08.07.2020

Nedeljski dnevnik

Sreda

Država: Slovenija

Stran: 29

1/2

Površina: 553 cm2

EKOAKCIJA OČISTIMO NAŠE GORE ZAVAROVALNICE

VSESLOVENSKA

TRIGLAV IN NEDEUSKEGA DNEVNIKA

Planinske koče tudi
požarno bolj varne
- Nasveti,

V planinah poskrbljeno za ognjevarnost

kako

v hribe in kako tam prespati v obdobju koronavirusa
Tone Fornezzi

ne razmere

Slovenci slovimo kot planinski narod, saj sodimo med srečne dežele s

izziv.

vavčerje

čudovitim gorskim

tudi

zato

bo

svetom in

letošnja planinska poletna

sezona pričakovano zelo

zanimiva.

V Planinski zvezi Slovenije
vajo načrtov,

slovenskih
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počitnice

ne skri-

da bo letošnji obisk v

hribih precej

pretekla leta,
cev

tudi

večji kot

koristiti

deljeno

mogoče

v planinskih kočah

si tudi

in

Slovenije Matej Planko.

zveze

pa bodo posebni ukrepi
NIJZ, kjer so izdali posebna pripo-

v domači

ročila glede higiene in spanja. »Re-

Veljali

žim

v kočah bo

spanja

prilagojen

deželi. Življenje se vendarle počasi
vrača v normalne tirnice, vendar z

priporočilom

določenimi omejitvami in priporo-

eni

čili, kar velja še posebej za planin-

oziroma več, če bodo iz istega gospodinjstva. Zaradi posebnih ukre-

sko dejavnost.

takrat, ko

dovolj zgodaj in smo

so

poletne nevihte najpogostejše, v popoldanskem času, že na varnem v

dolini ali planinski koči.

zato želimo, da bi čim več Slovencev
letos počitnikovalo v objemu gora,«
pravi generalni sekretar Planinske

Sloven-

saj bo veliko

preživelo

jemljejo kot svojevrsten

»Veseli smo, da bo turistične

sobi

Tako

NIJZ.

lahko

spali

le

bosta

dve

v

osebi

Naprej z akcijo
Očistimo nase gore
Zavarovalnica Triglav skupaj

z Ne-

deljskim dnevnikom tudi letos pri-

pravlja že enajsto sezono zapored
vseslovensko ekoakcijo Očistimo
naše gore, s katero ljubitelje gora in
planin spodbujamo k vami in odgovorni hoji v hribe. Letos smo v našo
dodali

akcijo

tudi

večjo

požarno

varnost planinskih koč. Dvainpet-

pov bo v planinskih kočah posledič-

desetim planinskim kočam je Zava-

nočitvenih

rovalnica Triglav podarila 152 tako

priporočamo

imenovanih gasilskih ampul. »Pla-

opozorimo, da se v gore lahko od-

vsem planincem podrobno načrto-

ninski domovi so pogosto starejši in

pravimo le zdravi,

zaželena je tudi

vanje izleta in pravočasne rezerva-

zgrajeni iz gorilnih materialov, prav

če pa se
počutimo slabo, kihamo ali kašlja-

cije za spanje, še posebej v primeru
koriščenja

mo, potem je najbolje, da ostanemo
doma in tako neposredno prepreči-

ninske zveze Slovenije Dušan Praš-

začetne

mo širjenje okužbe. Paziti moramo
tudi na osebno higieno, redno si

nikar.

hitro

moramo umivati roke,

milijona

Manj oseb v eni sobi
Seveda ne bo

dobra

telesna

odveč, če še

no

enkrat

kondicija,

treba je upo-

števati varnostno razdaljo

1,5

me-

manj

razpoložljivih

zmogljivosti

opozoril

zato

turističnih

je

bonov,«

strokovni sodelavec

Slovenske gore na leto

Pla-

obišče

tako pa v nekaterih kočah oskrbniki
prisotni vse leto. To seveda

niso

povečuje tveganje, da se morebitne

iskre

Hkrati gre za objekte, ki so navadno
postavljeni na težje dostopnih loka-

okoli 2 milijona.

Pri

cijah,

kar

pomeni,

Od pojava koronavirusa je obvezna

planinski zvezi poudarjajo pomen

soki.

tudi dodatna oprema planinca, kot
sta zaščitna maska in manjša stekle-

dobre

Očistimo naše

ture moramo biti še posebej

nička razkužila v nahrbtniku. Skup-

ni,

mo,

priprave

na

turo.

Pri izbiri

previd-

tudi pri načrtovanju časovnice,

če so z nami otroci ali

obenem pa svetujemo tudi las-

ninci.

Na

Pri uporabi javnega ali

poteh

nas

ten prevoz.

posameznih

lahko

starejši plaplaninskih

preseneti

krajše

osojnih ali

avtobusnega prevoza moramo upoštevati navodila, ki jih za to področje

snežišče, predvsem

običajno predpiše Nacionalni inšti-

dolini naj nas ne zavedejo, v nahrbtniku imejmo vedno topla oblačila,

tut

za javno zdravje

(NIJZ).

Pri Planinski zvezi Slovenije trenut-

zelo

požare.

1,7

napovedujejo

uporabo razkuži-

večje

v

obiskovalcev, letos pa jih
pričakujejo še precej več, optimisti

tra, še posebej v notranjih prostorih.

no opremo pred

kočah lahko

v

razplamtijo

severnih pobočjih.

na

Temperature

v

vključno s kapo in rokavicami. Po-

membno je, da se v gore odpravimo

da

so

stroški

njihove sanacije praviloma zelo vi-

Zato smo v 11. sezoni akcije
gore z razpisom

za

gasilne ampule planinskim kočam
zagotovili dodatno zaščito, v primeru

začetnih požarov.

Hkrati Zava-

rovalnica Triglav planinska društva
ozavešča o pomenu primernega požarnega zavarovanja z ustrezno za-

varovalno vsoto.

Le

na

tak način

lahko planinskim kočam zagotovimo

ustrezno

požara,«

pomoč,

če

pride do

je povedal Peter Filip

Ja-
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kopic, direktor službe
nje

premoženja

interesov
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glav.

v

za zavarova-

in premoženjskih

Zavarovalnici

Tri-

St

Slovenske gore in planine bodo v poletni sezoni dobro obiskane. / foto: iStock

