
RAZPIS  ZA  NAJEM  TUMOVE KOČE NA SLAVNIKU 

Obalno planinsko društvo Koper (OPD Koper) objavlja razpis za najem Tumove koče na 

Slavniku. Z izbranim ponudnikom bo društvo sklenilo najemno pogodbo za poizkusno dobo 

enega leta, naknadno pa od 3 do 5 let. 

Predmet najema 

Tumova planinska koča na Slavniku (1028 m) je koča 3. kategorije in je v lasti Obalnega 

planinskega društva Koper, Podgorje 72, 2583 Podgorje. 

V gostinskem prostoru je kuhinja, shramba, jedilnica - 70 sedežev; v sobah je 8 postelj, na 

skupnem ležišču pa 20 ležišč; WC, umivalnica; voda kapnica, elektrika.  

 

Objekt je priključen na električno omrežje ima samostojni vodo hram in lastno biološko 

čistilno napravo. Objekt in zemljišče je v lasti Obalnega planinskega društva Koper. 

 

Pogoji razpisa: 

• delovne izkušnje na področju gostinstva obvezno kuhar ali natakar z izobrazbo in 

izkušnjami, 

• poznavanje dela z blagajno,  

• poznavanje skladiščne evidence materiala,  

• kulinarične spretnosti,  

• poznavanje HACCP sistema,  

• znanje hišnih opravil,  

• poznavanje okoliških poti,  

• sodelovanje z vodstvom društva,  

• zaželeno znanje tujih jezikov (italijanščina in angleščina), 

• obvezna odprtost koče, sobota, nedelja in prazniki, zaželeno tudi med tednom,  

• obvezno poznavanje komunikacije preko elektronske pošte in osnove računalniškega 

znanja.  

Dodatne lastnosti dobrega najemnika, ki jih pričakujemo:  

• osebna urejenost,  

• veder značaj,  

• profesionalen pristop pri vodenju,  

• prijazen odnos do obiskovalcev, 

• skrb za urejenost koče, manjša popravila v koči in njeni okolici, 

• skrb, da so zagotovljeni zahtevani standardi (občasen pregled in analiza vode v vodo 

hramu, za pravočasno kontrolo in pregled gasilnih aparatov, plinske napeljave ter 

standardov, ki jih zahteva zakonodaja za zaposlene.  

Dejavnost v objektu 

Objekt je skladno z Zakonom o gostinstvu uvrščen med gostinske obrate, za katere velja 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu za opravljanje gostinske 

dejavnosti. Koča na Slavniku je uvrščena med planinske postojanke III. kategorije pri 

Planinski zvezi Slovenije in je zato pri poslovanju in obratovanju potrebno upoštevati 

Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih  

Prijava na razpis 

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na 

osnovi Zakona o gostinstvu, Pravilnik o planinskih kočah, bivakih   in planinskih učnih 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO393
https://www.pzs.si/javno/gk_dokumenti/gk_pzs-pravilnik-koca_bivak_pus_2017.pdf


središčih. Pogoji za udeležbo na razpisu  so objavljeni na spletni strani društva: 

http://www.opd.si. 

Dodatna pojasnila lahko pridobite na tel. +3865 627 30 60  in gsm: 031 292 565 vsak torek in 

četrtek, od 17.00 do 19.00, do konca razpisa. 

Obvezna priloga prijave je življenjepis kandidata prijavitelja s poudarkom na preteklih 

izkušnjah, v zgoraj navedenih točkah v razpisu ter videnjem razvoja dejavnosti v koči. OPD 

Koper sprejema popolne vloge do 15. 4. 2022. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.  

Pisne ponudbe skupaj s prilogami, pošljite v zaprti kuverti, s pripisom »najem koče«, na 

naslov: Obalno planinsko društvo, Ulica agrarne reforme 15, 6000 Koper. 

Z izbranim ponudnikom bo najemna pogodba sklenjena od 1. julija 2022 dalje za obdobje 

enega leta z možnostjo podaljšanja 

 

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

ženske in moške. 

 

 

Koper, 23.3. 2022 

 

Obalno planinsko društvo Koper 
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