
OSNUTEK 

 »Preambula« 
 

P R A V I L N I K 
o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč 

 
SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Ta pravilnik ureja način poslovanja in upravljanja planinskih koč, vrsto in obseg storitev, 
usposobljenost zaposlenih ter minimalne tehnične, higienske in okoljevarstvene pogoje 
poslovanja, ki so potrebni za vpis na seznam planinskih koč Planinske zveze Slovenije v skladu 
s pravilnikom, ki ureja minimalne tehnične pogoje in obseg storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti in ga sprejme pristojno ministrstvo.  
 
Izraz planinska koča v tem pravilniku zajema različna poimenovanja objektov, kot so  
planinski dom, zavetišče, bivak itd. 
 
Osnovni namen planinskih koč je predvsem zagotavljanje zavetja obiskovalcem gora, nudenje 
obvestil o planinskih poteh in pomoč pri nezgodah. Planinske koče nudijo obiskovalcem tudi  
osnovno prehrano in prenočišče. 
 
Planinske koče upravljajo planinska društva, v lastni režiji ali na podlagi najemne ali zakupne 
pogodbe, lahko pa tudi druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju: upravljalec koče 
Določbe tega pravilnika veljajo za vse planinske koče ne glede na to, kdo je njihov lastnik ali 
upravljalec. 
 

2. člen 
Planinsko kočo vpiše oz. izbriše iz seznama planinskih koč in s tem podeli oz. odvzame status 
planinske koče Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: UO PZS) na predlog 
Izvršnega odbora Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: IO GK PZS). 
O spremembah seznama planinskih koč  Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju: PZS) 
obvešča javnost. 
 
 

II.  UPRAVLJANJE 
 

3. člen 
Planinske koče so  oskrbovane  ali neoskrbovane. Oskrbovane planinske koče obratujejo: 
- vse leto, 
- v sezoni, 
- občasno, 
- v določenih dnevih. 
Upravljalec koče določi način obratovanja planinske koče. Planinske koče  so po sklepu 
Upravnega odbora PZS razvrščene v tri kategorije. Kategorizacijo koč predlaga IO GK PZS, 
potrdi pa jo UO PZS. 
Neoskrbovane planinske koče (bivaki) so laho odprtega ali zaprtega tipa (ključ v dolini).  Režim 
obratovanja mora biti javno objavljen. 
Upravljalec planinske koče mora Planinsko zvezo Slovenije sproti obveščati o obratovanju 
planinske koče in se objavljenega režima obratovanja dosledno držati. PZS je dolžan obveščati 
o vseh spremembah najmanj 7 dni prej, razen v primerih, ko sprememb ni mogoče v naprej 
predvideti. 
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Planinske koče I. in II kategorije, ki so oskrbovane sezonsko, morajo imeti v času, ko ne 
poslujejo, zagotovljeno zavetišče - zimsko sobo, če ni v bližini (najmanj 2 uri hoje) nobene 
druge možnosti prenočevanja. Tako zavetišče mora biti odklenjeno oz. mora biti ključ 
dostopen vsakemu obiskovalcu. V sobi mora biti izobešeno navodilo za uporabo in  
vzdrževanje reda in čistoče.  
 

4. člen 
Planinska koča se lahko da v zakup ali v najem, za kar se sklene ustrezna pogodba, ki vsebuje 
zavezo najemnika oz. zakupnika k spoštovanju tega pravilnika.  
Vsaka planinska koča mora imeti oskrbnika in ustrezno število usposobljenih delavcev. Z 
osebjem, ki delav planinski koči, upravljalec sklene ustrezno pogodbo o opravljanju dela 
(pogodbo o zaposlitvi, podjemno pogodbo,…), v kateri so jasno definirane delovčeve 
obveznosti za posamezno delovno mesto. Oskrbnik in delavci v planinski koči morajo biti  
seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi iz zaposlitvene ali podjemne pogodbe. 
Seznanjeni morajo biti s predpisi o varstvu pri delu, o požarnem varstvu, zlasti pa o načinu 
uporabe gasilnih aparatov, o ravnanju in hrambi plina ter drugih  virov energije, o uporabi 
radijskih postaj in sredstev za obveščanje, ki se nahajajo v planinski koči. 
 
