
 

                  Priloga 1 projekta DPPK 
 

Vprašalnik za dodelitev certifikata »Družinam prijazna 

planinska koča« 
Planinsko društvo  

Predsednik PD  

Ime koče 
(ime, telefon) 

 

Kategorija  

Oskrbnik/najemnik 
(priimek in ime, telefon) 

 

Povod za preverjanje: 

 Nova prošnja 

 Ponovno preverjanje 

 Menjava oskrbnika/najemnika 

Datum preverjanja: 

Člani komisije: 

 

 

 

Obratovanje koče v preteklem letu: 

 Letno obratovanje 

 Zimsko obratovanje 

Dovoljenja 

                  Gradbeno dovoljenje  

                  Vodno dovoljenje Veljavnost: 

                  Obrtno dovoljenje (za najemnika) Veljavnost: 

 

Opis bližnje in daljne okolice koče 

Lega koče (gozd, travnik, pašnik, skalnata okolica itd.) 

……………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………… 

Stanje v neposredni okolici koče (ravnina, položno, strmo, nevarna mesta itd.) 



 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Posebnosti in zanimivosti v okolici (potoki, jezera, gozd, planina, živali, kulturne 

znamenitosti, jame, plezališča itd. z navedbo imen, lege in stopnje težavnosti) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Lažji pohodi, vrhovi (navedba časa hoje in težavnost) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Zahtevnejše ture (navedba časa hoje in težavnost) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Zimske aktivnosti (smučišča, turno smučanje, krpljanje, drsanje, sankanje) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Možnosti plezanja, lažje plezalne ture 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

Tek. 

št. 
Kriteriji za otroke do 3 let starosti izpolnjen ni 

izpolnjen 

Gostoljubnost osebja 

1. Družine so na koči dobrodošle in osebje koče ustrezno 

skrbi zanje. 

  

2. Planinsko društvo podpira oskrbnika/najemnika pri 

njegovih prizadevanjih in mu pri tem pomaga (oprema 

prostorov, igre v koči in igrala v okolici itd.) 

  

Dosegljivost koče 

1. Koča je dosegljiva po krajši in lažji peš poti (največ eno 

uro) ali z vozilom ali žičnico. 

  

2. Glede na oskrbo koče (osebno/terensko vozilo, žičnica) 

nudi oskrbnik koče možnost prevoza prtljage družine do 

koče in nazaj (zastonj ali po primerno nizki ceni). 

  

Oprema na koči 

1. Glede na možnosti nudijo družinam za prenočevanje 

manjše sobe ali ločene oddelke na skupnih ležiščih, po 

možnosti blizu sanitarij. 

  

2. Na posteljicah za otroke so nameščena varovala za 

zaščito pred padcem. 

  

3.  Omogočeno je sušenje obleke.   

4. Na razpolago je ogrevan prostor za previjanje otrok.   

5. Na koči je poskrbljeno za ločeno zbiranje in 

odstranjevanje plenic v skladu s predpisi. 

  

6. V gostinski sobi so nameščeni sedeži za otroke te 

starosti in na razpolago je ustrezen pribor. 

  

7. Omogočeno je gretje posebne prehrane za otroke.   

8. Če je na koči več gostinskih prostorov, je družinam na 

razpolago ločen ogrevan dnevni prostor ali oddelek. 

  

9. Na koči so na razpolago igre za otroke te starosti 

(igračke, slikanice, barvanke, barvice,…) 

  

Okolica koče 

1. Neposredna okolica koče mora biti za otroke varna.   

2. Bližnja okolica naj nudi možnosti za igranje.   

3. Če so nameščena igrala, morajo imeti ustrezna dokazila 

o njihovi varnosti. 

  

4. Družinam so na razpolago zanimivi izleti v okolico 

Informacije o tem naj bodo po možnosti pisne (brošure, 

plakati, knjiga doživetij) ali ustne od osebja koče. 

  

Cene in popusti 

1. Prijaznost do družin se kaže tudi v popustih pri 

prenočevanju. Za te otroke je prenočevanje zastonj. 

  

 

 



 

Kriteriji za otroke od 3 do 7 let starosti 

Gostoljubnost osebja 

1. Družine so na koči dobrodošle in osebje skrbi zanje.   

2. Planinsko društvo podpira oskrbnika/najemnika pri 

njegovih prizadevanjih in mu pri tem pomaga (oprema 

prostorov, igrala v koči in v okolici itd.) 

