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Planinska zveza Slovenije            Ljubljana, 05.12.2016 
Gospodarska komisija – Svetovalna pisarna 
Dvoržakova 9 
1000 Ljubljana 
 

 
 

POROČILO O DELU SVETOVALNE PISARNE PZS NA PODROČJU RAVNANJA Z 
ODPADNIMI VODAMI, PITNO VODO, ŽIVILI IN ODPADKI NA PLANINSKIH 

KOČAH V LETU 2016 
 
 
Uvod 
Planinska zveza Slovenije se je v letu 2012 odločila, da ustanovi v okviru Gospodarske 
komisije Svetovalno pisarno,  
 
Namen svetovalne pisarne 
Svetovalna  pisarna se je ustanovila z namenom, da bo PZS posameznim planinskim 
društvom nudila strokovno pomoč pri: 

 ravnanju z odpadno vodo iz planinskih koč,  

 oskrbi z vodo, 

 ravnanju z živili, 

 ravnanju z odpadki, 

 energetski oskrbi, 

 požarni varnosti. 
Zaradi pomanjkanja ustreznih strokovnjakov Svetovalna pisarna ne nudi pomoči pri 
energetski oskrbi in požarni varnosti. 
 

1. Svetovanje v zvezi z odpadno vodo v letu 2016 
 
1.1 Obiski planinskih koč 
Na osnovi pismenih ali ustmenih vlog posameznih planinskih društev je bil v času od 10.03. 
do 30.10.2016 opravljen pregled na naslednjih kočah: 
 

 Dom na Paškem Kozjaku, PD Velenje 

 Planinski dom 1. Štajerskega bataljona na Čreti, PD Vransko 

 Vzorčni tabor v Mlačci pri Mojstrani, Mladinska komisija PZS 

 Vojkova koča na Nanosu, PD Postojna 

 Zasavska koča na Prehodavcih, PD Radeče 

 Koča na Mangrtskem sedlu, PD Bovec 

 Koča pri izviru Soče, PD Jesenice 

 Orožnova koča za Liscem, PD Bohinjska Bistrica 

 Koča na Kriški gori, PD Križe 
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Na vseh navedenih kočah je bil opravljen terenski ogled obstoječega ravnanja z odpadno 
vodo ter opravljen pogovor s predstavniki planinskih društev, ki so lastniki koč ter oskrbniki 
ali najemniki. V roku 5 dni po obisku je bil posredovan posameznemu planinskemu društvu 
tudi zapisnik o ogledu in sestanku. 
 
1.2 Projekt »Celovita sanacija ravnanja z odpadno vodo na Zasavski koči na Prehodavcih« 
 
PD Radeče je v marcu 2016 zaprosilo Svetovalno pisarno PZS, da jim pomaga rešiti težave z 
odpadnimi vodami na njihovi Zasavski koči na Prehodavcih. V aprilu se je formirala 
projektna skupina zainteresiranih firm (Prislan Srečko, s.p., ROTO d.o.o. in CBD d.o.o.), da bi 
skupaj s PD Radeče in Svetovalno pisarno PZS izvedli celovito sanacijo ravnanja z odpadnimi 
vodami na njihovi koči. 
Sledila je obsežna korespondenca med vsemi partnerji za določitev temeljnih ciljev projekta. 
Dne 12.07.2016 smo predstavniki vseh sodelujočih na projektu obiskali Zasavsko kočo in se 
na kraju samem pogovorili o vseh detajlih projekta. 
Sestanki v zvezi s projektiranjem suhih stranišč na Zasavski koči so bili na sedežu firme 
Prislan Srečko s.p. na Ravnah v dneh 15.02., 22.09. in 04.11.2016. 
Na osnovi teh podatkov so sodelujoče firme projektirale vsaka svoj del sanacije, PD Rdeče in 
Svetovalna pisarna pa sta izdelali potrebno dokumentacijo za pridobivanje potrebnih 
soglasij in dovoljenj ter za prijavo na razpis Fundacije za šport. 
Dne 10.11.2016 smo se sestali na sedežu PD v Radečah in obravnavali še zadnja odprta 
vprašanja, predvsem iz področja energetske oskrbe koče. 
Dne 14.11.2016 je PD Radeče prijavilo investicijo na razpis Fundacije za šport. 
Celovita sanacija ravnanja z odpadno vodo na Zasavski koči obsega naslednje sklope: 

