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 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (SBR) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Dostop

 Po lokalni in gozdni cesti Poljane nad 
Škofjo Loko, čez Murovje, do parkirnega 
prostora, 14 km, do koče - 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Škofje Loke (Pod-

pulferca), čez Zapreval in Črni kal, do parkir-
nega prostora, 25 km, do koče - 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Železnikov 

(Jesenovec), čez Martinj Vrh in Črni kal, do 
parkirnega prostora, 15 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Zalega Loga 

(Davški most) skozi Potok in čez Črni kal, do 
parkirnega prostora, 12 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti s Hotavelj skozi 

Sušo in čez Črni kal, do parkirnega prostora, 
19 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Javorij skozi 

Gorenje Žetine, in čez Črni kal, do parkirnega 
prostora, 15 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni cesti iz Poljan nad Škofjo Loko do 

naselja Volča, čez Blegoš - 4 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Hotavelj do Čabrač, do 

koče - 2 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Hotavelj do Leskovice, do 

koče - 1 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Zalega  Loga do domačije 

Šturm, do koče - 3 h.
•	Iz Dolenjih Novakov, čez Črni vrh - 3 h.
•	Iz Davče, čez Črni vrh - 4 h.

•	Iz Škofje Loke, čez Lubnik - 6 h 30.
Avtobusna postaja Škofja Loka, 

čez Lubnik - 6 h 45.
•	Avtobusna postaja Podpulfrca, 

čez Lubnik - 6 h 45.
•	Avtobusna postaja Poljane nad Škofjo Loko, 

čes naselje Volča - 5 h.
•	Avtobusna postaja Hotavlje - 3 h 30.

Železniška postaja Škofja Loka, 
čez Lubnik - 7 h 15. 

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Dom na Lubniku (1025 m), 4.30 h 
(Lahka pot)
•	Zavetišče GS na Jelencih (1185 m), 0.30 h 

(Lahka pot)
•	Planinska koča na Ermanovcu (964 m), skozi 

Leskovico in prek Kopačnice, 3.30 h 
(Lahka pot)
•	Koča na Črnem vrhu nad Novaki (1245 m), 

2.30 h (Lahka pot)

Vzponi na vrhove

•	Blegoš (1562 m), 0.30 h (Lahka pot)
•	Koprivnik (1393 m), 2.00 h (Lahka pot)
•	Mladi vrh (1374 m), 3.00 h (Lahka pot)
•	Malenski vrh (1051 m), 3.00 h (Lahka pot)
•	Črni vrh (1288 m), 2.00 h (Lahka pot)

OKOLJU PRIJAZNA 
PLANINSKA KOČA



PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE skupaj z 278 društvi skrbi, da lahko vsako
leto okoli 1,4 milijona obiskovalcev slovenskih gora na 9 TISOÈ KILOMETRIH

MARKIRANIH PLANINSKIH POTI nemoteno uživa naravne lepote in 
gorski mir ter se z razglednih vrhov vraèa z novimi moèmi in vtisi.

 
V letu 2012 smo z vašo pomoèjo obnovili Hanzovo pot na Prisojnik, 

pot Vrata–Luknja in pot s Kredarice na Mali Triglav in vsem 
planincem omogoèili nešteto vrhunskih vtisov.
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 PREJEMNIKI CERTIFIKATOV »OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA« ZA 
 OBDOBJE JANUAR 2013 DO JANUAR 2017:

10 KOČA NA PLANINI RAZOR
12 KOČA NA BLEGOŠU
14 MOZIRSKA KOČA NA GOLTEH
16 DOM NA PECI
18 KREKOVA KOČA NA RATITOVCU
20 KAMNIŠKA KOČA NA KAMNIŠKEM SEDLU
22 COJZOVA KOČA NA KOKRSKEM SEDLU
24 PLANINSKO UČNO SREDIŠČE BAVŠICA
26 ZAKLJUČEK

3Vsebina

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE skupaj z 278 društvi skrbi, da lahko vsako
leto okoli 1,4 milijona obiskovalcev slovenskih gora na 9 TISOÈ KILOMETRIH

MARKIRANIH PLANINSKIH POTI nemoteno uživa naravne lepote in 
gorski mir ter se z razglednih vrhov vraèa z novimi moèmi in vtisi.

 
V letu 2012 smo z vašo pomoèjo obnovili Hanzovo pot na Prisojnik, 

pot Vrata–Luknja in pot s Kredarice na Mali Triglav in vsem 
planincem omogoèili nešteto vrhunskih vtisov.



Uvod

Planinska zveza Slovenije je v letu 
2012 pričela z akcijo podeljevanja 
certifikata »Okolju prijazna planin-
ska koča«, ki si ga lahko pridobijo 
planinske koče, ki s svojim celo-
kupnim delovanjem čim manj ne-
gativno vplivajo na okolje. Takšen 
certifikat v obliki listine in znaka z 
napisom »Okolju prijazna planinska 
koča«, izobešen na vidnem mestu v 
koči, bo jasno sporočilo obiskoval-
cem, da si planinsko društvo po-
sredno preko oskrbnika oziroma 
upravljavca v največji možni meri 
in nenehno trudi, da bi bili vplivi 
koče na neokrnjeno naravo oko-
li nje in širše čim manj moteči. Za 
dosego tega cilja pa igrata glavni 
vlogi opremljenost koče ter uspo-
sobljenost in motiviranost osebja. 
Pričakovana posledica pridobitve 
tega certifikata pa je tudi več gostov 
na koči in s tem boljši rezultati po-
slovanja.

Takšen certifikat je že pred leti 
uvedla Nemška planinska zveza 
(Deutscher Alpenverein – DAV) in 
si ga je pridobilo okoli 50 njihovih 
koč v Nemčiji in Avstriji. V letu 
2010 pa sta pristopili k tej akciji tudi 
Avstrijska planinska zveza (Öster-
reichischer Alpenverein – ÖeAV) 
in Planinska zveza Južne Tirolske 
(Alpenverein Südtirol - AVS). V ta 
namen so tudi dopolnili kriterije, ki 
jih mora planinska koča izpolniti, 
da si lahko pridobi ta certifikat.

Prepričani smo, da bodo koče, ki 
si bodo pridobile ta certifikat, bolj 
obiskane, saj pravimo, da »dober 
glas seže v deveto vas«. S to akcijo 
ozaveščamo tudi planince in druge 
goste naših koč, da se zavedajo po-
mena varovanja okolja in tudi sami 
aktivno sodelujejo pri tem. Obisko-
valci naših koč se vedno bolj zave-
dajo, da je treba na planinskih ko-
čah najti kompromis med udobjem 
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in skrbjo za okolje. Veliko udobje na 
eni strani (tuši, ogrevane sobe, velik 
izbor jedi,…) na drugi strani po-
vzroči večjo količino odpadnih vod, 
večjo porabo energije, več odpad-
kov. Seveda pa je treba upoštevati 
pri oceni skrbi za okolje celo vrsto 
dejavnikov, ki jih zajema vprašalnik, 
na osnovi katerega se vplivi koče na 
okolje tudi ocenijo.

