
SISTEM DOLOČANJA CEN V 
KOČAH ČLANIC CAA 



 
• UVOD 

 
• Namen predstavitve je odgovoriti na nekatera vprašanja in dileme 

glede določanja cen in popustov  v naših planinskih kočah, ki se 
pojavljajo v zadnjem času in predstaviti kako je to urejeno v 
nekaterih članicah CAA. 
 

• Odgovorili bomo na vprašanja:  
 
• KDO DOLOČA CENE IN POPUSTE V KOČAH? 
• KDAJ JE TAK SISTEM PRIČELA UPORABLJATI PZS? 
• KAKO SE KATEGORIZIRAJO KOČE ? 
• KAJ SODI V PRISTOJNOST ZVEZ? 
• KAKO JE TO UREJENO  DRUGJE? 
• V ITALIJI (CAI), FRANCIJI (FFCAM), ŠVICI (SAC-CAS), AVSTRIJI 

(OEAV), NEMČIJI (DAV) IN NA JUŽNEM TIROLSKEM (AVS) 
 



KDO DOLOČA CENE IN 
POPUSTE V KOČAH? 

 
• Cene prenočišč, osnovne prehrane in napitkov določajo 

posamezne planinske zveze. 
 

• Ali pri tem prihaja do razlik?  
 

• Kje so te razlike? 
 

• Kaj je osnovno vodilo v vseh zvezah? 



Katere so kategorije koč? 
• Planinske koče pri nas se glede na posebne kriterije delijo v tri 

kategorije, ki pa ne označujejo velikosti ali kvalitete planinskih koč: 
 

• Prvo, te koče so v visokogorju (Alpah) dostopne le peš (najmanj 1 
ura hoje od izhodišča) in oskrbovane večinoma s helikopterjem ali s 
tovorno žičnico 
 

• Drugo, koče so v visokogorju vendar v bližini ceste ali žičnice za 
prevoz oseb in v poletnem času lažje dostopne. V tej kategoriji so 
tudi izhodiščne koče za visokogorje. 
 

• Tretjo, v kateri so nižje ležeče in lažje dostopne koče v gorskem 
svetu po vsej Sloveniji. 
 

• Podobno delitev poznajo tudi v drugih primerljivih državah 



KAJ SODI V PRISTOJNOST 
ZVEZ? 

 
• V PRISTOJNOSTI ZVEZ SO NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE 

PRENOČIŠČ IN POPUSTI 
 

• CENE OSNOVNE PLANINSKE PREHRANE IN NAPITKOV 
 

• SPREJEM PRAVILNIKOV O UPRAVLJANJU PLANINSKIH 
KOČ IN PRAVIL POSLOVANJA (HIŠNEGA REDA) ZA KOČE 
 
 
 
 
 



KAKO JE TO UREJENO? 

• Italija  (CAI) 
• CAI komisija za koče obvešča planinska društva o pravilih, ki bodo 

veljala v tekočem letu z uredbami, ki se objavljajo na spletni strani 
CAI in v njihovem glasilu »Lo Scarpone«.  

• Poznajo 3 kategorije koč, podobno kot pri nas. Izven kategorije je 
koč Regina Margerita. 

• Komisija za koče pripravi za vse koče tudi plakat-cenik, ki mora biti 
obešen v kočah na več vidnih mestih, v njem pa so napisane cene 
prenočišč, prehrane in napitkov za tisto kočo (oziroma kategorijo 
koče). Vsebuje tudi podatke o koči, upravljavcu in odgovornih 
osebah v zvezi in društvu. Na ta način je dosežena preglednost in 
splošna informiranost. Tak plakat–cenik, ki  bi bil lahko tudi v naših 
kočah je prikazan v nadaljevanju. 

• Člani niso deležni le ugodnosti pri prenočevanju ampak zanje veljajo 
tudi nižje cene osnovne (planinske) prehrane in napitkov. 
 



