti svoj položaj. Če

nam to ne uspe, se vrnemo na

kraj, kjer smo nazadnje še ve-

deli, kje smo bili, ter ponovno
preučimo svojo načrtovano
pot. Najpomembnejša dela
obvezne planinske opreme
sta preprost kompas in nov

planinski zemljevid. GPS-na-
prave in aplikacije na mobil-
nem telefonu lahko služijo
zgolj kot dodatna opora ali
informacija pri iskanju stoj-

ne točke in prave poti. Najo-
snovnejša veščina orientaci-
je je orientiranje s pomočjo
planinskega zemljevida in
kompasa ali na podlagi zna-

nih markantnih točk v okolju.

Prepoznavanje oblik v naravi
in na planinskem zemljevidu

je znanje, ki bi ga moral imeti
vsak tudi za vsakdanje življe-

nje,« je osnove razložil stro-

kovni sodelavec PZS Matjaž

Šerkezi.

Slovenske gore obišče letno

1,7 milijona obiskovalcev. V
PZS si na začetku planinske

sezone želijo predvsem čim
manj poškodb in da bi imeli

gorski reševalci čim več mir-
nih koncev tedna. Da bi bilo
smole v gorah čim manj, v

PZS poudarjajo pomen do-
bre priprave na turo. Letošnje

leto je posebno tudi zato, ker
je bila zaradi epidemije okr-
njena dejavnost markacistov,
in zgodi se lahko, da bomo
marsikje naleteli na planinsko
pot, ki je na mestih poškodo-

vana. llidi zato je ključna in
zelo pomembna priprava na

planinski izlet. »Posebej po-
zorni moramo biti pri izbiri
ture in načrtovanju časovnice,
če so z nami otroci ali starejši

planinci. Seveda nas lahko na

posameznih planinskih po-
teh preseneti krajše snežišče,

predvsem na osojnih in sever-
nih pobočjih. Temperature v
dolini naj nas ne zavedejo in
imejmo v nahrbtniku vedno

topla oblačila, vključno s kapo

in z rokavicami. S poletnimi

meseci se prebudijo tudi ne-

vihte in z njimi strele. Pred
udarom strele se ne moremo

zaščititi. Pomembno je, da se

v gore odpravimo dovolj zgo-
daj in smo v popoldanskem

času, ko so poletne nevihte
najpogostejše, že na varnem

v dolini ali planinski koči,« še
dodaja Šerkezi.

Foto: PZS
Ob pogorišču nekdanjega

Kocbekovega doma na Koro-
šici bosta v poletni sezoni na

voljo 16 zasilnih ležišč v za-

bojnikih in osnovna oskrba
pijače in hrane. Pri Frischau-
fovem domu na Okrešlju bo
na voljo zgolj osnovna oskrba
s pijačo. Za gradnjo novega
doma na Okrešlju so bila pri-
dobljena vsa soglasja, Planin-
sko društvo Celje - Matica pa
je že vložilo vlogo za prido-
bitev gradbenega dovoljena.
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