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DOLOČANJE NAJVIŠJIH CEN V  
PLANINSKIH KOČAH  

Statut Planinske zveze Slovenije, sprejet 14.4.2012 na skupščini PZS v 
Ormožu: 

 

19. člen (prenos nalog društev na PZS) 

…. 

j) sprejetje standardov za planinske koče in njihovo razvrščanje ter 
določitev najvišjih cen osnovne oskrbe in prenočevanja, 

…. 



DOLOČANJE NAJVIŠJIH CEN V  
PLANINSKIH KOČAH  

Najvišje cene nočitev v planinskih kočah je na predlog gospodarske 
komisije sprejel Upravni odbor PZS 8. marca 2013.  

Cene veljajo do preklica ali do sprejetja novih cen: 

 

NOČNINE  

(najvišje cene) 

Koče I. kategorije Koče II. kategorije 

Člani (50 % popust) Nečlani  Člani (50 % 
popust) 

Nečlani 

v cene ni vključena uporaba 
posteljnine 

v cene je vključena uporaba 
posteljnine 

a) soba 1 - 4 postelje  12 €* 24 €* 10 € 20 € 

b) soba 5 in več postelj  10 €* 20 €* 8 € 16 € 

c) skupna ležišča  8 €* 16 €* 6 € 12 € 

OPOMBI: V zimskem času se lahko navedene cene prenočevanja povečajo za 
prispevek največ 2,50 €/nočitev zaradi uporabe kuriva za ogrevanje 
koče.  
* pri prenočevanju v planinskih kočah I. kategorije v ceno ni všteta 
posteljnina 
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Obveze upravljavcev planinskih koč, ki izhajajo iz statusa planinske koče: 

• pl. koče I. in II. kategorije: upoštevati določene najvišje cene za prenočevanje 

• pl. koče III. kategorije: upoštevati 50% popust pri prenočevanju članov, cene 
se prosto določajo  

• dodatkov k navedenim cenam (ekološke takse, takse za obnovo koče ipd.), 
razen turistične takse za nečlane planinske organizacije, ni dovoljeno 
obračunavati 

• do brezplačnega prenočišča so upravičeni gorski reševalci in markacisti na 
akciji  

• posebna ugodnost za družine: pri prenočevanju dveh odraslih oseb ima otrok 
do 7. leta starosti prenočevanje brezplačno  

• uporaba posteljnine: pri prenočevanju je obvezna in osebje planinske koče 
ima pravico do izvajanja kontrole v sobah - zloraba se kaznuje s trikratnim 
plačilom polne cene prenočevanja 
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Dodatnih 10 % popusta, na člansko ceno, kar velja le na SKUPNIH 
LEŽIŠČIH, imajo: 

• mladi člani P+O kategorije do dopolnjenega 15. leta starosti, 

• registrirani alpinisti, registrirani vodniki PZS, registrirani mentorji 
planinskih skupin, registrirani varuhi gorske narave, registrirani 
markacisti in registrirani gorski reševalci. 
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Pravico do članske cene prenočevanja, imajo v sobah in na skupnih 
ležiščih: 

• vsi člani društev, včlanjenih v PZS, z veljavno planinsko izkaznico z 
znamkico za tekoče leto, 

• člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih 
planinskih društev v tujini, 

• člani Hrvaške planinske zveze (sporazum 1992) ter člani Avstrijskega 
turističnega kluba – OTK (sporazum 2012), 

• za pripadnike SV, ko opravljajo službene dolžnosti v gorah in 

• člani planinskih organizacij s katerimi ima PZS sklenjen sporazum o 
reciprociteti: 



DOLOČANJE NAJVIŠJIH CEN V  
PLANINSKIH KOČAH  

Avstrija OeAV - Österreichister Alpenverein Nizozemska NKBV - Niederlandse Klim - en 
Bergsport Vereniging 

Italija CAI - Club Apino Italiano 
AVS - Alpenverein Südtirol  

Španija FEDME - Federacion Espańola 
de Deportes de Montańa  

Nemčija  DAV - Deutscher Alpenverein  Švica  CAS - Club Alpin Suisse 
AACBa - Akademischer 
Alpenclub Basel 
AACB - Akademischer 
Alpenclub Bern 
CAAG - Club Alpin Académique 
Genève 
AACZ - Akademischer 
Alpenclub Zürich 

