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Slika 1: Certifikat "Družinam prijazna planinska koča" 
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DRUŽINAM PRIJAZNE PLANINSKE KOČE (DPPK) 
 
»Družinam prijazna planinska koča« je certifikat, ki ga planinskim kočam od leta 2013 
podeljuje Planinska zveza Slovenije. Namen certifikata je privabiti čim več družin na 
planinske koče, s pomočjo otrokom prijazne in prilagojene ponudbe. 
 

Za pridobitev certifikata se ovrednotijo: 

 pripravljenost osebja, da sprejme družine z najmlajšimi gosti z vso pozornostjo in 
razumevanjem za njihove specifične potrebe, 

 otrokom prilagojena opremljenost koče (otroški stolčki, podstavki, varovala, kotiček z 
igrali ...),  

 prilagojene otroške porcije,  

 lega koče, ki omogoča družinam sorazmerno lahek dostop,  

 primerno urejene planinske poti in parkirišča na izhodiščih,  

 primerna okolica koče za nemoteno in varno aktivnost otrok in družine,  

 posebnosti v okolici, zanimive tudi za otroke ter  

 po možnosti lastni programi za družine. 
 
 
 
 

 
Slika 2: vir planinski dom na Kalu 

 
Slika 3: Koča na Blegošu, foto Zdenka Mihelič 
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Slika 4: Koča na Blegošu, arhiv PD Škofja Loka 

 
Slika 5: arhiv Planinski dom na Kofcah 

 
Za dober obisk družin v kočah je certifikat DPPK dobrodošel, saj pomeni večjo promocijo in 
izpostavljenost tako znotraj PZS kot tudi v medijih. Hkrati je zelo pomembno, kakšna je 
dejanska ponudba koče in kako se koča tudi sicer promovira. Nekatere koče so na lokacijah, 
ki so idealne za družinsko pohodništvo, kar že v osnovi pomeni dobre pogoje za velik obisk 
družin, z dobro in primerno ponudbo pa je obisk zagotovljen. 
(Povzeto po članku Zdenke Mihelič – Z otroki v gore in koče, Planinski Vestnik, marec 2019, 
str. 16) 
 
Kasneje v besedilu so predstavljene planinske koče, ki imajo certifikat Družinam prijazna 
planinska koča. Razporejene so po področjih (Dolenjska, Gore severovzhodne Slovenije, 
Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Notranjska in Primorska, Posavsko 
hribovje, Škofjeloško, Cerkljansko in Idrijsko hribovje s Trnovskim gozdom). 
Za vsako kočo so navedene informacije, ki bodo družinam v pomoč pri načrtovanju izletov v 
gore ter navedena literatura in povezave, na katerih lahko družine dobijo dodatne 
informacije. 
 

Odprtost vseh koč preverite na spletni strani Planinske zveze Slovenije: 
https://www.pzs.si/koce.php. 

 

https://www.pzs.si/koce.php
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DRUŽINSKO PLANINSTVO 
 
Preživljanje prostega časa v naravi ter redna športna aktivnost imata pozitiven vpliv na 
človekovo zdravje in počutje. Gore so idealen prostor za različne aktivnosti v naravi, 
potrebno pa se je zavedati, da za varen obisk gorskega sveta potrebujemo znanje ter 
izkušnje. 
 
Znanja za varnejše in doživetij polnejše obiskovanje gora ni mogoče pridobiti mimogrede, z 
enkratno udeležbo na izletu, taboru ... Potrebno je načrtno in sistematično delo. Pri otrokih 
to lahko poteka v okviru planinskega krožka ali pa v okviru družine in družinskega 
pohodništva ter izletov.  
Sploh za prvi stik z gorskim svetom je družinsko pohodništvo še kako pomembno, saj 
najmlajši najlažje odkrivajo gorski svet skupaj s starši. 
Najbolj učinkovito je postopno učenje, preko doživljajskega nabiranja izkušenj, zato je 
dobro, da otroke že zgodaj seznanimo z gorami. 
Njihovo zanimanje lahko vzpodbudimo z izleti, ki so jim popolnoma prilagojeni. To pomeni, 
da niso predolgi ter vključujejo aktivnosti in zanimivosti, ki otroke pritegnejo.  
Poskrbeti moramo tudi za udobje (primerna obleka, obutev) in zadostno količino hrane in 
pijače.  
Izlet lahko še olajša in popestri planinska koča, na kateri se lahko okrepčamo in odpočijemo. 
 

