Na podtagi 1. alineje 47. itena Statuta PZS
13.12.1997 sprejet nastednji (.)

je Upravni odbor

Pl.aninske zveze Stovenije na 17. seji dne

PRAVILNIK
o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koi
SPLOSNE DOLO'BE

f.

ilen

Ta pravitnik ureja natin postovanja in upravtjanja planinskih koi, vrsto in obseg storitev, usposobljenost
zapostenih ter minimatne tehnidne, higienske in okotjevarstvene pogoje poslovanja, ki so potrebni za
pridobitev naziva "planinska koia".
Planinske kode so: domovi, koie, zavetiSda in bivaki.

je predvsem zagotavtjanje zavetja obiskovatcem gora, nudenje obvesti[ o
ptaninskih poteh in pomoi pri nezgodah. Ptaninske koEe nudijo obiskovatcem tudi osnovno prehrano in

Osnovni namen ptaninskih koi
prenoiiSde.

Planinske koie upravtjajo planinska druitva, v lastni reiiji ati na podtagi najemne, zakupne ati
franiizing pogodbe, tahko pa tudi druge pravne ati fiziEne osebe (v nadal.jevanju: upravljatec kode). ee
ne upravtja ptaninske koie upravtjalec koie, je pogoj za pridobitev naziva "planinska koda" sktenitev
pogodbe upravljalca koie s Ptaninsko zvezo Slovenije, da se bo ravnal po dotoibah tega pravilnika.

Dotoibe tega pravilnika vetjajo za vse ptaninske koie ne gtede na

to,

kdo

je njihov tastnik

ati

upravtjalec.

2. tlen
Naziv "Ptaninska koia" podetjuje in odrzema Upravni odbor Pl.aninske zveze Stovenije na predLog svoje
Gospodarske komisije (v nadaljevanju: GK PZS). O teh svojih odtoiitvah obveida javnost.

II. UPRAVUANJE
Planinske

koie

so

3. ilen
- zavetiSia

oskrbovane ali neoskrbovane

in bivaki.

Oskrbovane pl.aninske koie

obratujejo:

- vse leto,
- v sezoni,
- obiasno,
- v dototenih

dnevih.

Upravtjatec kode doloEi nadin obratovanja ptaninske kote. PLaninske koie so po skl.epu Upravnega
odbora PZS razvriiene v tri kategorije. Kategorizacijo kod opravtja GK pZS.
Upravtjatec ptaninske kode mora Ptaninsko zvezo Slovenije sproti obveiiati o obratovanju ptaninske
koie in se objavtjenega reiima obratovanja dostedno drZati. PZS je dol,ian obveiiati o vseh
spremembah v obratovanju koie. Vsako spremembo je dotian PZS sporoditi najmanj 7 dni prej.
Neoskrbovane planinske koie (zavetiiia in bivaki) so namenjeni vsem obiskovalcem gora.
Ptaninske koie l. in ll kategorije, ki so oskrbovane sezonsko, morajo imeti v iasu, ko ne posl.ujejo,
zagotovtjeno zaveti5de - zimsko sobo, ie ni v btiiini (najmanj 2 uri hoje) nobene druge moinosti
prenoEevanja. Tako zaveti5ie mora biti odktenjeno oz. mora biti ktjui dostopen vsakemu obiskovatcu.
V
sobi mora biti izobeieno navodilo za uporabo in rrzdrievanje reda in Eistode. Za uporabo zimske sobe

obiskovatci ptaiujejo odikodnino.

4. ilen
v zakup ati v najem. O taki oddaji se sktene posebna pogodba, ki jo v
PZS, ki mora dati morebitne pripombe nanjo v roku 14. dni. Pogodbo ob skl.enitvi

Ptaninska koEa se tahko da

osnutku pregteda GK
poteg najemnika in najemodajatca sopodpi5e tudi pZS.
Z osebjem, ki je zaposteno v planinski koii, se sklene pogodba o zaposlitvi ati pogodba o delu. Take
pogodbe v osnutku pripravi PZS.
V vseh naStetih obtikah upravtjanja ptaninskih koi mora biti zagotovtjeno dostedno spoitovanje tega
pravilnika, in vodenje zakonsko predpisanih evidenc o prijavi gostov, v sktadu z navoditi Ministrstva za
notranje zadeve za ptaninske kode.
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5.