Belgija  CAB - Club Alpin Belge 
KBF - Klim und Bergsportfederatire  

Francija CAF - Club Alpin Français 

Liechtenstein LAV - Liechtensteiner Alpenverein  

Luxembourg GAL - Groupe Alpin 
Luxembourgeois  

Velika Britanija AC - Alpine Club  

Seznam zvez /združenj, ki imajo pravico uporabljati 
(nakupa) individualne znamkice za reciprociteto in 
so njihovi člani prav tako upravičeni do popusta pri 
prenočevanju:  

British Mountaineering Council, American Alpine 
Club, Club alpin Monégasque, Dansk Bjergklub, 
Federacio Andorrana de Muntanyisme, 
Mountaineering Council of Ireland, Fédération 
française montagne-escalades in New Zealand 
Alpine Club. 
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Najvišje cene določene prehrane in napitkov v planinskih kočah: 

• na predlog gospodarske komisije nazadnje sprejel Upravni odbor PZS 
8. marca 2013 

• na predlog 10 planinskih društev (PD Srednja vas, PD Gorje,  PD 
Jesenice, PD Dovje Mojstrana, PD Radovljica, PD Kamnik, PD Nova 
Gorica, PD Ljubljana matica, PD Javornik Koroška Bela in PD Tržič) je 
upravni odbor sprejel popravek v predvideni ceni čaja 

• cene veljajo do preklica ali do sprejetja novih cen 
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HRANA Koče I. kategorije Koče II. kategorije 

a) enolončnica brez mesa  5,0 € 4,0 € 

b) enolončnica z mesom  6,5 € 5,0 € 

c) golaž in segedin  7,0 € 5,5 € 

PIJAČA Koče I. kategorije Koče II. kategorije 

a) čaj 0,25 litra 1,6 €  
----------------------------------- 
oziroma 1,8 € v primeru 

prevoza energenta/vode iz 
doline 

1,3 € 

b) čaj do 1,0 litra za na pot 3,5 € 2,5 € 

c) voda 1,5 litra 3,5 € 2,5 € 

d) voda 0,5 litra 2,0 € 1,5 € 

Vse ostale cene prehrane in pijač v planinskih kočah I. in II. 
kategorije se oblikujejo prosto. Upravljavci planinskih koč III. 
kategorije samostojno oblikujejo cene hrane in pijače. 
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Priporočila PZS za upravljavce planinskih koč: 

• spodbujanje uporabe lastne posteljnine 

• polpenzioni del ponudbe in vključeni v cenik 

• brezplačno prenočevanje na skupnih ležiščih za registrirane vodnike PZS in 
gorske vodnike 

• pogrinjek (jedilni pribor, krožnik in skodelica): obiskovalcem, ki pri mizi v 
notranjih prostorih planinske koče uživajo le lastno prehrano (iz nahrbtnika) 
in hrane ali pijače v koči ne naročijo, se lahko zaračuna strošek uporabe in 
čiščenja v višini 1,00 € na osebo. Plačila tega stroška so oproščeni otroci 
kategorije P+O. 

• PD priporočamo, da članom pl. organizacije s plačano članarino v tekočem 
letu v pl. koči I. in II. kat. ponudijo eno toplo jed po znižani članski ceni. 

• prodaja članskih znamkic  nova planinska izkaznica 

• prodaja edicij PZS 
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Najpogosteje opažene kršitve sklepa Upravnega odbora PZS o najvišjih 
cenah prenočevanja in določenih storitev v pl. kočah: 

• pl. koče I. in II. kategorije: 
– čaj namesto 0,25l  0,2l  

– zaračunavanje različnih taks za prenočevanje  cena posteljnine 

– izločanje artiklov z določenimi cenami, iz ponudbe (npr.1,5l vode in čaj za na pot) 

– neupoštevanje št. ležišč  za posamezno vrsto sobe za ceno prenočevanja 

• pl. koče III. kategorije: 50% popust za prenočevanje 

• pomanjkljiv nadzor planinskih izkaznic 

• popust za vse člane tujih pl. organizacij 

• pri prenočevanju dveh odraslih oseb ima otrok do 7. leta starosti 
prenočevanje brezplačno  

• neizvajanje dodatnega 10% popusta za str. kadre in mlade planince 

 



Hvala za pozornost! 

Bolje je nekaj narediti nepopolno, kot brez napak narediti nič. 

Robert H. Schuller 

 

 

Bolje dobro storjeno, kot dobro rečeno. 

Ben Franklin 