Prvi certifikati so bili podeljeni v 
letu 2012 sedmim planinskim ko-
čam in Planinskemu učnemu sre-
dišču Bavšica. Planinska društva, ki 
želijo za svoje planinske koče prido-
biti ta certifikat, naslovijo pismeno 
vlogo za pregled njihove koče na 
PZS.

PZS uvaja tudi certifikat »Družinam 
prijazna planinska koča«. V letošn-
jem letu se že izvajajo presoje prvih 
planinskih koč, ki so se prijavile 
na razpis za njegovo pridobitev. V 

naslednjih letih pa načrtujemo ku-
linarično popestritev jedilnikov na 
kočah s čim večjim deležem eno-
stavnejših jedi iz domačih, kako-
vostnih sestavin.

 
Načelnik Gospodarske komisije PZS:  

Aleš Glavnik 
 

Vodja projekta:  
Drago Dretnik 

 
Predsednik PZS: 

Bojan Rotovnik

Takšen certifikat je že pred leti 
uvedla Nemška planinska zveza 
(Deutscher Alpenverein – DAV) in 
si ga je pridobilo okoli 50 njihovih 
koč v Nemčiji in Avstriji. V letu 
2010 pa sta pristopili k tej akciji tudi 
Avstrijska planinska zveza (Öster-
reichischer Alpenverein – ÖeAV) 
in Planinska zveza Južne Tirolske 
(Alpenverein Südtirol - AVS). V ta 
namen so tudi dopolnili kriterije, ki 
jih mora planinska koča izpolniti, 
da si lahko pridobi ta certifikat.

Prepričani smo, da bodo koče, ki 
si bodo pridobile ta certifikat, bolj 
obiskane, saj pravimo, da »dober 
glas seže v deveto vas«. S to akcijo 
ozaveščamo tudi planince in druge 
goste naših koč, da se zavedajo po-
mena varovanja okolja in tudi sami 
aktivno sodelujejo pri tem. Obisko-
valci naših koč se vedno bolj zave-
dajo, da je treba na planinskih ko-
čah najti kompromis med udobjem 



Uvod
OSNOVE ZA PODELJEVANJE 
CERTIFIKATA

Planinska društva so s svojimi 
kočami največji ponudnik preno-
čitvenih zmogljivosti in možnosti 
zatočišča za obiskovalce gorskega 
sveta.  Poslanstvo društev je ohra-
niti lepoto in prvobitnost okolja in 
zato želijo s svojimi kočami dajati 
vzgled, kako naj dejavnost koče čim 
manj vpliva na naravo okoli nje. 
Podeljevanje certifikata »Okolju 
prijazna planinska koča« je vzpod-
buda, ki bo društva in upravljavce 
koč še bolj motivirala v njihovih 
prizadevanjih. 

Osnovne predpostavke za podelitev 
certifikata »Okolju prijazna planin-
ska koča« so:

•	istovetnost ciljev in stremljenj 
upravljavca (najemnika/oskrbni-
ka) s cilji planinskega društva,

•	okolju prijazno in energetsko 
učinkovito upravljanje planinske 
koče,

•	upoštevanje vseh zakonskih 
predpisov, vse nove investicije v 
oskrbovalne in odstranjevalne na-
prave morajo biti v skladu z naj-
novejšim stanjem tehnike na tem 
področju,

•	upoštevanje usmeritev in dogo-
vorov na ravni Planinske zveze 
Slovenije.

Certifikat »Okolju prijazna planin-
ska koča« je oznaka, da je planin-
sko društvo poskrbelo, da je koča 
opremljena z vso infrastrukturo, ki 
omogoča okolju prijazno obrato-
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vanje. Prav tako pa zavezuje upravl-
javca koče kot odgovorne osebe, da 
poskrbi za najboljšo možno upora-
bo in vzdrževanje okoljevarstvenih 
naprav. Gostu pa certifikat dokazu-
je, da si planinsko društvo še pose-
bej prizadeva za to, da bi bili vpli-
vi obratovanja koče na okolje čim 
manjši.

PODELJEVANJE CERTIFIKATA

Gospodarska komisija Planinske 
zveze Slovenije vsako leto na spletni 
strani PZS in Obvestilih PZS objavi 
poziv za oddajo vlog za pridobitev 
certifikata. Za njegovo podelitev 
lahko zaprosi planinsko društvo 
ali druga pravna oseba, ki upravlja 
s posamezno planinsko kočo in iz-
polnjuje sklepe Skupščine Planinske 
zveze Slovenije in Upravnega odbo-
ra Planinske zveze Slovenije.  

Kriterije za podelitev certifikata 
določi Gospodarska komisija Pla-

ninske zveze Slovenije s sklepom. 
Kriteriji so  javno objavljeni in vel-
jajo do preklica. Strokovna komisija 
obišče kočo in oceni situacijo na os-
novi sprejetih kriterijev. V primeru 
neizpolnjevanja kriterijev pozove 
komisija prosilca k dopolnitvi v do-
ločenem roku. V kolikor prosilec v 
določenem roku pomanjkljivosti 
ne odpravi, mora naslednje leto po-
novno poslati vlogo za pridobitev 
certifikata, v kolikor želi certifikat 
pridobiti. Certifikat se planinski 
koči podeljuje za dobo 4 let. Po tem 
obdobju mora planinsko društvo ali 
druga pravna oseba podati vlogo 
za ponovno preverjanje. Podeljen 
znak mora biti izobešen na vidnem 
mestu na zunanjosti koče. Certifikat 
lahko koča uporablja v svoje pro-
mocijske namene.

STRUKTURA KRITERIJEV

Kriteriji zapisani v obliki vprašalni-
ka. Osnova so kriteriji, ki jih upo-



Uvod
rabljajo planinske zveze Nemčije, 
Avstrije in Južne Tirolske, upošteva-
ne pa so nekatere specifičnosti naših 
planinskih koč, ki so bile ugotovl-
jene pri poskusnih presojah v letu 
2011. Preverjanje oziroma presoja 
se vrši na osnovi minimalnih za-
htev, zapisanih v obliki osnovnih 
kriterijev, ki jih koča mora izpolniti 
in na osnovi dodatnih kriterijev, ki 
jih koča naj bi izpolnila. Ti dodatni 
kriteriji so ovrednoteni s točkami. 
Koča mora zbrati vsaj 34 točk od 
skupno 102 točk iz teh dodatnih 
kriterijev, da lahko pridobi certifikat 
»Okolju prijazna planinska koča«. 
Vprašalnik je sestavljen iz osmih 
poglavij: 

•	Splošni del

•	Energija in zaščita podnebja

•	Pitna voda in odpadna voda

•	Odpadki

•	Zrak

•	Hrup

•	Gradbeni materiali

•	Koča in okolica 

PRESOJEVALCI IN STROŠKI 
IZVEDBE PROJEKTA

Strokovna komisija je sestavljena 
iz članov Gospodarske komisije, ki 
jo s sklepom imenuje Gospodarske 
komisije Planinske zveze Slovenije. 
Člane v komisijo lahko predlaga 
tudi Komisija za varstvo gorske na-
rave. Stroške prvega obiska komisije 
na koči, izdelave listine in znaka kri-
je Planinske zveza Slovenije, nadalj-
nje stroške ob morebitnem neizpol-
njevanju pogojev pa prosilec.