 
Slika 6: Mlada družina v gorah, foto Klemen Korenjak 
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NAPOTKI ZA VARNO POHODNIŠTVO 
 
V nadaljevanju sledi nekaj napotkov za varno in prijetno pohodništvo in planinarjenje  
(10 priporočil Združenja planinskih organizacij alpskega loka - CAA). 
 

1. Nabiranje kodicije 
Pohodništvo in planinarjenje sta vzdržljivostna športa, ki obremenita srce in 
pospešita prekrvavitev, zato morate biti pohodniki in planinci zdravi in morate realno 
oceniti svoje sposobnosti. Nikar ne hitite, za hojo izberite tak tempo, da nihče v 
skupini ne omaga.  
 

2. Skrbno načrtovanje 
Zemljevidi, vodniki, internet in poznavalci vas lahko poučijo o dolžini, višinski razliki, 
težavnosti ture in o trenutnih razmerah. Ture vedno izberite glede na sposobnosti 
skupine. Posebej bodite pozorni na vremensko napoved, saj veter, dež in mraz 
povečajo nevarnost nezgod. 
 

3. Popolna oprema 
Svojo opremo ustrezno prilagodite načrtovanemu pohodu, vaš nahrbtnik pa naj ne 
bo pretežak. Vedno imejte v nahrbtniku zaščito pred dežjem, mrazom in soncem, 
prav tako imejte s seboj tudi komplet za prvo pomoč in mobilni telefon (številka za 
klic v sili v Evropi: 112). Pri orientaciji si pomagajte z zemljevidi in GPS-om. 
 

4. Primerna obutev 
Stabilni pohodniški oziroma planinski čevlji ščitijo stopalo in ublažijo obremenitev ter 
izboljšajo oprijem pri stopanju. Pri izbiri obutve se prepričajte, da se čevlji odlično 
prilegajo, imajo podplate z dobrim oprijemom, so vodoodporni in lahki. 
 

5. Zanesljiv korak je ključnega pomena 
Padci zaradi zdrsa ali spotikanja so najpogostejši vzrok nezgod. Upoštevajte, da 
prehiter tempo hoje ali utrujenost zelo vplivata na gotovost vašega koraka in na vašo 
zbranost. Pazite na padajoče kamenje! S previdno hojo se boste izognili proženju 
kamenja. 
 

6. Ostanite na označenih poteh 
Na neoznačenih poteh obstaja večja nevarnost, da zaidete s poti, poveča se tudi 
nevarnost padcev in podora kamenja. Izogibajte se bljižnic. Če ugotovite, da ste zašli, 
se vrnite nazaj na zadnje mesto, kjer se še znajdte. Strma pobočja s starim snegom se 
pogosto podcenjuje, a so zelo nevarna in nam na njih zlahka zdrsne. 

 
7. Redni odmori 

Redni počitki pohodnikom in planincem omogočajo, da si opomorejo in uživajo v 
pokrajini in druženju. Redno jejte in pijte, da ohranite svojo moč in zbranost. 
Izotonični napitki so idealni za pogasitev žeje. 
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8. Odgovornost za otroke 
Za otroke je zelo pomembno, da krajino odkrivajo na zabaven in raznolik način. Na 
odsekih poti, kjer obstaja nevarnost padca, naj za vsakega otroka skrbi ena izkušena 
odrasla oseba. Zelo zahtevni pohodi, kjer je potrebna dolgotrajna koncentracija, niso 
primerni za otroke. 
 

9. Manjše skupine 
Manjše skupine so bolj prilagodljive in članom omogočijo, da si med seboj pomagajo. 
Vsi v vaši skupini naj bodo seznanjeni s podatki o cilju pohoda ter poti v obe smeri. 
Skupina naj se drži skupaj. Samohodci pozor: tudi manjša nezgoda lahko zahteva 
resno reševanje. 
 

10. Spoštovanje narave in okolja 
Varujte naravno okolje. Za sabo ne puščajte smeti, ostanite na poti, ne motite divjih 
ali domačih živali, ne dotikajte se rastlin in spoštujte zavarovana območja. 
Uporabljajte javni prevoz ali skrbite za čim bolj optimalno izkoriščenost osebnih vozil. 