 
• CENE V KOČAH CAI 2013 

Storitev Kategorija A/B 
člani /nečlani 
  

Kategorija C 
člani /nečlani 
  

Kategorija D 
člani/nečlani 
  

Kategorija E 
Člani/nečlani 
  

Koča Regina  
Margerita 
Člani/nečlani 

Prenočevanje € € € € € 
Postelja z jogijem in odejami 10,00      20,00 10,00     20,00 11,00   22,00 13,00   26,00 15,00      30,00 

Postelja z jogijem in odejami v 
sobi z do 4. ležišči 

12,00      24,00 12,00     24,00 13,00   26,00  15,00  30,00 ==              == 

Zasilno ležišče ==            == 3,00         6,00 3,00       6,00   4,00     8,00 ==              == 

Hrana in napitki           
Čaj (1/3 litra) 2,00          2,50 2,00         2,50 2,00        2,50 2,00        3,00 2,50         3,50 

Čaj (1 liter) 4,00           5,00 4,00         5,00 4,00        5,00 4,00        5,00 4,50         5,50 

Enolončnica (mineštra) 6,00           7,50 6,00         7,50 6,00        7,50 6,50        8,00 7,00         8,50 

Mineralna voda 0,5 l 1,50           1,80 1,80         2,00 1,80        2,00 2,10        2,30 2,50         3,00 

Mineralna voda 1,5 l 2,00           2,50 2,30         2,80 2,30        2,80 2,80        3,30 3,30         4,00 

            
Doplačilo za pol penzion + 10,00 + 10,00 + 11,00 + 13,00 + 15,00 
Prenočevanje za mlade člane 5,00 5,00 5,50 6,50 7,50 
            



KAJ POVE CENIK? 
• Tabela kaže,da so v CAI ohranili prakso, da nečlani plačajo za 

prenočevanje polno ceno, člani pa 50% manj. Prav tako so razlike v 
ceni tudi pri prehrani in pri napitkih. 

• Vse v tabeli navedene cene predstavljajo najvišje dovoljene 
cene, ki jih lahko upravljavci koč zahtevajo. Kršitelji so podvrženi 
sankcijam. Nečlani, ki koristijo usluge koče a se hranijo sami (iz 
nahrbtnika) so podvrženi plačilu prispevka v znesku do 3€ 
(maximalno), ki je v pristojnosti upravljavca koče. 

• Za prenočevanje je obvezna uporaba ekološke spalne vreče. To 
velja za vse koče brez izjem. Društva morajo poskrbeti za 
zagotavljanje higienskih pogojev, da je v kočah vedno dovolj velika 
zaloga tega pripomočka, ki je na razpolago obiskovalcem koč. 
Zasilna ležišča se lahko uporabljajo le v slučaju, da so zasedena vsa 
uradno navedena ležišča v koči 

 



FRANCIJA - CAAF 

• CAAF določa le najvišje dovoljene cene in popuste za prenočevanje 
v planinskih kočah, ki se delijo na visokogorje in sredogorje, znotraj 
tega pa še v kategoriji A in B.  

     Kategorija A predstavlja bolje opremljene in moderne koče, ki nudijo 
     več udobja, kategorija B pa  koče, ki ne nudijo tolikšnega udobja. 
     Izven kategorije je koča Goûter. 
  
• Glede popustov v kočah velja tudi v Franciji načelo, da člani plačajo 

za prenočevanje le 50% cene, ki jo plačajo člani, vendar poznajo še 
posebne popuste za določene skupine (20% in 75%),   kar je 
navedeno v ceniku. Cenik prenočevanja in popustov v kočah CAAF 
je poenoten in je v enaki obliki uporabljan v vseh kočah, razlike so le 
v imenih koč in pa v cenah, ki so prilagojene posamezni kategoriji.  
 



TABELA CEN V KOČAH CAAF 
  

 

 

 

KATEGORIJA 

 

POLNA 

CENA 

Skupine več  
kot 9 oseb 
pod dogovor-
jenimi pogoji 

Člani CAF in 
planinskih 
zvez, podpi-
snic spora-
zuma o 
reciprociteti  

 Vodniki in vod-
niški pripravni-
ki, spremljeval-
ci v sredogorju, 
ki so člani CAF 

Člani turistič-
nega združen-
ja Dauphineje Vodniki in 

vodniški 
pripravniki 

Člani 
CAF 
mlajši 
od 25 
let 

Častni člani 
CAF 

Nečlani mlajši 
od 25 let 

Otroci do 8 let 

POPUSTI  V KOČAH - 20% - 50 % -75% BREZPLAČNO 
 

 

Oskrbovane 

koče 

Koča Goûter  27,00 

€ 

21,60€ 13,50€ 6,75€ 0,00€ 

 

