
Slovenija • Planinske koče letos manj obiskane, Slovencev več

Zaradi omejitev je v kočah
na voljo manj postelj

Oskrbniki planinski
koč letos tožijo o
manjšem obisku
gora in manj
nočitvah kot
pretekla leta. Upad
je 25-odstoten,
ponekod v
visokogorju celo
50-odstoten. Manj je
predvsem tujcev, ki
so v preteklih letih
ustvarjali glavnino
nočitev v planinskih
kočah. Je pa letos
več slovenskih
gostov, tudi zaradi
turističnih bonov.

• Tradicionalno so na vr-

huncu sezone najbolj obis-
kane koče v Triglavskem
pogorju in Kamniško-Savi-
njskih Alpah, pa tudi tiste,

ki so lažje dostopne za

družine. Z dobrim obiskom
in večjim številom nočitev
se lahko pohvalijo nekatere
koče na izhodiščih gora.

Številne koče so namreč do-
stopne z vozili in pri njih
mnogi koristijo turistične
bone, so sporočili iz Pla-
ninske zveze Slovenije.

Tujcev le peščica

Takšne so denimo štiri koče,

ki jih upravlja Planinsko
društvo Srednja vas v Bohi-

nju. “Letos se je glede na

pretekle sezone spremenila
struktura gostov. Če je bilo

lani 70 odstotkov tujcev, jih
je letos le še peščica. Večino
gostov v naših kočah je Slo-

vencev, skoraj 95 odstot-
kov,” je pojasnil predsednik
tega društva Jakob Zupanc.

Po zadnjih podatkih Fi-

nančne uprave je bilo doslej

v planinskih kočah
unovčenih 1833 bonov, kar
je 1,6 odstotka vseh. V ne-

katerih kočah bi sicer lahko

prenočilo več gostov, a jih
omejujejo priporočila Na-

cionalnega inštituta za jav-

no zdravje.
“Bistven ukrep za planin-

ske koče določa, da lahko v

eni sobi spita dve osebi ozi-

roma več ljudi, ki so iz is-
tega gospodinjstva ali če
več ljudi potuje skupaj. Po-

sledično je v planinskih

kočah manj razpoložljivih
nočitvenih zmogljivosti, za-

to obiskovalce pozivamo k

pravočasnim rezervacijam,
še posebej v primeru

načrtovanega koriščenja tu-

rističnih bonov,” je povedal
strokovni sodelavec Planin-
ske zveze Slovenije Dušan
Prašnikar.

Obiskovalci in oskrbniki

ne poročajo o posebnih za-

pletih pri koriščenju bonov.

A na Planinski zvezi Slo-
venije pohodnike kljub te-

mu opozarjajo, naj imajo za

koriščenje bonov s seboj fo-
tokopijo osebnega doku-
menta.

V koče ne prihajajo
le planinci

Bone planinci v največji me-

ri koristijo v planinskih
kočah, ki so dostopne z vo-

zili, nekaj pa tudi v viso-
kogorskih kočah. “Lahko
rečemo, da bi bilo brez bo-
nov nekoliko manj nočitev.
Oskrbniki koč opažajo, da

bone v kočah koristijo tudi
takšni, ki sicer ne hodijo v

gore, a so jim boni motiv, da

preizkusijo tudi nekaj dru-
gega,” je še dodal Prašnikar.

Koča na planini Loka na

vzhodnem pobočju Raduhe

tik nad gozdno mejo je po-
gosta izbira planincev. Nje-

na oskrbnica Mojca Kra-

mar Kokalj je potožila, da
imajo tudi oni letos manj
tujih gostov, a zaradi ko-
riščenja turističnih bonov je
nekaj več slovenskih:
“Opažamo, da pri nas pres-
pijo tudi takšni, ki jih pre-

tekla leta nismo videli v

koči. Na različne načine po-

skušamo privabiti sloven-
ske ljubitelje gora, tudi z
različno kulinarično po-
nudbo.”

Od letošnjega julija je mo-

goče v določenih kočah v
Sloveniji rezervirati nočitev
preko spleta, saj se je Pla-
ninska zveza Slovenije pri-

ključila prilagojenemu re-

zervacijskemu sistemu za

planinske koče, ki ga že ne-

kaj let uporabljajo v Alpah.
“Sistem je preveden v slo-
venščino in omogoča lažjo
rezervacijo tudi za nočitve v

tujih planinskih kočah,” je
povedal Prašnikar.

Planinstvo je že desetlet-
ja eden izmed bolj uspešnih

turističnih produktov v al-
pskem delu Slovenije, kot

tudi v ostalih hribovitih de-
lih dežele. Slovenijo prepre-
da mreža več kot 10.000 ki-
lometrov planinskih poti, ki

pripeljejo do 179 planinskih
koč, zavetišč in bivakov s

7400 ležišči in več kot
10.000 sedišči. • STA

10.000
kilometrov

planinskih poti

premore Slovenija
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V gore se tudi letos podaja veliko obiskovalcev, tujcev pa je manj kot prejšnja leta.
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