ilen

Za upravljanje ptaninske koie sta odgovorna oskrbnik koie in gospodar upravtjatca, ki ga za vsako
postojanko posebej imenuje upravtjatec koie.
Gospodar ptaninske koie skrbi za izvajanje tega pravilnika, nadzira postovanje v ptaninski koii in skrbi
za vodenje evidenc ter obEasno sestavo obradunov in inventur.
6. ilen
Vsaka planinska koEa mora imeti oskrbnika in ustrezno Stevito usposobtjenih detavcev.
Oskrbnik in detavci, zaposteni v ptaninski koii, morajo izpolnjevati osnovne sanitarno-higienske pogoje
preden nastopijo deto. Upravljalec koie tahko predpiSe za oskrbnika in zapostene ie posebne pogoje in
znanja ter obenem izvaja njihovo izobraZevanje.
Osnovno izobraievanje osebja v koEah o nudenju pomoii ob nesreiah, obveiianju in varovanju okotja,
zagotovi PZS.
7. ilen
Oskrbnik in detavci planinske kote morajo poznati njeno okotico in biti seznanjeni z razmerami tako, da
lahko dajejo obiskovalcem zanestjive informacije, pojasnita in opozorita o stanju poti, turah, razdatjah,
vremenskih razmerah in drugih nevarnostih. Oskrbnik in detavci morajo obveiiati GRS o nesredah in
drugih pojavih, pomembnih za zagotavtjanje varnosti, po potrebi in po svojih sposobnostih pa morajo
nuditi tudi pomof pri reievanju. Najmanj en detavec v planinski koii mora biti usposobtjen za nudenje
prve pomoii.

8. ilen

Oskrbnik v ptaninski koEi, najemnik ali zakupnik je dolian voditi postojanko kot dober gospodar in je
materiatno in moratno odgovoren za vsa prevzeta sredstva v koii.
Oskrbnik skrbi in varuje sredstva GRS, v kotikor so nameSiena v ptaninski koti.

f. ilen

in detavci v ptaninski ko-i morajo biti

seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi iz
biti s predpisi o varstvu pri detu, o poiarnem varstvu, ztasti pa o
naiinu uporabe gasitnih aparatov, o ravnanju in hrambi ptina ter drugih virov energije, o uporabi
radijskih postaj in sredstev za obveiianje, ki se nahajajo v ptaninski koii
Oskrbnik

pogodbe o detu. Seznanjeni morajo

III.POSLOVANJE

A.

Storitve v ploninskih koioh

10. Elen
Ptaninske koie nudijo svoje storitve vsem obiskovatcem, ne gtede na dlanstvo v pLaninski organizaciji.

LeiiSia v kodi se oddajajo

po

11. Elen

vrstnem redu prijav. Prednost pri prenoievanju imajo po5kodovani ati
oslabeli obiskovatci, gorski reievalci in markacisti kadar so v akciji, Sotska mtadina in organizirani izteti
druStev
Na osnovi rezervacij se v ptaninski kofi ne more oddati v naprej

vei kot 2/3 prenoiitvenih zmogtjivosti

12. Elen
Kadar so v ptaninski koti oddana vsa leiiSia, tahko oskrbnik odpove nadatjnje prenodevanje tistim
obiskovatcem, ki so tu prenotevati ie veE kot tri noii, vendar mora tako odpoved javiti najkasneje do
12. ure.

Med zimskimi in Sotskimi poiitnicami imajo v detovnih dneh organizirani izteti mtadinskih odsekov in
5otske mtadine prednost pri rezervaciji teiiSE.
Oskrbnik je dotian sprejeti pod streho vsakega obiskovalca, tudi de nima na razpotago prostih teZiii in
mu omogoiiti zasitno prenoievanje.
Oskrbnik kode mora odpreti vrata obiskovatcem tudi v noinem iasu, razen v primeru, ko ugotovi, da to
dotodito kdo od obiskovatcev ztorabtja.
13. ilen
Planinska koia mora imeti v iasu obratovanja na razpolago nekaj enostavnih toptih jedi (enotoninice
ipd.), iaj, brezatkoholne pijaie in druge napitke.
14. ilen
Za toienje atkoholnih pijai se uporabtjajo sptoini predpisi. Posebej pa vetjajo naslednja dotoiita:
- mtadini do 18 tet in vinjenim obiskovatcem se ne toii atkohotnih pijai,
- iganih pijad se ne toii pred 10. uro dopotdan

