
 
 

STATISTIČNI PODATKI PLANINSKE KOČE ZA LETO 2012 
 

1. PODATKI O OBISKU V PLANINSKI KOČI: 

PLANINSKO DRUŠTVO:          

PLANINSKA KOČA:          

Število obiskovalcev vpisanih v vpisno knjigo: __________________ 

Število nočitev po knjigi gostov:_________________ 

(vpišite število vseh nočnin, ne pa samo, koliko gostov je prenočevalo!) 

Domačih: ____________Tujih:   _______________    

 

2. PREGLED GRADBENIH INVESTICIJ V LETU 2012 

VREDNOST INVESTICIJE ( priložite opis investicije, vzdrževalnih del na koči..) 

  a. iz lastnih sredstev                            EUR: __________________ 

  b. izvršenih ur prostovoljnega dela (25 EUR/h)                 EUR: __________________ 

  d. druge dotacije                                 EUR: __________________ 

  e. posojila                                      EUR: __________________ 

 

                                           SKUPAJ         EUR: __________________ 

 

3. EKOLOŠKO STANJE V LETU 2012?     

3.1. Ravnanje s pitno vodo (možnih več odgovorov) 

• analiza pitne vode se opravlja vsaj enkrat letno. Datum zadnje analize pitne vode 

• glede na analize v zadnjih treh letih dezinfekcija ni potrebna 

• UV dezinfekcija 

• dezinfekcija s klorom 

• filtriranje 

• voda na koči ni pitna 

• ostalo: 
 



 
 

 
3.2. Ravnanje z odpadno vodo (možnih več odgovorov) 

• uporaba javnega komunalnega omrežja 

• mala biološka čistilna naprava (MBČN) 
o tehnologija čiščenja (označi): SBR, precejalnik, biodisk, membrana, rastlinska ČN, 

drugo 

• greznica 
o pretočna s ponikanjem  
o nepretočna 

• suha stranišča + ponikanje 

• ostalo: 
 
3.3. Ravnanje z blatom iz MBČN ali greznice   

• odlaganje v okolici koče 

• kompostiranje in odlaganje 

• odvoz na ustrezno odlagališče v dolino 
 

3.4. Ravnanje z odpadki (možnih več odgovorov)               

• odvoz javnega komunalnega podjetja 

• lastni prevoz v dolino 

• sežiganje 

• ostalo:  
 

3.5. Ločeno zbiranje odpadkov 

• DA 

• DELNO (navedi katere): _______________________ 

• NE 
 

3.6. Ogrevanje koče (možnih več odgovorov) 

• kurilno olje, delež: 

• drva/peleti, delež: 

• plin, delež: 

• toplotna črpalka, delež: 

• sončna energija, delež: 

• priklop na javno toplovodno omrežje, delež: 

• ostalo:  
 
3.7. Preskrba z električno energijo (možnih več odgovorov) 

• iz javnega omrežja, delež: ____________ 

• agregat na plinsko olje, delež: __________ 

• agregat na rastlinsko olje, delež:  ________ 

• fotovoltaika, moč: _______, delež: _________ 

• vetrni generator, moč: __________, delež: _________ 

• mala hidroelektrarna, moč: ______, delež:__________ 

• ostalo: 
 



 
 

3.8. Oskrbovanje koče z blagom (možnih več odgovorov) 

• po cesti, delež: 

• s tovorno žičnico, delež: 

• s helikopterjem, delež: 

• s traktorjem, delež:  

• s konji, delež: 

• peš, delež: 

• ostalo: 
 
4. PREGLED PROMETA V PLANINSKI KOČI V LETU 2012  

HRANA (EUR)  

PIJAČE (EUR)  

NOČNINE (EUR)  

OSTALO (EUR)  

SKUPAJ (EUR)  

 

5. OPOMBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj: 

Datum: 

 

Gospodar PD:                         Žig:                           Predsednik PD: 

 