 

5. člen 
Oskrbnik in delavci planinske koče morajo poznati njeno okolico in biti seznanjeni z razmerami 
tako, da lahko dajejo obiskovalcem zanesljive informacije, pojasnila in opozorila o stanju poti, 
turah, razdaljah, vremenskih razmerah in drugih nevarnostih. Oskrbnik in delavci morajo 
obveščati Gorsko reševalno zvezo Slovenije oz. pristojne državne službe o nesrečah in drugih 
pojavih, pomembnih za zagotavljanje varnosti, po potrebi  in po svojih sposobnostih pa 
morajo nuditi tudi pomoč pri reševanju. Najmanj en delavec v planinski koči mora biti 
usposobljen za nudenje prve pomoči. 
 
 

 
III. P O S L O V A N J E 

 
A.   Storitve v planinskih kočah 

6. člen 
Planinske koče nudijo svoje storitve vsem obiskovalcem, ne glede na članstvo v planinski 
organizaciji. 
 

7. člen 
Ležišča v koči se oddajajo po  vrstnem redu prijav. Prednost pri prenočevanju imajo 
poškodovani ali oslabeli obiskovalci, gorski reševalci in markacisti kadar so v akciji, šolska 
mladina in organizirani izleti društev. 
 

8. člen 
Oskrbnik  je dolžan sprejeti  pod streho vsakega obiskovalca, tudi če nima na razpolago prostih 
ležišč in mu omogočiti zasilno prenočevanje.  
Oskrbnik koče mora odpreti vrata obiskovalcem tudi v nočnem času, razen v primeru, ko 
ugotovi, da obiskovalec to zlorablja. 
 

9. člen 
Planinska koča mora imeti v času obratovanja na razpolago nekaj enostavnih toplih jedi 
(enolončnice ipd.), čaj, brezalkoholne pijače in druge napitke. 
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B   Cene v planinskih kočah 

  

 
 

10. člen 
Upravljalec planinske koče mora spoštovati sklepe UO PZS, ki določajo najvišje cene 
prenočevanja, popuste, najvišje cene osnovne preskrbe v planinskih kočah ter druga skupna 
določila za delovanje planinskih koč. 
 
 

11. člen 
Prostori v planinski koči morajo biti urejeni tako, da  dajejo vtis primerne domačnosti. V 
dnevnih prostorih morajo biti na vidnem mestu izobešeni ceniki za storitve.  
V  dnevnih prostorih ali pri vhodu v spalni del planinske koče mora biti izobešen hišni red koče, 
ki je priloga k temu pravilniku . 
 

 
IV. OPREMLJENOST IN TEHNIČNI PREDPISI 

 
12. člen 

Planinske koče se po dostopnosti delijo: 
 

− v planinske koče, ki so preko celega leta dostopne z osebnimi avtomobili po javno 
oskrbovani cesti ali z osebno žičnico in 

− v planinske koče, ki  so dostopne le peš in nimajo dovoznih poti ali pa so take poti 
vzdrževane in prevozne le v določenem letnem času oz. dostopne le s terenskimi vozili  

 
 

13. člen 
Za planinske koče, ki niso dostopne preko celega leta z osebnimi avtomobili, se pri  
novogradnjah in večjih adaptacijah  smiselno uporabljajo določila Pravilnika o minimalnih 
tehničnih pogojih,  ki se nanašajo na opremljenost kuhinje, sanitarij  in shrambe za živila. 
Za planinske koče, ki so že zgrajene in v obratovanju ob sprejemu tega pravilnika, pa se ta 
določila uporabljajo v okviru danih tehničnih možnosti. 
Bivaki in zimske sobe imajo praviloma en prostor z ležišči v katerem je lahko posebej 
zavarovano mesto za kurjenje in gretje hrane. 
 

14. člen 
Vsaka planinska koča mora imeti vpisno knjigo zaradi lažjega iskanja pogrešanih ali 
ponesrečenih planincev in zaradi  statističnega spremljanja obiskov v kočah. Vpisna knjiga 
mora biti na vidnem mestu z opozorilom, da se je vsak obiskovalec dolžan  vpisati v knjigo. 
Kadar je koča zaprta, mora biti vpisna knjiga in žig dostopna obiskovalcem zunaj koče. 
Upravljalec planinske koče lahko določi tudi, da je poleg vpisne knjige še knjiga vtisov in pripomb. 
Za namestitev knjige in vpis obiskovalcev poskrbi oskrbnik koče. 
 