 nov prizidek h koči z dvema suhima straniščema, pisoarjem in umivalnikom za roke 

 pod suhima straniščema nameščena zabojnika na kolesih za sprejem blata, 
sestavljena iz zunanjega oboda iz nerjavne pločevine,  notranje perforirane kletke, v 
katero je vstavljena big-bag vreča iz propustne tkanine 

 kovinska vrata ločijo zabojnika od ploščadi pod prizidkom, kjer bo možno polni big-
bag vreči izvleči s helikopterjem, ter jih prenesti v dolino 

 vse izcedne vode iz kuhinje (preko novega izločevalnika maščob), tuša, umivalnika za 
osebje, WC-ja za osebje v koči, pisoarja, umivalnika v novem prizidku in obeh suhih 
stranišč se bodo zbirale v mali komunalni čistilni napravi firme ROTO, ki bo 
vključevala sekundarno (z vpihovanjem zraka) in terciarno čiščenje (ultrafiltracija 
preko membran) 

 suhi stranišči bosta prisilno prezračevani nad streho koče. 
Realizacija projekta naj bi bila v mesecih junij, julij in avgust 2017. 

 
1.3 Problematika zaračunavanja okoljskih dajatev planinskim društvom, ki imajo v svoji 
lasti planinske koče 
 
V letu 2012 je bila sprejeta Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12 in 98/15). Uredba nalaga lokalnim komunalnim 
podjetjem zaračunavanje posebne dajatve za onesnaževanje okolja za stanovanjske in 
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nestanovanjske stavbe, kamor sodijo tudi planinske koče. Nekatera komunalna podjetja na 
Gorenjskem so v letošnjem letu izstavila planinskim društvom zelo visoke račune za okoljsko 
dajatev, pri čemer so jim zaračunavala dajatev tudi za nazaj in sicer od začetka veljavnosti 
uredbe, to je v januarju 2013. 
PZS se je na poziv prizadetih društev aktivno vključila v reševanje te problematike. 
Svetovalna pisarna je skupaj s pravno službo PZS izdala več priporočil planinskim društvom, 
kako naj ravnajo, da bi bile te dajatve čim manjše. Udeležili smo se tudi sestanka na sedežu 
JEKO-IN d.o.o. na Jesenicah dne 03.06.2016, da bi se dogovorili o morebitnem zmanjšanju 
te dajatve za planinske koče, kjer bodisi da že več let uspešno delujejo male komunalne 
čistilne naprave (zmanjšanje okoljske dajatve za 90%) ali pa imajo koče ustrezno 
dimenzionirane greznice (zmanjšanje dajatve za 40%). Sporen je tudi način izračunavanja 
okoljske dajatve za koče, kjer se poraba vode ne meri s števci in dajatev komunalna podjetja 
obračunavajo glede na število zaposlenih, število ležišč in število sedežev v gostinskem delu. 
Pridobili smo tudi strokovno mnenje pravne službe CNVOS (Center za informiranje, 
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) v zvezi s temi vprašanji. 
Zadeva z okoljskimi taksami še ni zaključena, opazne pa so velike razlike v njihovem 
obračunavanju med posameznimi javnimi komunalnimi podjetji v Sloveniji.   
 
1.4 Vzorčenje malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah 
 
Tudi v letu 2016 smo nadaljevali z večletnim projektom vzorčenja iztokov malih komunalnih 
čistilnih naprav na planinskih kočah. V letošnjem letu smo odvzeli 21 vzorcev na 18 kočah. 
Vzorce smo odvzeli sodelavci iz Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik (CČN DK), iz TNP 
in iz PZS. Analize so izvršili strokovnjaki v laboratorijih CČN DK. Med temi vzorci je bilo 10 
vzorcev skladnih z zahtevami zakonodaje (KPK pod 200 mg/l), 11 vzorcev pa je bilo 
neskladnih. To sovpada z ugotovitvami vzorčenj iz preteklih treh let. Vzroki za relativno 
slabe analize so večplastni in bodo obdelani v posebni predstavitvi rezultatov javnosti, ki ga 
bo pripravila skupina za vzorčenje v decembru in januarju in bo predstavljeno udeležencem 
Konference o planinskem gospodarjenju februarja naslednje leto na Gospodarskem 
razstavišču Ljubljana. 
Na CČN DK smo imeli v letu 2016 tudi dva sestanka in sicer 25.02. v zvezi z načrtovanjem 
vzorčenja v letu 2016 in 21.11., kjer smo pregledali opravljeno delo v letošnjem letu in 
izdelali načrt za leto 2017.  
 