 
Za več informacij lahko v roke vzamete učbenik Planinska šola, v katerem je zbrano osnovno 
planinsko znanje, priporočljiva pa je tudi udeležba na tečajih, usposabljanjih in taborih. 
Planinska zveza organizira kar nekaj aktivnosti, vse informacije najdete na spletnih straneh 
PZS.  
Posebej omenjamo le družinski tabor v Planinskem učnem središču Bavšica, ki ga dvakrat na 
leto organizira Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije. Družinski tabor je namenjen 
družinam z otroki, na taboru pa se v družbi vodnikov lahko podate na pohode in izlete, 
spoznavate naravo in se naučite kaj novega. V prilogi je prispevek o taborih ter učnem 
središču, ki je sicer koča zaprtega tipa, a je vseeno nosilka certifikata DPPK.  
 



Dolenjska 
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Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih (828 m) 
Planinsko društvo Krka Novo mesto 

 
Slika 7: vir Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih 

Lokacija: 
Gospodična 10 
8321 Brusnice 

Zemlj. širina: 45,766447 
Zemlj. dolžina: 15,297194 

Kontakt: 
Telefon: +386 41 682 469 

Telefon PD: +386 (0)41 693 195 
E-pošta: gostinstvo.mrhar@siol.net 

Splet: http://www.gospodična.si/si/koca/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 17 (4 sobe) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 32 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 100 sedežev v jedilnici; terasa, na kateri je pri mizah prostora za 100 oseb. 
 
Dostop z avtomobilom: koča je dostopna z avtomobilom, pred kočo je parkirišče. 
 
Cilj izleta je planinska koča:  

 Iz Gabrj je do koče 1 h in 15 min hoje po lahki planinski poti. 

 S prelaza Vahta je do koče 2 h hoje po cesti. 
 
Zanimivosti v bližini planinske koče:  

 Koča stoji od studenčku Gospodična, ki »nastopa« v eni od Trdinovih bajk. 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Trdinov vrh (1178 m), 1 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Vodnik Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska; Vodnik razširjena Slovenska 
planinska pot; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  

mailto:gostinstvo.mrhar@siol.net
http://www.gospodična.si/si/koca/


Dolenjska 
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Koča pri Jelenovem studencu (850 m) 
Planinsko društvo Kočevje 

 
Slika 8: vir Koča pri jelenovem studencu 

Lokacija: 
Podgorska ulica 63 

1330 Kočevje 
Zemlj. širina: 45,620013 

Zemlj. dolžina: 14,847318 

Kontakt: 
GSM: +386 40 329 749 

E-pošta: pdkocevje@pzs.si 
Splet:  

http://www.planinsko-drustvo-kocevje.si/ 
Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 40 (6 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 10 

WC: da 

Umivalnica:  

Topla voda:  

Gostinski del: 80 sedežev v jedilnici; pred kočo so klopi za 100 obiskovalcev. 
 
Dostop z avtomobilom: koča je dostopna z avtomobilom, v bližini koče je parkirišče. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Kočevje – Koča pri Jelenovem studencu (Grajska pot), 1 h 30 min, lahka označena pot 

 Kočevje – Koča pri Jelenovem studencu (Kalanova pot), 1 h 15 min, lahka označena pot 

 Štalcarje – Koča pri Jelenovem studencu (mimo ruševin gradu Fridrihštajn), 2 h 15 min 

 Kočevska reka – koča pri Jelenovem studencu (peš čez Koče in mimo Ledene jame), 3 h 
 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 Pol ure hoje stran od koče so razvaline gradu Friderika Celjskega in Veronike Deseniške 
(Fridrihštajn, 978 m) 

 20 min stran od koče je Ledena jama na Stojni 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Livoldski vrh (970 m), 45 min, lahka planinska pot  

 Požgani hrib (1160 m), 45 min, lahka planinska pot 

 Mestni vrh (1035 m), 20 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Vodnik Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska; Dnevnik Slovenske turnokolesarske 
poti 
 

mailto:pdkocevje@pzs.si
http://www.planinsko-drustvo-kocevje.si/


Gore severovzhodne Slovenije 
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Planinski dom Košenjak (1169 m) 
Planinsko društvo Dravograd 

 
Slika 9: vir Planinski dom Košenjak 

Lokacija: 
Goriški vrh 2 a 

2370 Dravograd 
Zemlj. širina: 46,636171 

Zemlj. dolžina: 15,032562 

Kontakt: 
Telefon: +386 2 87 84 440 

GSM: +386 41 222 360 
E-pošta: kosenjak@gmail.com 

Splet: 
http://www.pddravograd.com/index.php?opt 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 9 v podpritličju, 19 v mansardi (4 sobe) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 16 v podpritličju 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 80 sedežev v jedilnici; pred kočo so klopi za 100 obiskovalcev. 
 