  

Dosegljivost koče 

1. Koča je dosegljiva za otroke v 1,5 do 2 urah.   

2. Glede na oskrbo koče (osebno/terensko vozilo, žičnica) 

nudi oskrbnik koče možnost prevoza prtljage družine do 

koče in nazaj v dolino. 

  

Oprema na koči in ponudba 

1. Na koči so na razpolago za otroke te starosti ustrezne 

prenočitvene možnosti. 

  

2. Če so postelje ena nad drugo, morajo biti na zgornjih 

posteljah nameščena varovala za zaščito pred padcem. 

  

3.  Omogočeno je sušenje obleke.   

4. Na razpolago so umivalniki za otroke in stranišče za 

otroke ali ustrezna pomagala kot n.pr. stolčki. 

  

5. V gostinski sobi so glede na možnosti nameščeni sedeži 

za otroke te starosti in na razpolago je ustrezen pribor. 

  

6. Če je na koči več gostinskih prostorov, je družinam na 

razpolago ločen ogrevan dnevni prostor ali oddelek. 

  

7. Jedilnik mora biti prilagojen otrokom in na razpolago so 

otroške porcije po znižanih cenah. 

  

8. Ponudba pijač mora vsebovati tudi pijače za otroke.   

9. Najmanj ena brezalkoholna pijača za otroke naj bo po 

znižani ceni 

  

10. Na koči so na razpolago igrače in igrice za otroke te 

starosti, knjige. 

  

Okolica koče 

1. Neposredna okolica koče mora biti za otroke varna.   

2. Bližnja okolica naj nudi možnosti za igranje.   

3. Če so nameščena igrala, morajo imeti ustrezna dokazila 

o njihovi varnosti. 

  

4. Družinam so na razpolago zanimivi izleti v okolico. 

Dosegljive naj bodo v eni do dveh urah hoje. 

Informacije o tem naj bodo po možnosti pisne (brošure, 

plakati, knjiga doživetij) ali ustne od osebja koče. 

  

Popusti 

1. Prijaznost do družin se kaže na koči tudi v popustih. 

Otroci do 7 let prenočujejo na skupnih ležiščih zastonj. 

  

 
 



 

 Kriteriji za otroke od 7 do 14 let starosti   

Gostoljubnost osebja 

1. Družine so na koči dobrodošle in osebje koče ustrezno 

skrbi zanje 

  

2. Planinsko društvo podpira oskrbnika/najemnika pri 

njegovih prizadevanjih in mu pri tem pomaga (oprema 

prostorov, igrala v koči in v okolici itd.) 

  

Dosegljivost koče 

1. Koča je dosegljiva v nekaj urah hoje.   

2. Glede na vrsto oskrbe koče (osebno/terensko vozilo, 

žičnica) nudi oskrbnik koče za družine z več otroki 

možnost prevoza prtljage družine do koče in nazaj v 

dolino. 

  

Oprema na koči 

1. Na koči so na razpolago za otroke te starosti ustrezne 

prenočitvene možnosti. 

  

2. Če so postelje ena nad drugo, morajo biti na zgornjih 

posteljah nameščena varovala za zaščito pred padcem. 

  

3. Jedilnik mora biti prilagojen otrokom in na razpolago so 

otroške porcije po znižanih cenah. 

  

4. Ponudba pijač mora vsebovati tudi pijače za otroke.   

5. Najmanj ena brezalkoholna pijača za otroke naj bo po 

znižani ceni 

  

6. Na koči so na razpolago knjige, revije in igre za otroke 

te starosti. 

  

Okolica koče 

1. Neposredna okolica koče mora biti za otroke varna.   

2. Družinam so na razpolago zanimivi izleti v okolico. 

Dosegljive so lahko tudi z daljšo hojo. Informacije o 

tem naj bodo po možnosti pisne (brošure, plakati, knjiga 

doživetij) ali ustne od osebja koče. 

  

 

Popusti 

1. Prijaznost do družin se kaže na koči tudi v popustih pri 

prenočevanju in oskrbi.  
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Končne ugotovitve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koča je primerna za otroke starostnih skupin: 

          Otroci do 3 let starosti 

          Otroci do 3 do 7 let starosti 

          Otroci od 7 do 14 let starosti 

 

 

Podpisi: 

 

………………………….            …………………………          ………………………… 

(Presojevalec)     (Presojevalec)     (Presojevalec) 

 

 

………………………….            …………………………          …………………………. 

(Oskrbnik koče)     (Gospodar koče)     (Predsednik društva) 