PREJEMNIKI CERTIFIKATOV 
OKOLJU »PRIJAZNA PLANINSKA 
KOČA« V LETU 2012

Na poziv Planinske zveze Slovenije 
se je za izvedbo  presoj v letu 2012 
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prijavilo sedem planinskih koč in 
PUS Bavšica. Strokovna komisija je 
obiskala vse objekte in na podlagi 
vprašalnika opravila pregled izpol-
njevanja zahtevanih kriterijev. No-
bena koča ni izpolnila vse pogoje že 
pri prvi presoji in to zaradi poman-
jkljivosti pri obveznih kriterijih, vse 
koče pa so dosegle zadostno število 
točk pri neobveznih kriterijih. Ko-
misija je ugotovila, da  so bile vse 
ugotovljene pomanjkljivosti takš-
ne narave, da jih lahko planinska 
društva v kratkem času odpravijo. 
Glede na to jim je komisija postavila 
rok, do katerega morajo poslati na 
Planinska zveza Slovenije manjka-
joče dokumente in ostala dokazila. 
Komisija je pregledala prispela do-
kazila o odpravi pomanjkljivosti in 
ugotovila, da so vse planinske koče 
poslale zahtevano dokumentacijo 
in so s tem izpolnile vse pogoje, da 
lahko pridobijo certifikat »Okolju 
prijazna planinska koča«.

Upravni odbor Planinske zveze 
Slovenije je na svoji 13. seji, dne 1. 
12. 2012, sprejel Pravilnik o podel-
jevanju certifikata "Okolju prijazna 
planinska koča" in na predlog Gos-
podarske komisije potrdil prvih 
osem prejemnikov certifikata. Cer-
tifikati so bili prejemnikom slav-
nostno podeljeni na 2. Konferenci 
o planinskem gospodarstvu, ki je 
potekala 26. 01. 2013, v Izobraževal-
nem centru za zaščito in reševanje 
RS na Igu.

•	Hrup

•	Gradbeni materiali

•	Koča in okolica 

PRESOJEVALCI IN STROŠKI 
IZVEDBE PROJEKTA

Strokovna komisija je sestavljena 
iz članov Gospodarske komisije, ki 
jo s sklepom imenuje Gospodarske 
komisije Planinske zveze Slovenije. 
Člane v komisijo lahko predlaga 
tudi Komisija za varstvo gorske na-
rave. Stroške prvega obiska komisije 
na koči, izdelave listine in znaka kri-
je Planinske zveza Slovenije, nadalj-
nje stroške ob morebitnem neizpol-
njevanju pogojev pa prosilec.

PREJEMNIKI CERTIFIKATOV 
OKOLJU »PRIJAZNA PLANINSKA 
KOČA« V LETU 2012

Na poziv Planinske zveze Slovenije 
se je za izvedbo  presoj v letu 2012 



 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (rastlinska čistilna naprava) 
 Oskrba z električno energijo (redno obrato-
vanje): Fotovoltaični sistem

Dostop

 Iz Tolmina po lokalni cesti na planino Lom 
(1029 m) 16km, do koče - 1 h 45.
•	Po regionalni cesti Most na Soči-Podbrdo do 

Koritnice in vasi Rut, 6,5 km, čez planino V 
Prodih - 4 h 30.
•	Po regionalni cesti Most na Soči-Podbrdo 

do bližine Hude južne in Stražišč, 4 km, čez 
planino V Prodih - 4 h 30.

 Avtobusna postaja Tolmin (do Mosta na 
Soči tudi vlak, z Mosta do Tolmina avtobusi), 
čez Tolminske Ravne -  4 h.
•	Avtobusna postaja Tolmin (do Mosta na Soči 

tudi vlak, z Mosta do Tolmina avtobusi), 
skozi Poljubinj in čez planino Lom - 5 h.

Železniška postaja Grahovo, čez Koritnico, 
Rut in planino V Prodih do koče - 6 h.
•	Železniška postaja Podbrdo, čez stržišče in 

planino V Prodih do koče - 6 h 30.

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Gomiščkovo zavetišče na Krnu (2182 m), po 
SPP, 7.00 h (Lahka pot)
•	Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385 m), 

čez preval Prehodci, 4.00 h (Lahka pot)
•	Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti (1835 m), 

po SPP, 7.00 h (Lahka pot)
•	Dom na Komni (1520 m), čez Škrbino , 4.00 

 Julijske alpe

 Planinsko društvo Tolmin

 Polona Jan

 +384 (0)5 3883211 (PD)

 +386 (0)51 632 720

 pdtolmin@gmail.com

 http://www.pdtolmin.si/koca 
http://www.planinske-koce.si/
koca_na_planini_razor

 46,235698
13,792956

 OS, oskrbovana od 22. 6. do predvido-
ma 22. 9. 2013

 Koča II. kategorije

 v sobah - 80
skupna ležišča - 10
zimska soba - 10
zasilna ležišča - 0

 90 sedežev

 Koča na planini Razor     1315 m



 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (rastlinska čistilna naprava) 
 Oskrba z električno energijo (redno obrato-
vanje): Fotovoltaični sistem

Dostop

 Iz Tolmina po lokalni cesti na planino Lom 
(1029 m) 16km, do koče - 1 h 45.
•	Po regionalni cesti Most na Soči-Podbrdo do 

Koritnice in vasi Rut, 6,5 km, čez planino V 
Prodih - 4 h 30.
•	Po regionalni cesti Most na Soči-Podbrdo 

do bližine Hude južne in Stražišč, 4 km, čez 
planino V Prodih - 4 h 30.

 Avtobusna postaja Tolmin (do Mosta na 
Soči tudi vlak, z Mosta do Tolmina avtobusi), 
čez Tolminske Ravne -  4 h.
•	Avtobusna postaja Tolmin (do Mosta na Soči 

tudi vlak, z Mosta do Tolmina avtobusi), 
skozi Poljubinj in čez planino Lom - 5 h.

Železniška postaja Grahovo, čez Koritnico, 
Rut in planino V Prodih do koče - 6 h.
•	Železniška postaja Podbrdo, čez stržišče in 

planino V Prodih do koče - 6 h 30.