-

atkohotnih

pijat

se ne

toti

po 22 un,

B

alkohotnih pijai se ne
Cene

toii

ostabetim ati osebam, ki kaiejo motnje v vedenju.

v ploninskih koioh

ilen

15.

Cene za obvezni izbor jedi (enotoninica, iaj) dotoiajo druitva v okviru Ptaninske zveze Stovenije, ki
pripravi izhodiite za obtikovanje teh cen in organizira vsakotetno usktajevanje med druitvi. Enak naiin
dotoianja cen velja za cene prenoiiSi. Pri dotodanju cen osnovnih storitev se upo5teva kategorizacija
ptaninskih koi, ki je pritoga tega pravitnika.
Cene za yse osnovne storitve, ki so dotofene po prejinjem odstavku se 5tejejo kot maksimatne, in
vsebujejo vse storitve, DDV in druge prispevke.
Pri dotoianju izhodiSi za oblikovanje cen osnovnih storitev mora PZS upoitevati poteg reiijskih stroikov

tudi minimatno amortizacijo.

ilen

16.

Potno ceno llOO % ) ptaiajo vsi, ki niso itani PZS ati ptaninske organizacije s katero ima PZS sktenjen
dogovor o reciprociteti.
50% popust na potno ceno imajo itani PZS, stovenskih PD v tujini in zamejskih PD, tlani PSH in ptaninskih
organizacij s katerimi ima PZS sklenjen dogovor o reciprociteti. Enak popust vetja tudi za pripadnike SV, ko

opravtjajo stuibene dotinosti.
60 % popust, ki velia le na skupnih leiiSiih. imajo
. mtadi itani (P+O) kategorije do dopotnjenega 15.

.
.

leta starosti
atpinisti,
vsi registrirani vodniki PZS, mentorji ptaninskih skupin, vsi registrirani itani Gorske reievalne stuibe
Slovenije, Gorske straie in markacisti

Do brezplainega

prenoii5ia so upraviieni:

- gorski re5evalci in markacisti na akciji.
Za tiste obiskovatce, ki imajo lastno posteljnino (lastne rjuhe) vetja dodaten popust v fiksnem znesku 1,6
EUR na ceno prenoiiSia za ptanince. Pri prijavi se morajo izkazati z lastno posteljnino, sicer ptaEajo

normatno ceno prenoiiiia. Dru5tva - oskrbniki imajo tudi pravico do oEasnih kontrot teiiSi. Ztorabe se
kaznujejo s pta-itom 3 kratne polne cene teii5Ea.
Pravico do popusta imajo samo tisti obiskovatci, ki se izkaiejo z vetjavno ptaninsko izkaznico.
Planinci, ki imajo pravico do popustov, se morajo izkazati s ptaninsko izkaznico.
lzkaznica je vetjavna, de je ptaEana itanarina za leto v katerem se popust uvetjavtja. Vetjavnost
izkaznice traja do 31. januarja nastednjega [eta.

17.

itani

GRS

ilen

in markacisti imajo v ptaninskih kotah brezpta-no prenoievanje v vseh kategorijah teZiiE,

ko

so na akciji.

18. dlen
Obiskovatci, ki niso ilani planinskih druitev ptaiajo za prenoievanje potno ceno
prenodevanju v ptaninski koii se morajo izkazati z vetjavnim dokumentom.
19.

prenoii5ia.

pri

ilen

Prenoievanje v dnevnih prostorih ptaninske koie je brezptaino. V primeru uporabe odeje ati drugih
pomoinih teiiSi pa se ptaia poLovidna cena, ki vetja za skupna teiiSia.
Leiiiia v sobah in skupnih spatnicah se tahko oddajajo tudi brez postetjnine za ptanince, ki uporabtjajo
lastno postetjnino. Obiskovatci ptaninskih postojank, ki uporabtjajo tastno (s seboj prineieno)
postetjnino imajo dodatni najmanj 25 % popust na ceno prenoievanja, dotoieno na podtagi tega
pravitnika.