Dostop z avtomobilom: koča je dostopna z avtomobilom iz Dravograda. 
 
Cilj izleta je planinska koča:  

 Sveti Janez Krstnik na Ojstrici – Dom na Košenjaku, 45 min, lahka označena pot 

 Dravograd – Dom na Košenjaku, 2 h 30 min, lahka označena pot 
 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 Ime »Košenjak« izhaja iz nekdaj obsežnih travišč in košenic na vrhu, drugo ime »Kokošnjak« 
pa nas opomni na divjega petelina in ruševca, ki sta našla domovanje v teh gozdovih 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Košenjak (1522 m), 1 ura 
 
Planinska literatura: Šaleška dolina z okolico 1:50 000; Vodnik po gorah severovzhodne Slovenije; 
Vodnik razširjena slovenska planinska pot; Dnevnik slovensk turnokolesarske poti 

  

mailto:kosenjak@gmail.com
http://www.pddravograd.com/index.php?opt


Gore severovzhodne Slovenije 
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Planinski dom na Boču (658 m) 
Planinsko društvo Poljčane 

 
Slika 10: Planinski dom na Boču, arhiv PZS 

Lokacija: 
Drevenik 7 

3241 Podplat 
Zemlj. širina: 46,283532 

Zemlj. dolžina: 15,594137 

Kontakt: 
Telefon: 386 3 582 46 17 
GSM: +386 31 671 418 

Telefon PD: +386 (0)2 8026 500 
E-pošta: kamensek.b@hotmail.com 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 15 (8 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 47 (2 skupni ležišči) + 7 pomožnih 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 100 sedežev v jedilnici. 
 
Dostop z avtomobilom: dostop možen z avtomobilom, parkirišče je pred kočo. 
 
Cilj izleta je planinska koča:  

 Zgornje Poljčane – Dom na Boču (čez Babo), 1 h, lahka označena pot 

 Zgornje Poljčane – Dom na Boču (po cesti), 1 h, lahka označena pot 

 Studenice – Dom na Boču (po cesti), 2 h, lahka označena pot 

 Iz Kostrivnice, čez Podturn in Drevenik, 1 h 15 min 

 Iz Lovnika (po gozdni učni poti), 1 h 
 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 20-metrski razgledni stolp na Boču, s katerega se nam odpre lep razgled po večjem delu 
vzhodne Slovenije 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Boč (978 m), 1 h, lahka planinska pot  

 Planinska koča Velikonočnica (550 m), 0,5 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Posavsko hribovje: Boč-Bohor 1:50 000; Vodnik po gorah severovzhodne 
Slovenije; Vodnik razširjena Slovenska planinska pot; Dnevnik s Slovenske planinske poti in Dnevnik 
Slovenske turnokolesarske poti  

mailto:kamensek.b@hotmail.com


Gore severovzhodne Slovenije 
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Planinska koča Velikonočnica (550 m) 
Planinsko društvo Boč Kostrivnica 

 
Slika 11: Planinska koča Velikonočnica, vir siol.net 

Lokacija: 
Drevenik 

3241 Podplat 
Zemlj. širina: 46,274836 

Zemlj. dolžina: 15,582599 

Kontakt: 
GSM: +386 40 608 474 

Splet:  
http://www.pd-boc.com/kocavelikonocnica 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 3 (1 soba) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 20 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 45 sedežev v jedilnici; 80 sedežev na terasi ter 15 sedežev v sobi v kleti. 
 
Dostop z avtomobilom: dostop možen z avtomobilom, parkirišče je pred kočo. 
 
Cilj izleta je planinska koča:  

 Zgornje Poljčane – Planinska koča Velikonočnica (prvi del poti čez Babo in po cesti), 1 h 15 
min, lahka označena pot 

 Zgornje Poljčane – Planinska koča Velikonočnica (po cesti), 1 h 10 min, lahka označena pot 

 Iz kostrivnice, čez Podturn in Drevenik, 45 min 

 Iz Lovnika po Gozdni učni poti, 1 h 
 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 20-metrski razgledni stolp na Boču, s katerega se nam odpre lep razgled po večjem delu 
vzhodne Slovenije 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče:  

 Boč (978 m), 1 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Posavsko hribovje: Boč-Bohor 1:50 000; Dnevnik Slovenske turnokolesarske 
poti 

http://www.pd-boc.com/kocavelikonocnica


Julijske Alpe 
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Koča na Planini pri Jezeru (1453 m) 
Planinsko društvo LPP 

 
Slika 12: vir Koča na Planini pri Jezeru 

Lokacija: 
Stara Fužina 228 

4265 Bohinjsko jezero 
Zemlj. širina: 46,309708 

Zemlj. dolžina: 13,827740 

Kontakt: 
GSM: +386 51 632 738 

Telefon PD: +386 (0)1 5822 751 
E-pošta: pdlpp1974@gmail.com 

Splet: http://www.pdlpp.si/koca-na-planini-pri- 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 70 (7 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 7 (brunarica) + 9 (zimska soba) 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: ne 

Gostinski del: 80 sedežev. 
 