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Gomiščkovo zavetišče na Krnu (2182 m), po 
SPP, 7.00 h (Lahka pot)
•	Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385 m), 

čez preval Prehodci, 4.00 h (Lahka pot)
•	Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti (1835 m), 

po SPP, 7.00 h (Lahka pot)
•	Dom na Komni (1520 m), čez Škrbino , 4.00 

h (Lahka pot)
•	Koča pod Bogatinom (1513 m), čez Škrbino, 

5.00 h (Lahka pot)
•	Planinska koča Merjasec na Voglu (1535 m), 

čez Globoko, 3.00 h (Lahka pot) 

Vzponi na vrhove

•	Vrh nad Škrbino (2054 m), 2.30 h 
(Lahka pot)
•	Vrh nad Škrbino (2054 m), čez Škrbino, 

3.00 h (Zelo zahtevna pot)
•	Krn (2244 m), 7.00 h (Lahka pot)
•	Vogel (1923 m), 2.00 h (Lahka pot)
•	Rodica (1964 m), 5.00 h (Lahka pot)
•	Črna prst (1955 m), 7.00 h (Lahka pot) 

 46,235698
13,792956

 OS, oskrbovana od 22. 6. do predvido-
ma 22. 9. 2013

 Koča II. kategorije

 v sobah - 80
skupna ležišča - 10
zimska soba - 10
zasilna ležišča - 0

 90 sedežev
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 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (SBR) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Dostop

 Po lokalni in gozdni cesti Poljane nad 
Škofjo Loko, čez Murovje, do parkirnega 
prostora, 14 km, do koče - 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Škofje Loke (Pod-

pulferca), čez Zapreval in Črni kal, do parkir-
nega prostora, 25 km, do koče - 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Železnikov 

(Jesenovec), čez Martinj Vrh in Črni kal, do 
parkirnega prostora, 15 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Zalega Loga 

(Davški most) skozi Potok in čez Črni kal, do 
parkirnega prostora, 12 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti s Hotavelj skozi 

Sušo in čez Črni kal, do parkirnega prostora, 
19 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Javorij skozi 

Gorenje Žetine, in čez Črni kal, do parkirnega 
prostora, 15 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni cesti iz Poljan nad Škofjo Loko do 

naselja Volča, čez Blegoš - 4 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Hotavelj do Čabrač, do 

koče - 2 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Hotavelj do Leskovice, do 

koče - 1 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Zalega  Loga do domačije 

Šturm, do koče - 3 h.
•	Iz Dolenjih Novakov, čez Črni vrh - 3 h.
•	Iz Davče, čez Črni vrh - 4 h.

•	Iz Škofje Loke, čez Lubnik - 6 h 30.
Avtobusna postaja Škofja Loka, 

čez Lubnik - 6 h 45.
•	Avtobusna postaja Podpulfrca, 

čez Lubnik - 6 h 45.
•	Avtobusna postaja Poljane nad Škofjo Loko, 

čes naselje Volča - 5 h.
•	Avtobusna postaja Hotavlje - 3 h 30.

Železniška postaja Škofja Loka, 
čez Lubnik - 7 h 15. 

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Dom na Lubniku (1025 m), 4.30 h 
(Lahka pot)
•	Zavetišče GS na Jelencih (1185 m), 0.30 h 

(Lahka pot)
•	Planinska koča na Ermanovcu (964 m), skozi 

Leskovico in prek Kopačnice, 3.30 h 
(Lahka pot)
•	Koča na Črnem vrhu nad Novaki (1245 m), 

2.30 h (Lahka pot)

Vzponi na vrhove

•	Blegoš (1562 m), 0.30 h (Lahka pot)
•	Koprivnik (1393 m), 2.00 h (Lahka pot)
•	Mladi vrh (1374 m), 3.00 h (Lahka pot)
•	Malenski vrh (1051 m), 3.00 h (Lahka pot)
•	Črni vrh (1288 m), 2.00 h (Lahka pot)

 Škofjeloško, Cerkljansko in Idrijsko 
hribovje s Trnovskim gozdom

 Planinsko društvo Škofja Loka

 Ivo in Marija Orešnik

 +386 (0)4 512 06 67

 +386 (0)51 614 587

 oresnik.barbara@gmail.com

 http://www.pd-skofjaloka.com/
blegos.htm 
http://www.planinske-koce.si/
koca_na_blegosu

 Leskovica 32 
4224 Gorenja vas 

 46,166536 
14,105207

 ODPRTA stalno od 25. 4.; ob ponedelj-
kih zaprta, razen če je praznik.

 Koča II. kategorije

 v sobah - 15 
skupna ležišča - 30 
zimska soba - 0 
zasilna ležišča - 14

 64 sedežev

Koča na Blegošu     1391 m



13

 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (SBR) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Dostop

 Po lokalni in gozdni cesti Poljane nad 
Škofjo Loko, čez Murovje, do parkirnega 
prostora, 14 km, do koče - 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Škofje Loke (Pod-

pulferca), čez Zapreval in Črni kal, do parkir-
nega prostora, 25 km, do koče - 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Železnikov 

(Jesenovec), čez Martinj Vrh in Črni kal, do 
parkirnega prostora, 15 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Zalega Loga 

(Davški most) skozi Potok in čez Črni kal, do 
parkirnega prostora, 12 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti s Hotavelj skozi 

Sušo in čez Črni kal, do parkirnega prostora, 
19 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni in gozdni cesti iz Javorij skozi 

Gorenje Žetine, in čez Črni kal, do parkirnega 
prostora, 15 km - do koče 15 min.
•	Po lokalni cesti iz Poljan nad Škofjo Loko do 

naselja Volča, čez Blegoš - 4 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Hotavelj do Čabrač, do 

koče - 2 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Hotavelj do Leskovice, do 

koče - 1 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Zalega  Loga do domačije 

Šturm, do koče - 3 h.
•	Iz Dolenjih Novakov, čez Črni vrh - 3 h.
•	Iz Davče, čez Črni vrh - 4 h.

•	Iz Škofje Loke, čez Lubnik - 6 h 30.
Avtobusna postaja Škofja Loka, 

čez Lubnik - 6 h 45.
•	Avtobusna postaja Podpulfrca, 

čez Lubnik - 6 h 45.
•	Avtobusna postaja Poljane nad Škofjo Loko, 

čes naselje Volča - 5 h.
•	Avtobusna postaja Hotavlje - 3 h 30.

Železniška postaja Škofja Loka, 
čez Lubnik - 7 h 15. 