Prostori v ptaninski koii morajo biti urejeni tako, da dajejo vtis primerne domainosti. V dnevnih
prostorih morajo biti na vidnem mestu izobeieni ceniki za storitve.
V dnevnih prostorih ati pri vhodu v spatni del ptaninske koie mora biti izobeien hi5ni red koie, ki je
pritoga k temu pravitniku .

IV. OPREAAL'ENOST IN TEHNIENI PREDPISI
20. Elen
Ptaninske koie se po dostopnosti detijo:
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-

v planinske kode, ki so preko celega leta dostopne z osebnimi avtomobili po javno oskrbovani cesti ati
z osebno iitnico in
v ptaninske koie, ki so dostopne te pe5 in nimajo dovoznih poti ati pa so take poti rzdrievane in
prevozne [e v dotodenem letnem tasu oz. dostopne le s terenskimi vozili

21. ilen
Za planinske koie, ki so preko cetega leta dostopne z osebnimi voziti po javno oskrbovani cesti ati z
osebno iiinico vetjajo dotoiita 43. Etena Pravitnika o minimatnih tehnianih pogojih, ki se nanaiajo na
postovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih gtede minimatnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, prisobodajatcih in na kmetijah (Uradni list itev. 23/96) in smisetnovsi spto5ni pogoji

za ureditev in opremo dotoieni v tem pravitniku (v nadatjevanju: Pravilnik o minimatnih tehniinih
pogojih).
Pri novogradnjah in adaptacijah ptaninskih koi obvezno sodetuje GK PZS (gradbena podkomisija), ki
pregteda vsak izvedbeni projekt. Pripombe, ki so nujne za irvedbo dotoib tega pravitnika o postovanju
ptaninskih koi so za investitorja obvezujoie.

22. Elen
Poteg teh dotoib o tehnianih pogojih pa se [ahko pri ptaninskih koiah, ki so dostopne z avtomobiLom in
ki so na izhodiidnih potoiajih za ture v srednje ati visokogorje, upoitevajo 5e dotodita o prenoievanju
v skupnih spatnicah in skupnih teiiSiih.
Za take ptaninske kode so dovoljena odstopanja:
- gtede itevlta parkirnih prostorov, ie bi izvajanje takega dotodita pomenilo vetje posege v prostor (8.
dten Pravitnika o minimatnih tehnidnih pogojih),
- gtede prostora za sprejem gostov (15. tten Pravitnika o minimatnih tehniinih pogojih) in
- dotoiita o sobi za nastanitev (16. tten Pravitnika o minimatnih tehniinih pogojih).
23. ilen
Za ptaninske koie, ki niso dostopne preko cetega leta z osebnimi avtomobil.i, se pri novogradnjah in
vedjih adaptacijah smisetno uporabtjajo dototita Pravitnika o minimal,nih tehniinih pogojih, ki se
nana5ajo na opremljenost kuhinje, sanitarij in shrambe za iivita.
Za ptaninske koie, ki so ie zgrajene in v obratovanju ob sprejemu tega pravitnika, pa se ta dotoiita
uporabtjajo v okviru danih tehniinih moinosti.
Bivaki in zimske sobe imajo praviloma en prostor z teiiSii v katerem je tahko posebej zavarovano mesto
za kurjenje in gretje hrane.
24. ilen
Vsaka ptaninska koia mora imeti vpisno knjigo zaradi taijega iskanja pogreianih aLi ponesreienih
ptanincev in zaradi statistidnega spremtjanja obiskov v koiah. Vpisna knjiga mora biti na vidnem mestu
z opozoritom, da se je vsak obiskovatec dolian vpisati v knjigo.
Upravtjatec ptaninske koie tahko doloai tudi, da je poteg vpisne knjige 5e knjiga vtisov in pripomb.
Za namestitev knjige in vpis obiskovatcev poskrbi oskrbnik koEe.
25.