Dostop z avtomobilom: dostop z avtomobilom je možen do planine Blato. 
 
Cilj izleta je planinska koča:  

 Planina Blato – Koča na Planini pri Jezeru, 1 h, lahka označena pot 

 Planina Blato – Koča na Planini pri Jezeru (če planino v Lazu), 2 h 30 min, lahka označena pot 

 Planina Blato – Koča na Planini pri Jezeru (strma pot), 1 h, lahka označena pot 

 Stara Fužina – Koča na Planini pri Jezeru, 2 h 45 min, lahka označena pot 

 Stara Fužina – Koča na Planini pri Jezeru (mimo planine Vodični vrh), 3 h 15 min, lahka 
označena pot 

 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 Koča stoji tik nad jezerom 
 

Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Planina Viševnik (1615 m), 1 h  

 Planina Dedno polje (1560 m), 30 min 

 Planina v Lazu (1560 m), 1 h 15 min  

 Planina Krstenica (1670 m), 2 h 

 Pršivec (1761 m), 2 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Bohinj – 1:25 000; Triglavski narodni park – 1:50 000; Planinsko-izletniški vodnik 
Bohinj  

mailto:pdlpp1974@gmail.com
http://www.pdlpp.si/koca-na-planini-pri-
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Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385 m) 
Planinsko društvo Nova Gorica 

 
Slika 13: vir Planinski dom pri Krnskih jezerih, 

Lokacija: 
Krn 26 

5222 Kobarid 
Zemlj. širina: 46,288742 

Zemlj. dolžina: 13,696259 

Kontakt: 
Telefon: +386 5 8280 300 

GSM: +386 51 328 928 
Telefon PD: +386 (0)5 30 23 030 

E-pošta: krnskoj@gmail.com 
Splet: http://planinsko-drustvo-ng.si/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 53 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 57 + 18 (zimska soba) + 36 zasilnih 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 120 sedežev. 
 
Dostop z avtomobilom: / 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Od Doma dr. Klementa Juga v Lepeni, se v 2 h in 15 min vzpnemo do Koče pri Krnskih jezerih 
(lahka planinska pot). 

 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 Koča stoji v bližini Krnskega jezera (20 min) 

 Kasarne iz 1. sv. vojne (1 h) 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Krn (2244 m), 2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Mali Šmohor (1944 m), 1 h 30 min, lahka planinska pot 

 Bogatin (1977 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Mahavšček (2005 m), 2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Velika baba (2013 m), 2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Batognica (2165 m), 2 h 50 min, lahka planinska pot 
 

mailto:krnskoj@gmail.com
http://planinsko-drustvo-ng.si/


Julijske Alpe 
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Planinska literatura: Krnsko pogorje – 1:25 000; Triglavski narodni park – 1:50 000; Vodnik Dolina 
Soče – Bovško; Slovenska planinska pot – II. Del; Julijske Alpe: južni del; Vrhovi prijateljstva; Dnevnik 
s Slovenske planinske poti  
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Erjavčeva koča na Vršiču (1525 m) 
Planinsko društvo Jesenice 

 
Slika 14: vir Erjavčeva koča na Vršiču 

Lokacija: 
Vršiška cesta 90 

4280 Kranjska Gora 
Zemlj. širina: 46,439145 

Zemlj. dolžina: 13,749346 

Kontakt: 
GSM: +386 51 399 226 

Telefon PD: +386 (0)4 5866 070 
E-pošta: plan.drustvo@siol.net 

Splet:  
http://pdjesenice.wordpress.com/nase-koc 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 70 (7 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 29 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 100 sedežev. 
 
Dostop z avtomobilom: koča je dostopna z avtomobilom s Primorske ali Gorenjske strani, pred kočo 
je parkirišče. Dostop z avtomobilom ni možen v zimskem času, ko je cesta zaprta. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Mihov doma na Vršiču – Erjavčeva koča na Vršiču, 1 h 30 min, lahka označena pot 
 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 Ruska kapelica, razgledišče Ajdovska deklica, pokopališče ruskih vojakov 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Slemenova špica (1909 m), 1,5 h, lahka planinska pot. 
 