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Dom na Lubniku (1025 m), 4.30 h 
(Lahka pot)
•	Zavetišče GS na Jelencih (1185 m), 0.30 h 

(Lahka pot)
•	Planinska koča na Ermanovcu (964 m), skozi 

Leskovico in prek Kopačnice, 3.30 h 
(Lahka pot)
•	Koča na Črnem vrhu nad Novaki (1245 m), 

2.30 h (Lahka pot)

Vzponi na vrhove

•	Blegoš (1562 m), 0.30 h (Lahka pot)
•	Koprivnik (1393 m), 2.00 h (Lahka pot)
•	Mladi vrh (1374 m), 3.00 h (Lahka pot)
•	Malenski vrh (1051 m), 3.00 h (Lahka pot)
•	Črni vrh (1288 m), 2.00 h (Lahka pot)

 Leskovica 32 
4224 Gorenja vas 

 46,166536 
14,105207

 ODPRTA stalno od 25. 4.; ob ponedelj-
kih zaprta, razen če je praznik.

 Koča II. kategorije

 v sobah - 15 
skupna ležišča - 30 
zimska soba - 0 
zasilna ležišča - 14

 64 sedežev



 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (SBR) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Dostop

 Po lokalni cesti iz Mozirja do parkirišča v 
bližini koče, 15 km, do koče - 10 min.
•	Iz Mozirja, čez Radengundo - 3 h.
•	Iz Mozirja, čez Šmihel - 3 h 30. 
•	Iz Žekovca (spodnja postaja gondolske 

žičnice) mimo domačije Kuglar - 2 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Rečice ob Savinji do Suhe, 

3 km, čez Uršline peči - 3 h.
•	Po lokalni cesti iz Rečice ob Savinji do Niguj-

nice, 4 km, mimo lovske koče na Stonu - 3 h.
•	Iz Ljubnega ob Savinji, mimo domačije 

Podlesnik in čez smučišče - 3 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Ljubnega ob Savinji do 

domačije Tašk v dolini Ljubnice, čez planini 
Praprotnica in stari stani - 3 h 30.
•	Po regionalni cesti Šoštanj-Črna na Koroš-

kem, mimo Andrejevaega doma na Slemenu 
in doma na Smrekovcu - 5 h.
•	Po lokalni cesti iz Šoštanja do Belih vod, 

mimo doma na Smrekovcu - 4 h 30.
•	Iz Šoštanja, čez Sv. Florjan pri Šoštanju in 

Šmihel nad Mozirjem - 4 h.
Avtobusna postaja Mozirje, čez Raden-

gundo - 3 h.
•	Avtobusna postaja Rečica ob Savinji, mimo 

Suhe in čez Uršline peči - 3 h 30.
•	Avtobusna postaja Ljubno ob Savinji, mimo 

domačije Podlesnik in čez smučišče - 3 h 30.

 Kamniške in Savinjske Alpe

 Planinsko društvo Mozirje

 Filip Vrabič

 +386 (0)3 583 11 21

 +386 (0)31 743 030

 golte-recepcija@golte.si

 http://www.pdmozirje.si/documents 
http://www.planinske-koce.si/mozir-
ska_koca_na_golteh

 Radegunda 39
3330 Mozirje

 46,371435
14,903831

 ODPRTA

 Koča II. kategorije

 v sobah - 50
skupna ležišča - 0
zimska soba - 0
zasilna ležišča - 0

 70 sedežev

 Mozirska koča na Golteh     1356 m 



 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (SBR) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Dostop

 Po lokalni cesti iz Mozirja do parkirišča v 
bližini koče, 15 km, do koče - 10 min.
•	Iz Mozirja, čez Radengundo - 3 h.
•	Iz Mozirja, čez Šmihel - 3 h 30. 
•	Iz Žekovca (spodnja postaja gondolske 

žičnice) mimo domačije Kuglar - 2 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Rečice ob Savinji do Suhe, 

3 km, čez Uršline peči - 3 h.
•	Po lokalni cesti iz Rečice ob Savinji do Niguj-

nice, 4 km, mimo lovske koče na Stonu - 3 h.
•	Iz Ljubnega ob Savinji, mimo domačije 

Podlesnik in čez smučišče - 3 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Ljubnega ob Savinji do 

domačije Tašk v dolini Ljubnice, čez planini 
Praprotnica in stari stani - 3 h 30.
•	Po regionalni cesti Šoštanj-Črna na Koroš-

kem, mimo Andrejevaega doma na Slemenu 
in doma na Smrekovcu - 5 h.
•	Po lokalni cesti iz Šoštanja do Belih vod, 

mimo doma na Smrekovcu - 4 h 30.
•	Iz Šoštanja, čez Sv. Florjan pri Šoštanju in 

Šmihel nad Mozirjem - 4 h.
Avtobusna postaja Mozirje, čez Raden-

gundo - 3 h.
•	Avtobusna postaja Rečica ob Savinji, mimo 

Suhe in čez Uršline peči - 3 h 30.
•	Avtobusna postaja Ljubno ob Savinji, mimo 

domačije Podlesnik in čez smučišče - 3 h 30.

•	Avtobusna postaja Šoštanj, čez Sv. Florjan pri 
Šoštanju in Šmihel nad Mozirjem - 4 h.

Železniška postaja Šoštanj, čez Sv. Florjan 
pri Šoštanju in Šmihel nad Mozirjem - 4 h.

Od zgornje postaje, mimo Hotela Golte 
- 15 min.  

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Dom na Smrekovcu (1377 m), 2.30 h 
(Lahka pot)
•	Andrejev dom na Slemenu (1096 m), 5.00 h 

(Lahka pot)
•	Koča na Travniku (1548 m), 5.00 h 

(Lahka pot)

Vzponi na vrhove

•	Boskovec (1588 m), 1.00 h (Lahka pot)
•	Ojstri vrh (1584 m), 0.45 h (Lahka pot)
•	Smrekovec (1577 m), 3.00 h (Lahka pot)

 Radegunda 39
3330 Mozirje

 46,371435
14,903831

 ODPRTA

 Koča II. kategorije

 v sobah - 50
skupna ležišča - 0
zimska soba - 0
zasilna ležišča - 0

 70 sedežev

15



 Karavanke

 Planinsko društvo Mežica

 Abraham Andreja

 +386 (0)41 761 979

 rusevec@gmail.com

 http://www.pdmezica.si/postojan-
ke_peca.htm 
http://www.planinske-koce.si/
dom_na_peci

 Podpeca 79
2393 Črna na Koroškem

 46,490804
14,793940

 ZAPRT novembra in decembra, za novo 
leto odprt.