1.5 Drugi sestanki v zvezi s čiščenjem odpadnih vod 
 

 Sestanek dne 18.02. na PZS v zvezi z reševanjem problematike odpadnih vod na 
visokogorskih kočah 

 Sestanek dne 21.01.2016 v Ljubljani s firmo LIMNOS d.o.o., ki proizvaja rastlinske 
čistilne naprave in talne filtre o nadaljnjem sodelovanju in možnostih vgradnje 
njihovih naprav na kakšni planinski koči 

 Sestanek dne 14.04. v Rušah z Jurijem Jurančičem, zastopnikom firme Bio-Systems 
Corporation, ZDA, ki ponuja preparate z mikroorganizmi za izboljšano delovanje 
greznic in malih čistilnih naprav – preparate smo preizkusili v letošnjem letu na 
Domu na Peci, PD Mežica. 
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2. Svetovanje v zvezi s pitno vodo v letu 2016 
 
2.1 Sodelovanje pri pripravi predloga nove »Uredbe o pitni vodi« 
 
Dne 08.09.2016 smo bili kot PZS povabljeni na Ministrstvo za zdravje na sestanek o diskusiji 
o predlogu nove Uredbe o pitni vodi, ki bo nadomestila sedanji Pravilnik o pitni vodi. 
Sestanka so se poleg predstavnikov MZ in PZS udeležili tudi predstavniki Obrtne zbornice 
Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Infrastrukture Bled. 
Ker smo ocenili, da so nekatera določila Uredbe za male porabnike vode (kot so planinske 
koče, kmečki turizmi, dopolnilna dejavnost na kmetijah, …), ki niso priključeni na javne 
vodovode, prestroga, smo v okviru Svetovalne pisarne pripravili predlog sprememb 
nekaterih členov in prilog. Podobne pripombe je podala tudi Kmetijsko gozdarska zbornica. 
Po večkratnem dopisovanju z MZ smo z zadovoljstvom ugotovili, da so bili naši predlogi v 
veliki meri upoštevani in bodo pomenili bistveno zmanjšanje potrebne dokumentacije za 
nadzor vodovodnih sistemov na planinskih kočah. 
Nova Uredba o pitni vodi še ni bila objavljena v Uradnem listu RS. 
 
2.2 Svetovanje v zvezi z notranjim nadzorom vodovodnih sistemov planinskih koč 
 
V letu 2016 je Zdravstveni inšpektorat RS poostril nadzor nad vodovodnimi sistemi 
planinskih koč in je na nekaterih kočah zahteval izdelavo kompleksne dokumentacije po 
načelih HACCP (Hazardous Analysis of Critical Control Points) sistema. Ker planinska društva 
med svojim članstvom v večini nimajo ustreznih strokovnjakov, ki bi to dokumentacijo lahko 
izdelali, smo v okviru Svetovalne pisarne PZS izdelali vzorčni sistem, ki ga lahko uporabljajo 
vse koče, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz izvirov. Dokumentacija obsega 6 strani osnovnega 
dokumenta in 11 prilog. 
Vzporedno pa smo izdelali tudi vzorčni »Načrt ukrepov za preprečevanje razmnoževanja 
legionel v internem vodovodnem omrežju planinske koče« (4 strani osnovnega dokumenta 
in 3 priloge). 
 