Planinska literatura: Jalovec in Mangart 1:25 000; Triglavski narodni park – 1:50 000; Julijske Alpe: 
Skupini Mangarta in Jalovca; Slovenska planinska pot – II. del; Vodnik Dolina Soče – Bovško; Vrhovi 
prijateljstva; Dnevnik s Slovenske planinske poti in Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  

mailto:plan.drustvo@siol.net
http://pdjesenice.wordpress.com/nase-koc
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Kosijev dom na Vogarju (1054 m) 
Planinsko društvo Železničar Ljubljana 

 
Slika 15:vir  Kosijev dom na Vogarju 

Lokacija: 
Stara Fužina 221 

4265 Bohinjsko jezero 
Zemlj. širina: 46,296713 

Zemlj. dolžina: 13,866984 

Kontakt: 
GSM: +386 51 613 367 

Telefon PD: +386 (0)1 29 12 297 
E-pošta: pdzeleznicarlj@gmail.com 

Splet: 
http://www.aozeleznicar.org/pdzeleznicar 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 45 (11 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 18 (dve skupni ležišči) 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 70 sedežev. 
 
Dostop z avtomobilom: koča je po gozdni cesti dostopna z avtomobilom (pozimi cesta ni prevozna). 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Stare Fužine, ob rečici Mostnici in čez Hudičev most do znamenja ob cesti na Voje, potem 
po poti na Vogar (1 h 30 min). 

 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 Lep razgled z roba planine – na Bohinjsko dolino z jezerom, Spodnje Bohinjske gore ... 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Koča na Planini pri Jezeru (1453 m), 1 h 45 min, lahka planinska pot 

 Bregarjevo zavetišče na Planini Viševnik (1620 m), 2 h 30 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Bohinj – 1: 25 000; Triglavski narodni park – 1:50 000; Planinsko izletniški 
vodnik Bohinj; Vrhovi prijateljstva  

mailto:pdzeleznicarlj@gmail.com
http://www.aozeleznicar.org/pdzeleznicar


Julijske Alpe 

17 
 

Dom dr. Klementa Juga v Lepeni (700 m) 
Planinsko društvo Nova Gorica 

 
Slika 16: Dom dr. Klementa Juga, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Lepena 17 a 
5232 Soča 

Zemlj. širina: 46,303701 
Zemlj. dolžina: 13,681754 

Kontakt: 
Telefon: +386 5 9969 504 

Telefon PD: +386 (0)5 30 23 030 
E-pošta: lepena17@gmail.com 

Splet: http://planinsko-drustvo-ng.si/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 40 (8 sob, 4 v koči in 4 v depandansi) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 14 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 40 sedežev v jedilnici; pri mizah pred domom je 50 sedežev. 
 
Dostop z avtomobilom: koča je dostopna z avtomobilom po lokalni cesti, po dolini Lepene. 
 
Cilj izleta je planinska koča: koča je dostopna z avtomobilo, lahko pa se od koče podate do spodaj 
omenjenih Velikih korit Soče in korit potoka Šumnik. 
 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 Pri domu je izhodišče za Krnsko jezero, v bližini so korita potoka Šumnik, Velika korita Soče. 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Krnsko jezero (1394 m), 2 h 15 min  

 Velika korita Soče – 1 h 30 min  

 Korita potoka Šumnik – 1 h 
 
Planinska literatura: Krnsko pogorje – 1: 25 000 in Triglavski narodni park – 1:50 000; Vodnik Dolina 
Soče – Bovško; Julijske Alpe: južni del; Vrhovi prijateljstva; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  

mailto:lepena17@gmail.com
http://planinsko-drustvo-ng.si/
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Koča na planini Razor (1315 m) 
Planinsko društvo Tolmin 

 
Slika 17: Koča na planini razor, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Tolminske Ravne 15 

5220 Tolmin 
Zemlj. širina: 46,235680 

Zemlj. dolžina: 13,793205 

Kontakt: 
Telefon: +386 5 828 07 07 

Telefon PD: +386 (0)5 3883 211 
E-pošta: pdtolmin@gmail.com 

Splet: http://www.pdtolmin.si/koca 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 80 (18 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 10 + 10 (zimska soba) 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: ne 

Gostinski del: 100 sedežev v jedilnici; pri mizah pred kočo je 60 sedežev. 
 