 Koča II. kategorije

 v sobah - 81
skupna ležišča - 19
zimska soba - 0
zasilna ležišča - 0

 80 sedežev

 Dom na Peci     1665 m 
 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (precejalnik) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Dostop

 Iz Podpece do parkirnega prostora Jakobe 
na pobočju Pece, do doma - 35 min.
•	Iz Podpece, čez Mirjance in mimo Tomaževe 

koče - 2 h 15.
•	Iz Tople, mimo Rudnika svinca ter mimo 

lovske koče Javorje - 2 h.
•	Iz Mežice, čez Vrh Šteng ter mimo Tomaževe 

koče - 3 h 30.
•	Iz Črne na Koroškem, mimo koče na Pikovem 

ter Tomaževe koče - 3 h 45.
Avtobusna postaja Mežica, čez Vrh Šteng 

ter mimo Tomaževe koče - 3 h 30.
•	Avtobusna postaja Črna na Koroškem - mimo 

Koče na Pikovem ter Tomaževe koče - 3 h 45.

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Koča na Pikovem (992 m), mimo Najbrža, 
2.30 h 
•	Koča pri Tomažu (444 m), 0.45 h (Lahka pot)

Vzponi na vrhove

•	Kordeževa glava (2125 m), po lahki, zložni 
poti, 1.30 h (Lahka pot)
•	 Kordeževa glava (2125 m), po zelo zahtevni, 

strmi poti, 2.00 h (Zelo zahtevna pot)



 46,490804
14,793940

 ZAPRT novembra in decembra, za novo 
leto odprt.

 Koča II. kategorije

 v sobah - 81
skupna ležišča - 19
zimska soba - 0
zasilna ležišča - 0

 80 sedežev
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 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (precejalnik) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Dostop

 Iz Podpece do parkirnega prostora Jakobe 
na pobočju Pece, do doma - 35 min.
•	Iz Podpece, čez Mirjance in mimo Tomaževe 

koče - 2 h 15.
•	Iz Tople, mimo Rudnika svinca ter mimo 

lovske koče Javorje - 2 h.
•	Iz Mežice, čez Vrh Šteng ter mimo Tomaževe 

koče - 3 h 30.
•	Iz Črne na Koroškem, mimo koče na Pikovem 

ter Tomaževe koče - 3 h 45.
Avtobusna postaja Mežica, čez Vrh Šteng 

ter mimo Tomaževe koče - 3 h 30.
•	Avtobusna postaja Črna na Koroškem - mimo 

Koče na Pikovem ter Tomaževe koče - 3 h 45.

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Koča na Pikovem (992 m), mimo Najbrža, 
2.30 h 
•	Koča pri Tomažu (444 m), 0.45 h (Lahka pot)

Vzponi na vrhove

•	Kordeževa glava (2125 m), po lahki, zložni 
poti, 1.30 h (Lahka pot)
•	 Kordeževa glava (2125 m), po zelo zahtevni, 

strmi poti, 2.00 h (Zelo zahtevna pot)



 Julijske Alpe

 Planinsko društvo za Selško dolino 
Železniki

 Anica Lotrič

 +386 (0)31 669 944

 lotric.lojze@gmail.com

 http://www.pd-zelezniki.com/index.
htm 
http://www.planinske-koce.si/kreko-
va_koca_na_ratitovcu

 Torka 4
4229 Sorica

 46,236713
14,090102

 OS do konca septembra

 Koča II. kategorije

 v sobah - 12
skupna ležišča - 11
zimska soba - 2
zasilna ležišča - 0

 70 sedežev

Krekova koča na Ratitovcu     1642 m

 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (SBR) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Dostop

 Po lokalni cesti iz Češnjice (novo naselje 
Železnikov) do vasice Prtovč (1011 m), po 
dolini Razor - 1 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Češnjice (novo naselje 

Železnikov) do vasice Prtovč (1011 m), čez 
preval Povden - 1 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Češnjice prek Rovtarice v 

Bohinjsko Bistrico do odcepa gozdne ceste 
na Rastokah (1122 m), po njej na planino 
Ledine 3km, čez planino Klom - 2 h. 
•	Po regionalni cesti Bohinjska Bistrica-Sorica 

do Bohinjskega sedla (Soriška planina), do 
koče - 3 h.

Avtobusna postaja Železniki Češnjica, po 
cesti na Prtovč, ovinke krajšamo po stezah 
- 3 h.
•	Avtobusna postaja Jesenovec, po levih ob-

ronkih Plenšakove grape in čez Prtovč - 3 h.
•	Avtobusna postaja Zali Log, čez Prtovč - 3 h.

Vzponi na vrhove

•	Blegoš (1562 m), 0.30 h (Lahka pot)
•	Altemaver (1679 m), 0.20 h (Lahka pot)
•	Kosmati vrh (1643 m), 1.00 h (Lahka pot)



 Torka 4
4229 Sorica

 46,236713
14,090102

 OS do konca septembra

 Koča II. kategorije

 v sobah - 12
skupna ležišča - 11
zimska soba - 2
zasilna ležišča - 0

 70 sedežev
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 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (SBR) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Dostop

 Po lokalni cesti iz Češnjice (novo naselje 
Železnikov) do vasice Prtovč (1011 m), po 
dolini Razor - 1 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Češnjice (novo naselje 

Železnikov) do vasice Prtovč (1011 m), čez 
preval Povden - 1 h 30.
•	Po lokalni cesti iz Češnjice prek Rovtarice v 

Bohinjsko Bistrico do odcepa gozdne ceste 
na Rastokah (1122 m), po njej na planino 
Ledine 3km, čez planino Klom - 2 h. 
•	Po regionalni cesti Bohinjska Bistrica-Sorica 

do Bohinjskega sedla (Soriška planina), do 
koče - 3 h.

Avtobusna postaja Železniki Češnjica, po 
cesti na Prtovč, ovinke krajšamo po stezah 
- 3 h.
•	Avtobusna postaja Jesenovec, po levih ob-

ronkih Plenšakove grape in čez Prtovč - 3 h.
•	Avtobusna postaja Zali Log, čez Prtovč - 3 h.

Vzponi na vrhove

•	Blegoš (1562 m), 0.30 h (Lahka pot)
•	Altemaver (1679 m), 0.20 h (Lahka pot)
•	Kosmati vrh (1643 m), 1.00 h (Lahka pot)



 Kamniške in Savinjske Alpe

 Planinsko društvo Kamnik

 Simon Gregorc

 +386 (0)51 611 367

 kamniskosedlo@siol.net

 http://www.drustvo-pdkamnik.si/
vsebina.php 
http://www.planinske-koce.si/kam-
niska_koca_na_kamniskem_sedlu

 Kamniška Bistrica 11
1242 Stahovica 

 46,358772
14,596890

 OS od 8. 6. do 13. 10. 2013

 Koča I. kategorije

 v sobah - 92
skupna ležišča - 50
zimska soba - 20
zasilna ležišča - 0

 120 sedežev

Kamniška koča na Kamniškem sedlu     1864 m

 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (precejalnik) 
 Oskrba z električno energijo (redno obrato-
vanje): Vetrni generator, fotovoltaični sistem

Dostop

 Po lokalni cesti Stahovica-Kamniška 
Bistrica do doma v Kamniški Bistrici, 8 km, 
do Kamniške koče 3 h 30.
•	Od regionalne ceste Luče-mejni prehod 

Pavličevo sedlo, v Logarsko dolino, 7 km, čez 
Okrešelj - 2 h 30.