15. člen 
Planinske koče imajo nad vhodom enotne napisne table, ki vsebujejo: 
- naziv in znak Planinske zveze Slovenije  
-  označbo upravljalca planinske koče 
- ime koče in nadmorsko višino 
- kategorijo koče 
Če je koča oddana v najem mora biti na koči še tabla z nazivom najemnika. 
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Planinske koče, ki so obenem obveščevalne točke gorske reševalne službe imajo poleg table 
PZS še dopolnilno tablo  z znakom  gorske reševalne službe in napisom "Obveščevalna točka".  
Za enotne napisne table skrbi Planinska zveza Slovenije po naročilu upravljalca planinske koče. 
Na pročeljih planinskih koč ni dovoljeno imeti reklamnih napisov. Dovoljene so razlagalne 
table obnove planinskih koč, in pa napisi za smeri poti in označbe vrhov. 
Vsaka planinska koča mora imeti žig z nazivom koče in nadmorsko višino. Koče ob planinskih 
obhodnicah morajo imeti tudi posebne žige za določeno obhodnico. 

 
 

16. člen 
Vsaka planinska koča mora imeti  osnovno opremo prve pomoči.  
Planinske koče morajo imeti možnost poklicati pomoč pristojnih služb, kadar je ta potrebna 
(stacionarni telefon, mobilni telefon, radijska zveza ipd.) 
 
 

17. člen 
Planinske koče morajo imeti tudi v letnem času možnost ogrevanja in naprave za sušenje 
obleke ter opreme. Taka oprema je lahko  nameščena v dnevnem prostoru, če koča nima po-
sebne sušilnice. 
 

18. člen 
V vseh prostorih planinskih koč mora biti zagotovljeno naravno ali mehansko zračenje 
prostorov. Spalni prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno svetlobo prek oken, ki se 
odpirajo.  
 

19. člen 
Okolica planinskih koč mora biti urejena in čista. V planinskih kočah morajo z vsemi vrstami 
odpadkov ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

20. člen 
Planinske koče, ki proizvajajo  električno energijo z lastnimi agregati, morajo imeti te 
nameščene v primerni oddaljenosti od koče, protihrupno zaščitene in nameščene lovilne 
posode, ki v slučaju iztoka goriva preprečujejo onesnaževanje tal.  
 

 
V. NADZORSTVO IN UKREPI 

 
21. člen  

Nadzor nad izvajanjem tega Pravilnika izvaja IO GK PZS, ki v ta namen lahko imenuje posebno 
komisijo. 
 

22. člen  
Komisija za nadzor mora pri nadzoru posvetiti posebno pozornost zlasti: 

−  ali planinska koča posluje v skladu s svojim obratovalnim časom, 

−  pritožbam, da se je neupravičeno odklonilo prenočišče obiskovalcem in se ni 
              upoštevalo določb o popustih,     

−  ali so bili neupravičeno opuščeni varnostni in varstveni ukrepi, 

− ali so bile prekršene druge določbe tega pravilnika v škodo obiskovalcev. 
 
Za hujše kršitve tega pravilnika štejejo: 

- neupoštevanje objavljenega obratovalnega časa, 
- kršitev objavljenih cen in popustov, 
- opustitev varstvenih in predpisanih izjemnih ukrepov, 
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- zanemarjanje nujnih vzdrževalnih del, ki imajo za posledico motnje v poslovanju in 
nastanek večje škode na objektih in napravah, 

- prekomerno onesnaževanje okolice in opustitev rednega čiščenja okolice. 
 
 

23. člen  
Če IO GK PZS ugotovi zgoraj navedene kršitve pisno opomni upravljalca koče, da odpravi 
ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku. Če upravljalec planinske koče ni upošteval 
opozorila  IO GK PZS, ter je večkrat ali grobo prekrši določbe tega pravilnika, lahko IO GK PZS 
predlaga UO PZS naslednje disciplinske ukrepe: 

- opomin, 
- odvzem ugodnosti in podpore, 
- javni opomin, 
- izbris koče iz seznama  planinskih koč. 

 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
 

24.  člen 
Ta Pravilnik začne veljati 8. dan po objavi na spletni strani PZS. 
Poleg pravilnika se objavijo tudi vzorci pogodb (najemna pogodba, pogodbe o delu…) in 
seznam pomembnih državnih aktov, ki ureja poslovanje planinskih koč. Oboje se ažurira po 
potrebi. 
 

25.člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati stari: »Pravilnik o upravljanu poslovanju in 
opremi planinskih koč", ki je bil sprejet na 17. Seji UO PZS, 13.12.1997.   
 
 
 
 
 
Gospodarska komisija PZS 
Načelnik: Janko Rabič l.r. 

                        Planinska zveza Slovenije  
                        Predsednik:  Bojan Rotovnik l.r. 
 

 
 

 

 
Priloge:  

- Hišni red 
- Kriteriji za razvrstitev planinskih koč v kategorije 

 
 
 
 
 


