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Gorenjski glas

Petek

Država: Slovenija

Stran: 24

1/1

Površina: 330 cm2

Rezervacije koč po internetu
Letošnja planinska poletna sezona bo zaradi

ukrepov

po epidemiji

covida-19 drugačna kot pretekla leta.

Kako so se nanjo pripravili, so te dni predstavili na Planinski zvezi Slovenije.
Jasna Paladin

- Planin-

Kamniška Bistrica

ska zveza Slovenije (PZS) je
v

torek

pripravila

novinar-

sko konferenco, in to v okolju, kjer

dati

imajo največ pove-

-

in pokazati

v hribih.

Novinarje so gostih na Mali

planini.
Tudi v planinski dejavnovedno veljajo določe-

sti še

in priporočila:

omejitve

ne

če se slabo počutimo, kihamo,

kašljamo,

nemo doma

in

potem ostas tem prepre-

čimo širjenje okužbe. Pazimo na

higieno kašlja in si

te-

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

meljito umijemo roke pred
izvajanjem dejavnosti in po

Treba

njem.

je

upoštevati

varnostno razdaljo

me-

1,5

tra, še zlasti v notranjih pro-

storih.

Od

pojava

virusa naprej

sta

koronaobvezna

oprema planinca tudi zaščitna maska in manjša steklenička razkužila, ki ju imamo
vedno v nahrbtniku.

V

planinski

organizaciji

so veseli, da bodo državljani

V rezervacijski sistem prenočišč

planinskih koč kot tudi oskr-

nočitev pri ponudnikih v do-

dnik storitve bo na Furs poslal potrdilo, ki je podlaga za

bnikom.

lini,« je

Miro

čenih koč, tako da bodo laž-

planinskih koč

Eržen in poudaril, da so in-

je načrtovali svoje planinske

deležem

pohode in

so že potrdili: Aljažev dom v
Vratih, Dom Planika, Dom

ternetne

PZS

povezave

Tudi PZS bo

v

kočah

-

-

vacijskega

dla rezervacijo prenočitev po

nesla

spletu.

sti

pride do zapletov,

re-

cimo do prekinitve internetne povezave do

informacij-

skega sistema Furs, bo

gost

letos uve-

»Rezervacijski

sis-

tem je prilagojen posebnosti
planinskih koč in bo bistveno

olajšal rezervacijo

nočišč

tako

izognili

tveganju, da ne bodo dobili

skih

no, če

tem

prenočišča. A uvedba rezer-

tujini že v navadi

V uredbi je tudi zapisa-

se s

tako kot je v

pri uporabi bonov v planin-

mo.

Eržen.

sistem vključilo približno 15

zanesljive.

pričakuje-

dodal

jejo, da se bo

»Večjih problemov

ne

še

v rezervacijski sistem vklju-

izplačilo založenih sredstev
povedal
upravičencu,«
je

ločevalcem

kočah

Obiskovalci bodo

lahko na spletu v vsakem
trenutku videli zasedenost

podpredsednik

predlagali prav

na Stolu.

nastanitev plačal sam. Ponu-

turistične bone lahko uporabili tudi v planinskih kočah,
in to v več delih, kar so odna PZS.

se je že vključila tudi Prešernova koča

preobiskovalcem

ru

sistema

tudi več

bo

pri-

odgovorno-

obiskovalcem.

V

prime-

prepozne odpovedi bodo
soočeni s finančnimi

gosti

V

letošnji sezoni pričakuv rezervacijski

z naj večjim

nočitev.

Vključitev

Valentina Staniča,

Koča

na

Doliču, Koča na Planini pri
Jezeru,

Pogačnikov

dom

na Kriških podih,

Poštarski

dom

Prešerno-

va

na

Vršiču,

koča na Stolu, Vodnikov

posledicami, kar je sicer obi-

dom na Velem polju in Za-

praksa pri rezervaciji

savska koča na Prehodavcih.

čajna