 Avtobusna postaja Kamniška Bistrica, do 
koče 3 h 30. 

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m), 1.30 
h (Zelo zahtevna pot)
•	Kocbekov dom na Korošici (1808 m), čez 

Srebrno sedlo, 2.30 h (Zahtevna pot)
•	Cojzova koča na Kokrskem sedlu (1793 m), 

mimo Bivaka Pavla Kemperla, 5.00 h (Zelo 
zahtevna pot)
•	Dom v Kamniški Bistrici (600 m), 2.30 h 

(Lahka pot)
•	Bivak Pavla Kemperla (2104 m), 4.00 h (Zelo 

zahtevna pot)

Vzponi na vrhove

•	Planjava (2396 m), 2.00 h (Zahtevna pot)
•	Brana (2253 m), 1.30 h (Zahtevna pot)
•	Turska gora (2251 m), 2.30 h 



 46,358772
14,596890

 OS od 8. 6. do 13. 10. 2013

 Koča I. kategorije

 v sobah - 92
skupna ležišča - 50
zimska soba - 20
zasilna ležišča - 0

 120 sedežev

 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (precejalnik) 
 Oskrba z električno energijo (redno obrato-
vanje): Vetrni generator, fotovoltaični sistem

Dostop

 Po lokalni cesti Stahovica-Kamniška 
Bistrica do doma v Kamniški Bistrici, 8 km, 
do Kamniške koče 3 h 30.
•	Od regionalne ceste Luče-mejni prehod 

Pavličevo sedlo, v Logarsko dolino, 7 km, čez 
Okrešelj - 2 h 30.

 Avtobusna postaja Kamniška Bistrica, do 
koče 3 h 30. 

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m), 1.30 
h (Zelo zahtevna pot)
•	Kocbekov dom na Korošici (1808 m), čez 

Srebrno sedlo, 2.30 h (Zahtevna pot)
•	Cojzova koča na Kokrskem sedlu (1793 m), 

mimo Bivaka Pavla Kemperla, 5.00 h (Zelo 
zahtevna pot)
•	Dom v Kamniški Bistrici (600 m), 2.30 h 

(Lahka pot)
•	Bivak Pavla Kemperla (2104 m), 4.00 h (Zelo 

zahtevna pot)

Vzponi na vrhove

•	Planjava (2396 m), 2.00 h (Zahtevna pot)
•	Brana (2253 m), 1.30 h (Zahtevna pot)
•	Turska gora (2251 m), 2.30 h 

(Zelo zahtevna pot)
•	Skuta (2533 m), 4.00 h (Zelo zahtevna pot)
•	Ojstrica (2350 m), čez Škarje, 3.30 h 

(Zahtevna pot) 
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 Kamniške in Savinjske Alpe

 Planinsko društvo Kamnik

 Jožica Popovič

 +386 (0)51 635 549

 pdkamnik@siol.net

 http://www.drustvo-pdkamnik.si/
vsebina.php 
http://www.planinske-koce.si/cojzo-
va_koca_na_kokrskem_sedlu

 Kokra 84
4205 Preddvor 

 46,344270
14,546798

 OS od 8. 6. do 13. 10. 2013

 Koča I. kategorije

 v sobah - 105
skupna ležišča - 30
zimska soba - 12
zasilna ležišča - 0

 81 sedežev

Cojzova koča na Kokrskem sedlu     1793 m

 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (precejalnik) 
 Oskrba z električno energijo (redno obrato-
vanje): Vetrni generator, fotovoltaični sistem

Dostop

 Od parkirišča pri domu v Kamniški Bistri-
ci, po markirani poti do koče - 3 h 30.
•	Iz doline Kokre mimo kmetije Suhadolnik do 

konca ceste v Suhem dolu 5km, do koče 2 h.
 Avtobusna postaja Kamniška Bistrica, 

nato peš po lahki markirani do koče - 3 h 30.
•	Avtobusna postaja Kokra Kamnolom, nato 

peš proti kmetiji Suhadolnik ter naprej po 
markirani poti do koče ter  do bivaka - 3 
h 30. 

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Dom v Kamniški Bistrici (600 m), 2.30 h 
(Lahka pot)
•	Kamniška koča na Kamniškem sedlu (1864 

m), čez Sleme in Tursko goro, 6.00 h (Zelo 
zahtevna pot)
•	Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m), 

čez Sleme in skozi Turski žleb, 5.30 h (Zelo 
zahtevna pot)
•	Češka koča na Spodnjih Ravneh (1542 m), 

čez Dolce in Dolško škrbino, 5.00 h (Zelo 
zahtevna pot)
•	Češka koča na Spodnjih Ravneh (1542 m), 

čez Velike Pode, 4.00 h (Zelo zahtevna pot)
•	Planinski dom na Gospincu (1491 m), čez 

Kalce in Dolgo njivo, 5.00 h (Zelo zahtevna 



 46,344270
14,546798

 OS od 8. 6. do 13. 10. 2013

 Koča I. kategorije

 v sobah - 105
skupna ležišča - 30
zimska soba - 12
zasilna ležišča - 0

 81 sedežev

 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (precejalnik) 
 Oskrba z električno energijo (redno obrato-
vanje): Vetrni generator, fotovoltaični sistem

Dostop

 Od parkirišča pri domu v Kamniški Bistri-
ci, po markirani poti do koče - 3 h 30.
•	Iz doline Kokre mimo kmetije Suhadolnik do 

konca ceste v Suhem dolu 5km, do koče 2 h.
 Avtobusna postaja Kamniška Bistrica, 

nato peš po lahki markirani do koče - 3 h 30.
•	Avtobusna postaja Kokra Kamnolom, nato 

peš proti kmetiji Suhadolnik ter naprej po 
markirani poti do koče ter  do bivaka - 3 
h 30. 

