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PREDSTAVITEV PRIROČNIKA ZA PLANINSKE 

KOČE

Drago Dretnik januar 2019
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Sklep 14. seje IO GK PZS št. 7-14-2017 z dne 20.10.2017:

Naloga Svetovalne pisarne pri GK v letu 2018 je izdelava navodil za

gospodarjenje s planinskimi kočami.

Na osnovi tega sklepa smo izdelali 

PRIROČNIK ZA PLANINSKE KOČE
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Zgradba priročnika (1)

Jedro priročnika sestavlja 10 glavnih poglavij in sicer:

▪ Gradnja in rekonstrukcije

▪ Ravnanje z živili

▪ Pitna voda

▪ Energetska oskrba

▪ Odpadna voda

▪ Odpadki

▪ Varstvo pri delu

▪ Varstvo pred požarom

▪ Tovorne žičnice

▪ Zbirni opomnik
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Zgradba priročnika (2)

Priročnik ima tudi 8 prilog in sicer:

▪ Priloga 2.1.1 Vodilna mapa HACCP

▪ Priloga 2.1.2 Mapa 1 HACCP

▪ Priloga 2.1.3 Mapa 2 HACCP

▪ Priloga 2.1.4 Mapa 2.2 HACCP

▪ Priloga 3.1 Notranji nadzor pitne vode (izvir/kapnica)

▪ Priloga 3.2 Notranji nadzor pitne vode (izvir/kapnica + UV sterilizacija)

▪ Priloga 5.1 Priročnik za vodenje investicije za izgradnjo MKČN

▪ Priloga 6.1 Minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje

▪ Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih

▪ Hišni red planinskih koč
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Sestava posameznih poglavij

Posamezno glavno poglavje je sestavljeno iz:

uvoda (pomen tega poglavja za koče)

navedbe veljavne zakonodaje (samo predpisi, ki so pomembni za koče)

citatov iz najpomembnejših členov posameznega predpisa (ki se nanašajo na 

upravljanje koč)

opomnika (zahteve zakonodaje tega poglavja za posamezno kočo).

V poglavju Zbirni opomnik pa so zbrane vse zahteve zakonodaje, ki jih 

mora posamezna koča izpolniti, da obratuje v skladu z vsemi predpisi, 

navedenimi v vseh 9 glavnih poglavjih.
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Pomen posameznih prilog (1)

Poglavje 2. Ravnanje z živili ima naslednje priloge:

Priloga 2.1.1 Vodilna mapa HACCP

Navodila za delo v kuhinji

Priloga 2.1.2 Mapa 1 HACCP

Prerekvizitni programi

Priloga 2.1.3 Mapa 2 HACCP

Priloge v zvezi z živili, čiščenjem, zaposlenimi

Priloga 2.1.4 Mapa 2.2 HACCP

Evidence

PZS je dosegla z MKGP Uradom za varno hrano dogovor o vzpostavitvi 

lastnega sistema zagotavljanja varne hrane, ki temelji na prerekvizitnih

programih (dobri higienski praksi).



7

Pomen posameznih prilog (2)

Poglavje 3. Pitna voda ima naslednje priloge:

Priloga 3.1 Notranji nadzor pitne vode

Oskrba koče iz izvira ali kapnice

Priloga 3.2 Notranji nadzor pitne vode

Oskrba koče iz izvira ali kapnice s priključeno UV sterilizacijo

Predlagani sistem notranjega nadzora pitne vode (imenovan tudi HACCP za 

pitno vodo) je akceptiran tudi iz strani Zdravstvenega inšpektorata RS.
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Pomen posameznih prilog (2)

Poglavje 5. Odpadna voda ima naslednjo prilogo:

Priloga 5.1 Priročnik za vodenje investicije za izgradnjo malih

komunalnih čistilnih naprav (MKČN) zmogljivosti do 50 

populacijskih enot

Priročnik je sestavljen tako, da vodi investitorja skozi cel postopek od prve 

ideje do polnega obratovanja male komunalne čistilne naprave.

Poglavje 6. Odpadki ima naslednjo prilogo:

Priloga 6.1 Minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje
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Zaključek

Upam, da bo  priročnik služil kot koristen pripomoček za uspešno vodenje in

delo na planinskih kočah v Sloveniji. V glavnih poglavjih so navedene zahteve

iz predpisov, ki jih morajo koče izpolnjevati, da zadostijo ne samo zakonodaji,

temveč da bo upravljanje koč varno tako za goste, kot tudi za zaposlene.

V prilogah pa so navedeni vzorci dokumentacije, ki bodo olajšali vodstvom

planinskih društev in najemnikom vzpostaviti celovit nadzor pri pripravi

živil  in oskrbi s pitno vodo.

Avtor 
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HVALA ZA VAŠO 

POZORNOST!