Dostop z avtomobilom: / 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Z avtomobilom iz Tolmina po lokalni cesti na planino Lom (16 km), od parkirišča do koče je 
1h in 45 min hoje 

 Z avtomobilom iz Tolmina po lokalni cesti do Tolminskih Raven (13 km), po krajši poti je do 
koče 1 h ura hoje, po daljši pa 1 h 30 min. 

 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 na planini Razor je še delujoča sirarna 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Koča na planini Stador (1050 m), 2 h 15 min, lahka planinska pot 

 Vrh nad Škrbino (2054 m), 2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Vogel (1923 m), 2 h, lahka planinska pot) 
 
Planinska literatura: Krnsko pogorje – 1: 25 00; Bohinj – 1: 25 000 in Triglavski narodni park –  
1:50 000; Slovenska planinska pot – II. del in Julijske Alpe: južni del; Vrhovi prijateljstva in Dnevnik s 
Slovenske planinske poti  

mailto:pdtolmin@gmail.com
http://www.pdtolmin.si/koca
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Planinska koča na Uskovnici (1154 m) 
Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju 

 
Slika 18: Planinska koča na Uskovnici, vir siol.net 

Lokacija: 
Srednja vas v Bohinju 137 

4267 Srednja vas v Bohinju 
Zemlj. širina: 46,320535 

Zemlj. dolžina: 13,909439 

Kontakt: 
GSM: +386 31 341 814 

E-pošta:  
planinsko-drustvo-srednja-vas@siol.net 

Splet: 
http://www.pdsrednjavas.si/planinsko_dru 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 36 (16 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 28 (v depandansi) 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 100 sedežev. 
 
Dostop z avtomobilom: / 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz srednje vasi, 2 h 

 Iz Stare Fužine, čez planino Blatca in Lom, 2 h 

 Iz Stare Fužine, po dolini Voje, 3 h 

 Rudno polje – Koča na Uskovnici, 50 min, lahka označena pot 
 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 V bližini koče je manjša kapelica, med kočo in kapelico pa lahko v kopnih letnih časih 
opazujemo grbinaste travnike 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Vodnikov dom na Velem polju (1817 m), čez planini Trstje in Tosc, 3 h, lahka planinska pot 

 Vodnikov doma na Velem polju (1817 m), čez Studorski preval, 3 h 30 min, lahka planinska 
pot 

 Viševnik (2050 m), čez Srenjski preval, 3 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Triglav 1:25 000 in Bohinj – 1: 25 000; Triglavski narodni park – 1:50 000; 
Planinsko-izletniški vodnik Bohinj; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti 

mailto:planinsko-drustvo-srednja-vas@siol.net
http://www.pdsrednjavas.si/planinsko_dru
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Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m) 
Planinsko društvo Celje – Matica 

 
Slika 19: Frischaufov dom na Okrešlju, vir PD Celje Matica 

Lokacija: 
Logarska dolina 16 

3335 Solčava 
Zemlj. širina: 46,369449 

Zemlj. dolžina: 14,587748 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 838 90 70 

GSM: +386 41 380 177 
Telefon PD: +386 (0)3 4924 850 

E-pošta: okreseljdom@gmail.com 
Splet: http://www.planinsko-drustvo-celje.si/ok 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 45 (11 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 35 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 70 sedežev v jedilnici; pri mizah pred domom pa 80 sedežev. 
 
Dostop z avtomobilom: / 
 
Cilj izleta je planinska koča:  

 Od Doma planincev v Logarski dolini (837 m), mimo slapu Rinka do Okrešlja (1, 5 h), lahka 
planinska pot. 

 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 Slap Rinka 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Okrešelj je izhodišče za veliko vrhov, možni so tudi prehodi do drugih planinskih koč, a so vse 
poti zahtevne ali celo zelo zahtevne, tako, da za družine priporočamo le izlet do planinskega 
doma. 