Visokogorje 

   Kategorija A 25,80€ 20,64€ 12,90€ 6,45€ 0,00€ 

   Kategorija B 22,00€ 17,60€ 11,00€ 5,50€ 0,00€ 

 

Sredogorje 

   Kategorija A 19,80€ 15,84€ 9,90€ 4,95€ 0,00€ 

   Kategorija B 16,00€ 12,80€ 8,00€ 4,00€ 0,00€ 

 



- 

• Švica (CAS-SAC) 
•   
• Komisija za koče SAC določi okvirne cene prenočišč v kolah. 
• Člani planinskih društev plačajo za prenočišče  med 17 in 32 CHF. 
• Društva, ki upravljajo koče sama določajo cene prenočišč  v tem okviru.  
• Nečlani plačajo od 40 do 100 % cene za člane.   
• Zveza redno obvešča upravljavce koč o ukrepih, ki jih sprejema in o 

dolžnostih, ki jih imajo do obiskovalcev. 
• Zveza društva (koče) redno oskrbuje z informacijami in vsemi materiali. 



AVSTRIJA (OeAV), NEMČIJA (DAV) in JUŽNA TIROLSKA 
(AVS) 

• Vse tri zveze tesno sodelujejo in imajo skupna pravila. 
• Vsako leto objavijo „Uredbo o cenah v planinskih kočah  OeAV in 

DAV“, ki velja tudi za koče  AVS 
• Letos spremembe glede določanja popustov pri prenočevanju 
• Prej popusti za posamezne kategorije izraženi v procentih 
• Sedaj (od 1. 5. 2013) na drugačen način 
• Kaj je pomembno? 
     Člani še vedno plačujejo nižjo ceno 
     Tisti člani, ki v koči nič ne konzumirajo (se oskrbujejo sami) plačajo 
     2,50 € prispevka za koriščenje infrastrukture in 1€ za vsak obrok. 
     Nečlani nimajo pravice uživanja s seboj prinešene hrane! 
     Planinski obrok je za člane cenejši do 10% in stane max 8 €!  
     Ponujen mora biti brezalkoholni napitek najmanj 40 % cenejši od  
     enake količine piva. 
 
 
 
 
 



CENE V KOČAH OeAV, DAV 2013 

• Najvišje dovoljene cene prenočišč  v kočah I. kategorije za  člane planinskih 
zvez/društev in njim  enake  (nečlani morajo doplačati najmanj 10 €) 

•  Članska cena za I.kategorijo         Odrasli mladi 19-25 let     učenci 7-18 let     otroci do 6 let 
• Ležišče v sobi z do   
• dvemi  ležišči                   največ do     25,00 €      25,00 €              12,00 €  6,00 € 
• Večposteljna soba           največ do    18,00 €      18,00 €                9,00 €  6,00 € 
• Prostor z vzmetnicami/ 
• Zimska soba                     največ do    12,00 €           9,00 €                    6,00 €                   0,00 € 
• Zasilno ležišče*                največ do       6,00 €        6,00 €                0,00 €  0,00 € 
• (člani in nečlani) 
• Zasilno ležišče pride v poštev šele takrat, ko so vsa ostala ležišča zasedena. Člani in nečlani nad 19 let 
•  plačajo največ 6 € na noč. 
• Za člane od 0-25 let veljajo največ takšne tarife prenočevanja, kot so določene v istih kategorijah pri kočah I. 

Kategorije. 
• Cena prenočevanja v kočah II. kategorije za člane mora biti najmanj 10€ nižja od cene za nečlane. 
• Za prenočevanje v kočah III. kategorije dobijo člani najmanj 10 % popusta. 
•   
• Dodatno je k cenam prenočevanja treba plačati prispevek 2,50 €/dan za uporabo prostora za 

samooskrbo ter 2,50 €/dan za uporabo kuriva v zimskem času. 
 



ZAKLJUČKI 
 
 

• Cene in popusti se v članicah CAA določajo na nivoju zvez posameznih članic 
• Principi so različni, imajo pa skupno točko – člani so v primeri z nečlani v 

priviligiranem položaju in imajo več ugodnosti 
 
 

• Hvala za poslušanje, 
 

• Danilo Sbrizaj 
 
 

• Ig, 26. 1. 2013 
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