2.3 Svetovanje v zvezi z oskrbo s pitno vodo 

 
Ob obisku vsake planinske koče si ogledamo tudi oskrbo koče z vodo in se pogovorimo o 

morebitnih težavah bodisi glede količine vode ali pa njene kakovosti. Ugotavljamo, da ima le 
malo koč nameščeno dezinfekcijo za pitno vodo. To je precejšnja pomanjkljivost naših koč, 
kajti UV dezinfekcija je cenovno dostopna (kompletna naprava za kočo srednje velikosti je 
okoli 1.000 €), omogoča pa veliko zanesljivost, da je uporabljena voda primerna tako za 
pitje kot pripravo hrane in osebno higieno. 
Na prošnjo PD Vransko smo si ogledali sistem oskrbe s pitno vodo njihovega Planinskega 
doma na Čreti in možnostih dodatne oskrbe iz opuščenega zajetja kmetije, ki leži nad kočo.  
 

3. Svetovanje v zvezi z nadzorom nad živili na planinskih kočah 
 
3.1 Sodelovanje z Upravo RS za varno hrano     
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Dne 24.06.2016 je bil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravi RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sestanek predstavnikov PZS (Eržen, Dretnik) z 
Vodjem sektorja za živila, krmo in zdravila g. Guček Matjažem. 
Cilj sestanka je bil pogovor o možnostih nabave določenih živil za planinske koče 
neposredno od kmetov ali planšarij. Na sestanku smo pregledali zakonodajo iz tega 
področja in se dogovorili, da v okviru Svetovalne pisarne PZS sestavimo za potrebe 
planinskih društev in oskrbnikov koč vprašalnik z odgovori, kaj je po zakonodaji dovoljeno in 
kaj ne. Ta dokument smo v Svetovalni pisarni sestavili in ga poslali g. Gučeku v pregled. Po 
določenih korekcijah iz njegove strani je nastal dokument »Informacija planinskim 
društvom, ki so lastniki koč, o možnostih nabave živil in pijač neposredno pri kmetih ali 
planšarijah«, ki ga je prejelo vsako planinsko društvo in v katerem je v obliki vprašanj in 
odgovorov natančno opredeljeno, kakšni so postopki pri nabavi tovrstnih živil in pijač. 
 

4. Svetovanje v zvezi z ravnanjem z odpadki na planinskih kočah 
 
Pri pregledih koč ugotavljamo, da skoraj na vseh kočah, na katerih oskrbniki sami skrbijo za 
odvoz odpadkov v dolino, ustrezno ločujejo odpadke (steklo, kovine, plastika). Papir in 
karton običajno pokurijo. Več nejasnosti se pojavlja pri ravnanju z organskimi odpadki. Koče, 
ki imajo na iztoku odpadnih vod iz kuhinj nameščene lovilce maščob, le-te oddajajo 
pooblaščenim prevzemnikom. Drugi organski odpadki (olupki, ostanki hrane) pa običajno 
končajo na nekem odlagališču v bližini koče, kjer so hrana pticam in drugim živalim. Teh 
odpadkov je na kočah, ki niso dostopne z vozili, malo, ker je tudi jedilnik sestavljen 
predvsem iz enostavnejših jedi »na žlico«, na teh kočah ni odpadnih maščob iz cvrtja. 
Tudi za te organske odpadke svetujemo, da si pri kočah uredijo kompostnike, kar je legalno 
ravnanje s temi odpadki na gostinskih objektih, ki pripravljajo manj kot 2.000 obrokov letno. 

 

5. Svetovanje v zvezi z gradnjo novih koč 
 
Na prošnjo PD Vrhnika smo 21.01.2016 sestali s predstavniki društva na PZS. PD želi zgraditi 
na temeljih sedanjega Zavetišča nad Vrhniko novo planinsko kočo. Na sestanku so 
predstavniki društva predložili dokumentacijo za novo kočo, ki jo nameravajo zgraditi v 
naslednjih letih na temeljih obstoječe koče. Skupaj z arhitektom smo ponovno pregledali 
načrte notranjih prostorov in opreme (prvi sestanek je bil že v lanskem letu) in jim svetovali 
več sprememb v kuhinji (v zvezi križanja čistih in nečistih poti), v zvezi s sanitarijami 
(nepotrebne sanitarije ob kuhinji za zaposlene, ker so predvidene tudi v nadstropju), v zvezi 
s pitno vodo (naprava za filtriranje in UV dezinfekcijo vode) ter požarno varnostjo (tehnična 
rešitev umika gostov in osebja iz nadstropja v primeru požara). 
 
 
            Poročilo pripravil: 
            Vodja Svetovalne pisarne PZS Drago Dretnik 


