
Planinske koče so tudi zatočišče
Počitnice v gorah Prenočišče sije dobro rezervirati vnaprej

Te planinske sezone za vse, ki se
bodo ustavili v kateri od planin-
skih postojank, ne bo zaznamo-
vala le nova dodatna oprema, to
sta zaščitna maska in razkužilo,
ampak tudi drugi previdnostni

ukrepi. V isti sobi lahko po zdaj
veljavnih pravilih prespijo samo
člani iste družine ali iste skupine

pohodnikov.

Simona Bandur

V preteklih dveh ali treh letih so
imele koče v slovenskih gorah več
kot pol obiskovalcev iz tujine. To se
bo to poletje vsekakor spremenilo,
se strinja generalni sekretar Pla-
ninske zveze Slovenije Matej Plan-

ko, zato bodo morali čim več
domačih obiskovalcev pre-

pričati, da bodo vsaj del po-
čitnic preživeli v gorah, pre-
nočili v kočah ter tam tudi

izkoristili turistične bone.

Priporočajo predvsem obisk

m&M

sredogorja, kjer imajo postojanke
v primerjavi s tistimi v visokogor-

ju precej manj prenočitev. »Kočam
priporočamo, da pripravijo pakete

s planinskimi aktivnostmi in dru-

gimi naravnimi in kulturnimi zani-
mivosti ter poskušajo tako kakšen
dan več zadržati obiskovalce.«

Ker imajo koče v glavnem sobe

z več ležišči, veljajo nekateri pre-
vidnostni ukrepi. Za zdaj je pred-

pisano, da lahko v večposteljnih
sobah spijo člani istega gospodinj-
stva ali člani skupine, ki že sicer

potuje skupaj. »Na NIJZ smo po-
slali pobudo, da bi naredili izjemo,
in sicer da bi bilo mogoče spanje v
večposteljnih sobah urediti tako,

da je eno ležišče vmes prosto,
vendar na to še nismo dobi-

li pozitivnega odgovora,«
pravi Planko. Toda zave-
dati se je treba, dodaja,
da so koče tudi zatoči-

šča, kamor ljudje pride-
jo, če jih ujame slabo

vreme, noč ali

premaga

utrujenost.
V teh pri-

merih jih morajo sprejeti, saj bi

bili v nasprotnem lahko v smrtni
nevarnosti.

Vsi, ki načrtujejo prenočitve v
teh postojankah, naj si prostor
rezervirajo vnaprej. Na PZS sicer

uvajajo rezervacijski sistem zdru-

ženja planinskih zvez alpskega
loka, za zdaj so podpisali dogovore

o sodelovanju s kakimi desetimi

kočami, delovati pa naj bi začel v
prihodnjih dveh tednih.

Kako je v Italiji
in Avstriji

Tudi v Avstriji in Italiji, ki sta ravno
tako priljubljeni točki slovenskih
ljubiteljev gora, so koče odprte za
prenočevanje. Prostor si je treba

rezervirati vnaprej, potrebujejo

svojo spalno vrečo, zaščitno masko

in razkužilo, v Italiji tudi rokavice.

V obeh državah priporočajo, da

gostje pred obiskom preverijo,

kakšen je trenutni protokol.

Matej Planko s PZS

napoveduje nov re-
zervacijski sistem.
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