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Letošnja planinska sezona z manj tujci

Slovenci spoznavajo
domače planine
Zaradi vsem znanih razmer in poostrenih ukrepov
za varovanje zdravja je precej drugačna tudi letošnja
poletna planinska sezona. Oskrbniki planinskih koč,
kjer je zaradi ukrepov na voljo malo manj ležišč kot

običajno, opažajo, da
letos odločilo precej

je za obisk slovenskih gora
manj tujcev, a zato veliko več
se

Slovencev.

jih je letos le še peščica. Večino gostov v naših
kočah je Slovencev, skoraj 95
tujcev,

odstotkov. Ker smo pravočasno vpeljali sistem koriščenja
turističnih bonov,

pogosto koristijo to storitev.
Več je obiskovalcev v kočah
v

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

LEA KOMERIČKI KOTNIK

Planinstvo je že desetletja
eden bolj uspešnih turističnih
produktov v alpskem delu Slo-

gremo v gore, ostajajo postelje
prazne,« je razložil strokovni
sodelavec Planinske zveze

kot tudi v ostalih hribovitih delih dežele. Slovenijo

Slovenije

prepreda mreža več kot deset

Tradicionalno so na vrhuncu sezone najbolj obiskane

venije

tisoč

kilometrov planinskih

poti, ki pripeljejo do

179 pla-

(PZS)

Dušan Pra-

šnikar.

koče v triglavskem pogorju in

ninskih koč, zavetišč in biva-

Kamniško-Savinjskih

kov s skupno 7.400 ležišči in
več kot 10 tisoč sedišči. Letos

a tudi tiste,

oskrbniki koč tožijo o manjšem obisku gora in manjšem
številu prenočitev kot pretekla

ki

Alpah,

so lažje dosto-

pne za družine. Z dobrim
obiskom in večjim številom
nočitev se lahko pohvalijo
nekatere koče

naši gosti

sredogorju, manj v visoko-

spanje (priporočamo vsaj tri
dhi pred prihodom), še posebej

v primeru načrtovanega

koriščenja turističnih bonov,«
je povedal Dušan Prašnikar.

Bone planinci v največji
nieri koristijo v planinskih
kočah, ki so dostopne z vozili, nekaj tudi v visokogorskih

gorju,« je razložil predsednik

kočah.

društva Jakob Zupanc.

bi bilo brez bonov nekoliko
manj nočitev.

Več ukrepov, manj
postelj
Po

zadnjih

nančne
do zdaj

podatkih

uprave

RS

je

ristijo
Fi-

bilo

rih kočah bi sicer lahko prenočilo več gostov, vendar jih
omejuje ukrep, ki ga je izdal
Nacionalni inštitut za javzdravje (NUZ).

rečemo,

da

Oskrbniki koč

opažajo, da bone v kočah ko-

v planinskih kočah
unovčenih skoraj dva tisoč
bonov, kar je dober odstotek
in pol vseh bonov. V nekate-

no

»Lahko

»Bistven

tudi takšni, ki sicer ne

hpdijo v gore, a

da

motiv,

so jim boni
tudi

preizkusijo

nekaj drugega,« dodaja Pra-

šnikar.
Koča na Loki (1534 m, PD
na vzhodnem pobo-

Luče)

čju Raduhe,
mejo,

tik nad gozdno

je pogosta izbira pla-

nincev.

Oskrbnica

Kramar

Kokalj

Mojca

prav tako
opaža, da je letos občutno

na izhodišč-

ukrep za planinske koče do-

manj tujih planincev,

leta. V dosedanjem delu poletne sezone so zabeležili za
kar 25 odstotkov manj obiska.

gora. Številne
koče so namreč dostopne z
vozili in pri teh kočah ljudje

loča, da lahko v eni sobi spita
dve osebi oziroma več ljudi,
če so ti iz istega gospodinjstva

koriščenja turističnih bonov

jo tudi takšni, ki jih pretekla
leta nismo videli v koči. Zagotovo se pozna, da je manj tuj-

nih

točkah

»Naj višji upad nočitev beležijo

pogosteje unovčijo turistične

ali če več ljudi potuje skupaj,

nekatere visokogorske koče,
tudi za polovico. V preteklih

bone. O dobrem obisku nižje
ležečih koč se lahko pohva-

torej

letih so večinoma prenočevali
tujci, ki jih je letos kar za 70

lijo

odstotkov manj. Na srečo opažamo povečan obisk slovenskih gostov. A ker v primeru

ki upravlja štiri koče. »Letos

slabega vremena Slovenci ne

Če

v

(PD)

Planinskem

društvu

Srednja vas v Bohinju,

se je glede na pretekle sezone

spremenila struktura gostov.
je bilo lani

70 odstotkov

skupina

prijateljev

na

skupnem pohodu ali skupina

društvenem izletu. Zaradi
teh ukrepov je v planinskih
kočah manj razpoložljivih
nočitvenih zmogljivosti, zato
na

obiskovalce pozivamo k pravočasnim rezervacijam za

zaradi

pa je več slovenskih gostov:
»Opažamo, da pri nas prespi-

cev, ki

so pogosteje prespali v

koči. Na različne načine poskušamo privabiti slovenske
ljubitelje gora, tudi z različno
kulinarično ponudbo.«
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Varno v

hribe
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V PZS ob tem planince in pohodnike vnovič opozarjajo, da naj nikar ne pozabijo osnovnih navodil varne hoje v
hribe. Tako priporočajo dobro in premišljeno načrtovanje planinske ture in uporabo ustrezne opreme. Prvi korak k
varnejšemu obisku gora je načrtovanje poti ob planinskem vodniku in zemljevidu. V kočah, v 1 'ZS, turističnih in drugih
točkah je obiskovalcem gora na voljo tudi zgibanka z napotki za varnejši obisk gora poleti. V nahrbtnik pa sedaj sodita
tudi zaščitna maska in manjša steklenička razkužila.
[

Ob lepem vremenu je pohodnikov, ki se okrepčajo v planinskih kočah precej, nočitev

pa

je manj kot pretekla leta.

