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Planinski dom na Zelenici 

Si želite aktivnih doživetij v gorah? Čutite potrebo po tem, da se nadihate svežega gorskega zraka? 
Vas mika odkrivanje novih kotičkov našega alpskega sveta?  

Vabimo vas na aktivne počitnice v Karavanke, v Planinski dom na Zelenici. 

Dom stoji na mali ravnici Zeleniškega sedla med severnim ostenjem Begunjščice in južnim pobočjem 
obmejnega grebena Na Možeh. 

Od bližnje zgornje postaje sedežnice se odpre razgled na kamnito planoto med grebenom 
Ljubeljščice na severu in ostenji Begunjščice na južni strani planote ter naprej proti Šentanski dolini, 
nad katero se dviguje zahodni del Košute. Če se povzpnemo na razgledni vrh grebena, se odpre lep 

razgled na hribovito koroško pokrajino proti Dravi. 
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Aktivnosti 

Zelenica je dobro izhodišče za številne ture različnih zahtevnosti. V bližini doma je urejena zelo 
zahtevna planinska pot Spodnji plot. Poleg tega je koča ena od točk na turnokolesarski poti Trans 

Karavanke in tako zanimiva tudi za načrtovanje kolesarskih doživetij. 
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Predlogi za ture 

 Veliki vrh (Begunjščica) 

 Vrtača 

 Stol 

 Greben Ljubeljščice 

 Krnica Suho ruševje 

 Palec 

 Zelenjak

Opis doma in kapacitet 
Dom je poleti odprt vse dni v tednu in med drugim ponuja brezplačno izposojo gorniške 
opreme (plezalni pasovi, čelade in samovarovalni kompleti) in uporabo plezalne stene 
Za goste koče sta na voljo tudi tuš s toplo vodo in brezplačen brezžični dostop do interneta. 
Izbirate lahko med ležišči v sobah in skupnimi ležišči. 

Naravne in kulturne znamenitosti v bližini 

 Soteska Čepa v Avstriji 

 Dovžanova soteska 

 Jezerca v Borovljah 

 Tržič, staro mestno jedro
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Ponudba in cene 

➢ Nočitev za člane PZS 14 € (za nečlane 24 €) + turistična taksa 
➢ Nočitev z zajtrkom za člane PZS 17,50 € (za nečlane27,50 €, za otroke do 15. leta 15,50 €) + 

turistična taksa 
➢ Polpenzion za člane PZS 24 € (za nečlane 34 €, za otroke do 15. leta 20 €) 
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Informacije 
Planinski dom na Zelenici 
+386 40 627 808 
guc.zelenica@gmail.com 
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