Prehodi do drugih planinskih koč, 
zavetišč in bivakov

•	Dom v Kamniški Bistrici (600 m), 2.30 h 
(Lahka pot)
•	Kamniška koča na Kamniškem sedlu (1864 

m), čez Sleme in Tursko goro, 6.00 h (Zelo 
zahtevna pot)
•	Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m), 

čez Sleme in skozi Turski žleb, 5.30 h (Zelo 
zahtevna pot)
•	Češka koča na Spodnjih Ravneh (1542 m), 

čez Dolce in Dolško škrbino, 5.00 h (Zelo 
zahtevna pot)
•	Češka koča na Spodnjih Ravneh (1542 m), 

čez Velike Pode, 4.00 h (Zelo zahtevna pot)
•	Planinski dom na Gospincu (1491 m), čez 

Kalce in Dolgo njivo, 5.00 h (Zelo zahtevna 

pot)
•	Kamniška koča na Kamniškem sedlu (1864 

m), čez skuto, 7.00 h (Zelo zahtevna pot)

Vzponi na vrhove

•	Grintovec (2558 m), 2.00 h (Lahka pot)
•	Kokrska Kočna (2520 m), 3.00 h 

(Zelo zahtevna pot)
•	Jezerska Kočna (2540 m), 3.30 h 

(Zelo zahtevna pot)
•	Skuta (2533 m), 3.30 h (Zahtevna pot)
•	Kalška gora (2047 m), 2.00 h 

(Zelo zahtevna pot)
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 Planinska Zveza Slovenije

 Mateja Komac

 +386 (0)1 43 45 680

 +386 (0)41 922 168

 bavsica@pzs.si

 http://mk.pzs.si/pus/

 Bavšica 20a
5230 Bovec

 46.369112
13.633897

 ZAPRTEGA TIPA; možnost najema v 
izobraževalne namene.

 v sobah - 39 
skupna ležišča - 10  
zimska soba - 6

 50 sedežev

Planinsko učno središče Bavšica     698 m

 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (SBR) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Opis

PUS Bavšica je glavno središče Planinske zveze 
Slovenije za usposabljanje svojih strokovnih 
kadrov. Gorsko okolje s številnimi brezpotji 
različnih zahtevnosti predstavlja odličen učni 
poligon za željne znanja o planinstvu in z njim 
povezanimi dejavnostmi. Središče je torej 
last Planinske zveze Slovenije, z njim pa ob 
pomoči strokovne službe že od samega začet-
ka upravlja njena Mladinska komisija. Poleg 
tečajev v njej potekajo tudi različni tabori, tako 
domače zveze kot planinskih društev. Koča je 
tudi na razpolago za najem, pogoj pa je, da 
v njej potekajo izobraževalne vsebine, saj je 
osnovno poslanstvo tega središča planinsko 
usposabljanje.

Opis kapacitet

Planinsko učno središče Bavšica ponuja:
•	39 postelj v šestih sobah,
•	večjo predavalnico z vso potrebno avdio-

vizuelno opremo,
•	manjšo predavalnico za delo v skupinah oz. 

za priprave vodstev akcij,
•	moderno opremljeno kuhinjo, ki ima kapaci-

teto do 50 obrokov,
•	vsa potrebna skladišča in skupne prostore,
•	6 dodatnih postelj v »zimski sobi« za preno-

čevanje gostov.



 46.369112
13.633897

 ZAPRTEGA TIPA; možnost najema v 
izobraževalne namene.

 v sobah - 39 
skupna ležišča - 10  
zimska soba - 6

 50 sedežev
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 Ravnanje z odpadno vodo: Mala biološka 
čistilna naprava (SBR) 
 Oskrba z električno energijo: Iz javnega 
omrežja (modra energija)

Opis

PUS Bavšica je glavno središče Planinske zveze 
Slovenije za usposabljanje svojih strokovnih 
kadrov. Gorsko okolje s številnimi brezpotji 
različnih zahtevnosti predstavlja odličen učni 
poligon za željne znanja o planinstvu in z njim 
povezanimi dejavnostmi. Središče je torej 
last Planinske zveze Slovenije, z njim pa ob 
pomoči strokovne službe že od samega začet-
ka upravlja njena Mladinska komisija. Poleg 
tečajev v njej potekajo tudi različni tabori, tako 
domače zveze kot planinskih društev. Koča je 
tudi na razpolago za najem, pogoj pa je, da 
v njej potekajo izobraževalne vsebine, saj je 
osnovno poslanstvo tega središča planinsko 
usposabljanje.

Opis kapacitet

Planinsko učno središče Bavšica ponuja:
•	39 postelj v šestih sobah,
•	večjo predavalnico z vso potrebno avdio-

vizuelno opremo,
•	manjšo predavalnico za delo v skupinah oz. 

za priprave vodstev akcij,
•	moderno opremljeno kuhinjo, ki ima kapaci-

teto do 50 obrokov,
•	vsa potrebna skladišča in skupne prostore,
•	6 dodatnih postelj v »zimski sobi« za preno-

čevanje gostov.

Dostop

 Iz Bovca: Iz mesta nadaljujete pot 3 km 
v smeri proti Logu pod Mangartom. Takoj 
za trdnjavo Kluže zavijete ostro desno za 
dolino Bavšice (tam je tudi smerokaz). Nato 
se peljete še 3 km po dolini. Na križišču ob 
zaključku asfaltirane ceste zavijete desno. Po 
100 m ste na cilju.
•	Iz Predela: Peljete se proti Bovcu do trdnjave 

Kluže, kjer zavijete ostro levo na stransko 
pot po dolini Bavšica (tam je tudi smerokaz). 
Nato se peljete še 3 km po dolini. Na križišču 
ob zaključku asfaltirane ceste zavijete desno. 
Po 100 m ste na cilju. 

 Avtobusne linije vozijo večkrat dnevno do 
Bovca. Za natančnejše informacije in vozne 
rede priporočamo: http://www.ap-ljubljana.
si/.

Najbližja železniška postaja se nahaja 
na Mostu na Soči, ki je od Bovca oddaljen 
44 km.



Zaključek

Izvedba projekta pridobitve cer-
tifikata »Okolju prijazna planin-
ska koča«  ima velik pomen tako 
za kočo, ki si to priznanje pridobi, 
kot tudi za celotno Planinsko zvezo 
Slovenije. S skupnimi močmi bomo 
dosegli, da bo vpliv planinskih koč 
na okolje minimalen.

Izdala in založila: Planinska zveza Slovenije, Gospodarska komisija
Zasnova: Drago Dretnik, Klemen Petek
Fotografije: Aleš Glavnik, Matej Planko, Klemen Petek, splet
Grafična realizacija: Bojan Blažica
Tisk in vezava: Tiskarna Mimo, Miran Moltara s.p.
Naklada: 1000

Ljubljana, julij 2013

Prejemniki certifikatov »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje 2013 – 2017 na slav-

nostni podelitvi, ki je bila 26. 1. 2013 v okviru 2. Konference o planinskem gospodarstvu, s 

predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom, ki je priznanja tudi podelil, in članoma strokov-

ne komisije, ki je opravila pregled koč.
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Grafična realizacija: Bojan Blažica
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1 - KOČA NA PLANINI RAZOR
2 - KOČA NA BLEGOŠU
3 - MOZIRSKA KOČA NA GOLTEH
4 - DOM NA PECI
5 - KREKOVA KOČA NA RATITOVCU
6 - KAMNIŠKA KOČA NA KAMNIŠKEM SEDLU
7 - COJZOVA KOČA NA KOKRSKEM SEDLU
8 - PLANINSKO UČNO SREDIŠČE BAVŠICA
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