ilen

Ptaninske kode imajo nad vhodom enotne napisne tabte, ki vsebujejo:
- naziv in znak Planinske zveze Stovenije

- oznaibo upravljalca planinske kode
- ime kode in nadmorsko viSino
- kategorijo koie

ee je koia oddana v najem mora biti na njej ie tabta z imenom najemnika.
Ptaninske kode, ki so obenem obve5ievatne toike GRS imajo poteg tabte PZS 5e dopotnitno

znakom

GRS

in napisom "Obveldevatna toika".

tablo

z

Za enotne napisne tabte skrbi Ptaninska zveza Stovenije po narotitu tistega, ki oskrbuje ptaninsko koio.
Na proietjih ptaninskih koi ni dovotjeno imeti rektamnih in napisov. Dovotjeni pa so napisi za smeri poti

in oznaibe vrhov.
Vsaka ptaninska koia mora imeti Zig z nazivom koie in nadmorsko viSino. Koie ob transvezalah morajo
imeti tudi transvezalne iige, ki jih hrani oskrbnik in jih izdaja na posebno zahtevo obiskovatcev.

26. ilen
imeti osnovno opremo prve pomoii in potrebni sanitetni materiat z zdraviti.
Vse planinske koie, ki so oskrbovane preko cetega teta ati ob-asno, razen tistih, ki so priktjudene na
javno tetefonsko omreije, morajo biti opremtjene z napravami za povezavo s poticijskimi postajami in
gorsko re5evalno stuibo (centri za obve5ianje). Opremo za obveiianje in ravnanje z njo predpi5e GRS.
Vsaka ptaninska koEa mora

27. Elen

Hiini red planinske koie ureja uporabo posteljnine in drugega inventarja izven prostorov kote in
uporabo ptaninskih devtjev v posameznih prostorih. Poteg tega pa vsebuje hiSni red tudi doloiilo, da
mora med 22. in 5. uro zjutraj v koii vtadati mir. Obiskovalci, ki odhajajo ati prihajajo v postojanko
izven tega iasa, morajo

HiSni red vsebuje

to storiti

z najvedjo obzirnostjo.
predpiSe posamezni upravljatec,

tudi dotoaita, ki jih

z

ozirom na pogoje in

opremtjenost planinske koEe.

28. ilen
viiini nad 1000 m morajo imeti tudi v letnem iasu moZnost ogrevanja
in naprave za suienje obteke ter opreme. Taka oprema je tahko nameiiena v dnevnem prostoru, ie
Ptaninske koie, ki so na nadmorski

koia nima posebne suiitnice.
29. ilen
Ptaninske koie, ki niso priktjuiene na javne vodovode, ki

za redno kontroto pitne vode in najmanj 1

x

jih nadzirajo sanitarni organi, morajo skrbeti

letno pridobiti anatizne izvide o higienski in

biotoSki

neoporeEnosti pitne vode. Postojanka lahko uporablja higiensko oporedno vodo [e v sanitarijah. V takem
primeru mora to vidno oznaditi na iztokih.

30. ilen
V vseh prostorih ptaninskih koi mora biti zagotovtjeno naravno ati mehansko zradenje prostorov. Spatni
prostori morajo imeti dnevno svettobo z okni, ki se odpirajo.

31. dlen
Okolica ptaninskih kod mora biti urejena in iista.

Ptaninske koie morajo imeti v primerni oddatjenosti od koie posebej urejene betonske jame za
kuhinjske in druge odpadke, ki morajo biti pokrite z ustreznim pokrovom. Ptaninskim koiam, ki imajo
moinost odpadke odvaiati na javna odtagatiiia, odpadne jame niso potrebne.
V in na planinskih ko-ah morajo biti vidna opozorila, da so obiskovalci dolini odnaiati svoje smeti s
seboj v dotino.

32. ilen
ki niso priktjuiene na etektriEno omreije in proizvajajo elektriko z lastnimi agregati,
morajo imeti te nameiiene v primerni oddatjenosti od kode in protihrupno zaiiitene.
Ptaninske kode,

33. ilen
koie, ki imajo urejena suha straniida, za izgradnjo in opremo teh uporabtjajo posebna
tehnitna in gradbena navodita, ki jih izdeta in dopotnjuje z najnovejiimi tehniEnimi izstedki GK PZS Planinske

gradbena podkomisija.
Enaka pravita vetjajo za sotarne ati vetrne naprave za proizvodnjo elektriine energije.

