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DOPUST V PLANINAH

Prenočevanje
v kočah tudi
po spletu
Nov rezervacijski sistem bo prilagojen posebnosti
planinskih koč in bo bistveno olajšal rezervacijo
prenočišč obiskovalcem in tudi oskrbnikom
Igor Selan

bona). Ponudnik bo nato

Dopusti

so

pred vrati

marsikdo bo

in

poletne

dneve preživel tudi v slovenskih planinah. Še posebno, ker
bo mogoče turistične bone izkoristiti tudi v večini planinskih koč,

ki

se bodo,

če se že niso, odprle do

začetka julija. Bon, ki bo unovčljiv
za nastanitev ali za nastanitev z

zajtrkom, bo deljiv in se bo lahko

unovčil v večkratnem znesku. "V
Planinski zvezi Slovenije (PZS) smo
tega zelo veseli

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

se čim več

in si želimo, da bi

Slovencev letos odločilo

počitnice preživeti v objemu gora,"

v infor-

macijski sistem finančne uprave

vnesel
uprava

njegove
pa

podatke, finančna

bo ustrezno zmanjša-

la upravičenčevo dobroimetje in

bodo lažje načrtovali

svoje planin-

ske pohode in se s tem izognili tveganju, da ne bi dobili prenočišča. Bo
pa

uvedba rezervacijskega sistema

prinesla več odgovornosti tudi obi-

znesek opravljene storitve izpla-

skovalcem. Ob prepozni odpovedi

čala ponudniku storitve.

bodo namreč soočeni s finančni-

"V PZS

priporočamo, da imajo upravičen-

mi posledicami, kar je sicer običaj-

ci ob obisku planinskih koč s sabo
fotokopijo osebnega dokumenta

pri ponudnikih v dolini." Dostop

in že izpolnjen obrazec. V posebnih primerih, če bo za mladoletne

do spletnega rezervacijskega sistema za planinske koče bo mogoč

bon unovčil kdo, ki ni zakoniti zastopnik, bo treba imeti s sabo pod-

na spletni strani PZS ali na spletni

pisano posebno izjavo. Vse izjave

vljeno).

najdete na Fursovi spletni strani,"

na praksa pri rezervaciji prenočitev

strani koče (če jo ima ta vzpostaV PZS pričakujejo,

Miro

da se bo to

po-

letje v rezervacijski sistem vključilo

pravi generalni sekretar PZS Matej

razlaga podpredsednik PZS

Planko.

Eržen.

okrog deset planinskih koč z najve-

Lažje načrtovanje

čjim

planinskih pohodov

dom v Vratih,

Priporočljive so fotokopije

PZS

dokumentov
Postopek koriščenja bonov v pla-

ninskih kočah bo enostaven.

Upra-

vičenec bo moral ob prijavi na dan
prihoda ponudnika storitve

ob-

da bo za opravljeno storitev unovčil bon, s sabo bo moral
vestiti,

imeti

letos za obiskovalce

gora

pri-

pravlja tudi novost, rezervacijo pre-

osebni dokument

in podpi-

san obrazec (potrditev unovčitve

nočitev po

spletu. Kot

pojasnjuje

deležem

prenočitev,

kov dom na Kriških podih,
ski dom na Vršiču,
na Stolu,

gojen posebnosti planinskih koč in

polju in Zasavska koča na Preho-

bo bistveno olajšal rezervacijo prenočišč obiskovalcem in tudi oskrb-

davcih.

Vodnikov dom na Velem

V PZS sicer pričakujejo,

čevale še druge koče z veliko

lahko preko spleta v vsakem trenutku videli zasedenost v rezerva-

nočitvami.

cijski sistem vključenih koč, tako da

Slovenije si želijo ,
da bi se čim več

zdravje je za planinske koče izdal posebna

prilagojen. Tako bosta v eni sobi lahko spali največ dve osebi oziroma več
ljudi, če bodo iz istega gospodinjstva ali če več ljudi potuje skupaj, torej
skupina prijateljev na skupnem pohodu ali skupina na društvenem izletu.
manj razpoložljivih prenočitvenih

kapacitet, PZS priporoča dobro načrtovanje izleta in pravočasne
še

rezerva-

posebno ob načrtovanem koriščenju turističnih bonov.

da

se bodo v sistem postopoma vklju-

nikom. "Obiskovalci bodo namreč

priporočila glede higiene in spanja, po katerih bo režim spanja v kočah

cije za spanje,

koča

Eržen, bo rezervacijski sistem prila-

Nacionalni

Ker

Poštar-

Prešernova

V Planinski zvezi

bo zaradi tega v planinskih kočah

Dom

Valentina Staniča, Koča na Doliču,
Koča na Planini pri Jezeru, Pogačni-

Režim spanja bo prilagojen
inštitut za javno

Aljažev

Dom Planika,

Slovencev letos
odločilo počitnice
preživeti v gorah

pre-
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V rezervacijski

sistem

prenočitev je

za zdaj vključenih deset planinskih
koč z

največjim

deležem prenočitev,

med njimi tudi Aljažev
Postopoma

se bodo

dom v Vratih.

vanj vključevale

druge. Foto:
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še
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