
 
 

Datum: 31. 01. 2020 
4. DOPISNA SEJA IO GK 

Seja je potekala 30.1.2020 od 15.40 do 31.1.2020 do 16.00. 
Do roka je glasovalo vseh 8 članov IO GK. 
 
ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov. 
PROTI je glasoval 1 član. 
 
Predlagani sklep je bil s tem potrjen in bo podan na Zboru gospodarjev, 1. 2. 2020.  
 
SKLEP 1-4DS-2020:  IO GK PZS sprejme predlog za zvišanje najvišjih priporočenih cen prenočevanja 
in osnovne oskrbe v planinskih kočah. Predlog vključuje: za nečlane za sobe z 2 posteljama in 3-6 
postelj dvig za 1,5 EUR, za skupna ležišča 6-12 postelj in nad 12 postelj pa dvig 1 EUR; tako v kočah 
I. kot II. kategorije; posledično je cena na člane v skladu s popustom 30 % oz. 50 %; dvig cene za 
enolončnice z mesom za 0,3 EUR.  
 
Končna cena je prikaza v preglednicah. 
 

PRIPOROČENE 

NAJVIŠJE CENE 

PRENOČEVANJA  

koče I. kategorije koče II. kategorije 

osnovna 

cena (€) 

članski  

popust (%) 

članska 

cena (€) 

osnovna 

cena (€) 

članski 

popust (%) 

članska 

cena (€) 

soba  2 postelji 28,50 € 30 19,95 € 23,50 € 50 11,75 € 

soba  3–6 postelj 27,00 € 30 18,90 € 21,50 € 50 10,75 € 

skupna ležišča  7–

12 postelj 
24,00 € 50 12,00 € 19,00 € 50 9,50 € 

skupna ležišča  

nad 12 postelj 
22,00 € 50 11,00 € 17,00 € 50 8,50 € 

 
Razlika v ceni 

PRIPOROČENE 

NAJVIŠJE CENE 

PRENOČEVANJA  

koče I. kategorije koče II. kategorije 

osnovna 

cena (€) 

članski  

popust (%) 

članska 

cena (€) 

osnovna 

cena (€) 

članski 

popust (%) 

članska 

cena (€) 

soba  2 postelji 1,50 € 30 1,05 € 1,50 € 50 0,75 € 

soba  3–6 postelj 1,50 € 30 1,05 € 1,50 € 50 0,75 € 

skupna ležišča  7–
1,00 € 50 0,50 € 1,00 € 50 0,50 € 



 
12 postelj 

skupna ležišča  

nad 12 postelj 
1,00 € 50 0,50 € 1,00 € 50 0,50 € 

 
 

IZDELEK (priporočene najvišje cene) Koče I. kategorije Koče II. kategorije 

enolončnica z mesom  6,8 € 5,3 € 

čaj 0,25 litra     1,8 € 1,5 € 

voda 1,5 litra (plastenka)    4,4 € 2,5 € 

 

Zapisal: 

Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK 