V. NADZORSWO IN UKREPI
34. ilen
Nadzor nad izvajanjem tega Pravilnika izvaja GK

PZS

35. Elen
GK PZS mora pri nadzoru posvetiti posebno pozornost ztasti:
ali planinska koia postuje v sktadu s svojim obratovalnim iasom

o
o
o

Za

pritoibam, da se

je

neupraviieno odklonilo prenoEi5ie obiskovatcem in se ni upoitevato dotoib

o

popustih

ali so biti neupravideno opuiieni varnostni in varstveni ukrepi
- ati so bile prekriene druge dototbe tega pravitnika v ikodo obiskovatcev

hujle kriitve tega praviLnika 5tejejo:

-

neupoitevanje objavljenega obratovatnega iasa,
krSitev objavtjenih cen in popustov,
opustitev varstvenih in predpisanih izjemnih ukrepov,
zanemarjanje nujnih rzdrievaLnih det, ki imajo za posledico motnje v postovanju in nastanek

veije

5k-ode na

objektih in napravah,

prekomerno onesnaievanje okolice in opustitev rednega iiiEenja okolice.
36 ilen

Ce GK PZS ugotovi zgoraj navedene kriitve pisno opomni upravtjatca koEe, da odpravi ugotovtjene
pomanjkljivosti v doloienem roku in ga pouii, da zoper opomin tahko vtoZi ugovor na UO PZS v roku 15
dni po prejemu pisnega opozorila.

ee je vtoien ugovor, mora GK PZS preveriti navedbe v ugovoru in zbrati dokaze.
Na podtagi zbranega gradiva tahko GK ie ugotovi, da je ugovor utemetjen, opozorilo preklide, sicer pa
po5[je zadevo UO PZS v odtoianje.

37. tlen
ee upravtjatec planinske koie ne upoSteva opozoril GK ati UO PZS, ter veikrat ati grobo prekrii dotodbe
tega pravitnika, [ahko GK PZS upo5teva te okotiSdine pri dodetjevanju sredstev, ali predlaga UO PZS
odrrzem statusa ptaninske koie.
Upravni odbor PZS obravnava obvestito Gospodarske komisije zaradi hujiih kr5itev pravitnika in
sprejeme nastednje disciptinske ukrepe:

-

opomln,

javni opomin, ki se objavtja v javnih obvestitih,
denarna kazen od 50.000,00 SlT, do 200.000,00 SlT, ki se vplaia v sktad za koie in pota, izbris
koie iz seznama ptaninskih kot

VI. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE
38. ilen
Upravtjatci morajo postovanje svojih ptaninskih koi usktaditi z dotoEiti tega pravitnika v enem letu po
njegovem sprejemu, Ee to ni vezano na gradbeno tehniine preureditve.
Upravtjatci morajo dotoiita tega pravitnika in Pravitnika o minimatnih tehnidnih pogojih ... (Ur. tist
23t961 upoitevati pri nadatjnih adaptacijah in drugih gradbenih posegih na ptaninskih koiah.

39. dlen
Ta Pravitnik zaine vetjati 8. dan po objavi v Obvestitih PZS.
40.ilen
Z dnem uvetjavitve tega pravitnika prenehajo vetjati stari: -Pravitnik o postovanju in upravtjanju

ptaninskih postojank", "Pravitnik o upravtjanju in razpotaganju z gospodarskimi sktadi PZS", in "Pravitnik
o minimal.nih tehniinih pogojih za zgraditev, ureditev in opremo ptaninskih postojank", sprejeti na
seji Gtavnega odbora PZS dne 14.10.1984.

Ptaninska zveza Slovenije

Predsednik: Andrej Brvar [.r.

(.) opomba: v tetu 2003 je UO PZS sprejet sklep o spremembi viiine popusta za prenodevanje itanov PZS
in dr2av podpisnic sporazuma o reciprociteti s 30% na 50% potne cene prenoievanja, ki vetja za neitane

