
 
 

S spremembo Statuta PZS na skupščini 2016, PZS ne določa več najvišjih cen, ampak priporočene 
cene, ki jih je potrdil Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 15. seji, 11.4.2017. 

 
PRIPOROČENE CENE PRENOČEVANJA IN OSNOVNE OSKRBE V PLANINSKIH KOČAH  

 

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 

27,00 € 30 18,90 € 22,00 € 50 11,00 € 

soba  
  3–6 postelj 

25,50 € 30 17,85 € 20,00 € 50 10,00 € 

skupna ležišča 
  7–12 postelj 

23,00 € 50 11,50 € 18,00 € 50 9,00 € 

skupna ležišča 
  nad 12 postelj 

21,00 € 50 10,50 € 16,00 € 50 8,00 € 

Opombe: Navedene cene so priporočene najvišje cene nočitev. 
Višina članskega popusta je točno določena in je obvezna. 
V cene ni vključena uporaba posteljnine. 
Turistična taksa se obračuna za nečlane. 
V zimskem času se lahko navedene cene prenočevanja povečajo za prispevek 
največ 2,50 €/nočitev zaradi uporabe kuriva za ogrevanje koče. 

 
Planinska zveza Slovenije priporoča vsem obiskovalcem, da za prenočevanje uporabljajo svojo 
posteljnino, ki jo prinesejo s seboj. Ceno za uporabo (najem) posteljnine določi upravljavec sam in 
mora biti objavljena na ceniku. 
Za prenočevanje z lastno posteljnino morajo upravljavci koč III. kategorije obračunati popust v 
minimalnem znesku 1 €.  
Uporaba posteljnine pri prenočevanju v vseh planinskih kočah je obvezna. Osebje planinske koče ima 
pravico do izvajanja nadzora – zloraba se kaznuje s trikratnim plačilom polne cene prenočevanja. 
 
PZS priporoča, da se prenočevanje na planinski koči nudi skupaj s prehrano (polpenzion: večerja, 
nočitev in zajtrk).  
 
Pravico do članske cene prenočevanja imajo z veljavno planinsko izkaznico za tekoče leto: 

 vsi člani društev, včlanjenih v PZS, 

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

 člani Hrvaške planinske zveze (HPS – Hrvatski planinarski savez) na osnovi bilateralnega 
sporazuma iz leta 1992, 

 člani Avstrijskega turistovskega kluba (ÖTK – Österreichischer Touristenklub) na osnovi 
bilateralnega sporazuma iz leta 2012, 

 člani Češke planinske zveze (ČHS – Český horolezecký svaz) na osnovi bilateralnega sporazuma iz 
leta 2016, 

 pripadniki Slovenske vojske, ko opravljajo službene dolžnosti v gorah, in 

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

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      SAC – Swiss Alpine Club  
VAACS - Vereinigung der 
akademischen Alpenclubs der 
Schweiz 
FAT - Federazione Alpinistica 
Ticinese 
 

Belgija    BAC – Belgische Alpen Club CAB –
 Club Alpin Belge  

Francija  FFCAM – Federation des clubs 
alpins de montagne 

Lihtenštajn  LAV – Liechtensteiner 
Alpenverein  

Luksemburg  GAL – Groupe Alpin 
Luxembourgeois  

  

Seznam zvez/združenj, ki imajo pravico 
uporabljati/kupiti individualne znamkice za 
reciprociteto in katerih člani so prav tako 
upravičeni do popusta pri prenočevanju 
(na izkaznici mora biti nalepljena/natisnjena 
znamkica za reciprociteto, drugače se popust ne 
prizna): 

Alpine Club, British Mountaineering Council, 
American Alpine Club, Club alpin Monégasque, 
Dansk Bjergklub, Federacio Andorrana de 
Muntanyisme, Mountaineering Council of 
Ireland, Fédération française montagne-
escalades, New Zealand Alpine Club, Finnish 
Climbing Association. 

 
Ugodnost za družine: pri prenočevanju dveh odraslih oseb imajo otroci do 7. leta starosti 
prenočevanje brezplačno. 
 
Do brezplačnega prenočevanja so upravičeni gorski reševalci in markacisti na akciji. Planinskim 
društvom priporočamo, da brezplačno prenočevanje na skupnih ležiščih omogočijo tudi vsem 
registriranim vodnikom PZS, mentorjem planinskih skupin (z veljavnimi izkaznicami), ki vodijo 
organizirane planinske skupine z vsaj 8 udeleženci. 
 
Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene prenočevanja, dolžni pa so 
spoštovati 50 % popust pri prenočevanju članov (domačih in tujih) z veljavno planinsko izkaznico za 
tekoče leto. 
 
 

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

enolončnica z mesom  6,5 € 5,0 € 

čaj 0,25 litra     1,8 € 1,5 € 

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

 
Zgoraj navedeni izdelki so sestavni del stalne ponudbe planinskih koč I. in II. kategorije. 
 
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. 
 
Obiskovalcem, ki pri mizi v notranjih prostorih planinske koče uživajo le lastno hrano (iz nahrbtnika) 
in hrane ali pijače v koči ne naročijo, se lahko zaračuna strošek 1 € na osebo. Plačila tega stroška so 
oproščeni otroci kategorije P + O.  
 
Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica. 
 
Janko Rabič,         Bojan Rotovnik,                                                                                                                                              
načelnik GK PZS         predsednik PZS  