 
Planinska literatura: Grintovci – 1:25 000; Kamniško-Savinjske Alpe 1:50 000; Karavanke – osrednji 
del – 1:50 000; Vodnik Kamniško-Savinjske Alpe; Vodnik Razširjena Slovenska planinska pot; 
Slovenska planinska pot – I. Del; Dnevnik s Slovenske planinske poti 

mailto:okreseljdom@gmail.com
http://www.planinsko-drustvo-celje.si/ok
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Dom pod Storžičem (1123 m) 
Planinsko društvo Tržič 

 
Slika 20: Dom pod Storžičem, vir PD Tržič 

Lokacija: 
Grahovše 31 

4290 Tržič 
Zemlj. širina: 46,359332 

Zemlj. dolžina: 14,389777 

Kontakt: 
Telefon: +386 4 594 50 50 

GSM: +386 41 675 760 
E-pošta: dompodstorzicem@gmail.com 

Splet: http://www.planinsko-drustvo-trzic.si/in 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 88 (v 6 sobah) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 41 ležišč (v 2 sobah) 

WC: da 

Umivalnica:  

Topla voda:  

Gostinski del: 100 sedežev v jedilnici, na dvorišču je prostora še za 100 oseb. 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni in gozdni cesti iz Tržiča čez Lom pod Storžičem, do parkirišča pri 
koči. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Golnika, čez Gozd in malo poljano, 3  

 Po lokalni cesti Tržič-Tenetiše, od Gorič do Zaloga, 2 km, čez Malo Poljano – 3 h 

 Po lokalni cesti Tržič-Golnik, od Križa do gozda, 4 km, čez Malo Poljano – 3 h 
 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 V sklopu doma je Turno kolesarski učni center, moderna učilnica, planinska knjižnica 

 Pozimi možnost sankanja, poleti otroški igralni park 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Tolsti vrh (1715 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Bela peč (1346 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Storžič (2132 m), čez Škarjev rob, 3 h, lahka planinska pot 

 Planinski dom na Kališču (1534 m), čez Javorniški preval, pod Škarjevim robom in čez 
Bašeljski preval, 2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Koča na Kriški gori (1471 m), čez malo Poljano in Tolsti vrh, 3 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Storžič in Košuta – 1:25 000; Karavanke – osrednji del – 1:50 000, Vodnik 
Karavanke (Klemen Janša); Planinsko-izletniški vodnik Tržič; Slovenska planinska pot – I. Del; Dnevnik 
s Slovenske planinske poti 

mailto:dompodstorzicem@gmail.com
http://www.planinsko-drustvo-trzic.si/in
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Domžalski dom na Mali planini (1534 m) 
Planinsko društvo Domžale 

 
Slika 21: vir Domžalski dom na Mali planini 

Lokacija: 
Žaga 18 

1242 Stahovica 
Zemlj. širina: 46,289104 

Zemlj. dolžina: 14,656602 

Kontakt: 
GSM: +386 51 665 665 

E-pošta: info@domzalskidom.si 
Splet: http://www.domzalskidom.si/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 58 (14 sob v dom in depandansi) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 18 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 124 sedežev v jedilnici. 
 
Dostop z avtomobilom: koča ni dostopna z avtomobilom, navajamo pa kam se lahko najbližje 
pripelje z avtomobilom; po regionalni cesti Stahovica – Gornji Grad, mimo Kranjskega Raka do 
Rakovih Ravni (11 km), nato do doma 40 min hoje; iz Luč ob Savinji, po dolini Podvolovljeka do 
Kranjskega Raka in do Rakovih Ravni (14 km), nato do doma 40 min hoje. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Dva dostopa do koče sta navedena že pri dostopu z avtomobilom 

 Iz Stahovice, mimo cerkve sv. Primoža in čez pasje pečine do Domžalskega doma, 3 h 

 Od spodnje postaje gondolske žičnice (Kraljev hrib) do doma čez planino Dol in Konjščico, 3 h 
 
Zanimivosti v bližini planinske koče: 

 Jama vetrnica, Preskarjev muzej, pastriske koče, pokušina mlečnih izdelkov  
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Gradišče (1667 m), najvišji vrh Velike planine, 0,5 h, lahka planinska pot 

 Konj (1802 m), čez planino Dol, 2 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: 

 Grintovci – 1:25 000 in Kamniško – Savinjske Alpe 1:50 000; Vodnik Kamniško-Savinjske Alpe 
in Planinsko-izletniški vodnik Kamniška Bistrica  

mailto:info@domzalskidom.si
http://www.domzalskidom.si/
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Dom planincev v Logarski dolini (837 m) 
Planinsko društvo Celje – Matica 

 
Slika 22: Dom planincev v Logarski dolini, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Logarska dolina 15a 

3335 Solčava 
Zemlj. širina: 46,383716 

Zemlj. dolžina: 14,621001 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 584 70 06 

Telefon PD: +386 (0)3 4924 850 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 26 

Število ležišč na skupnih ležiščih: / 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 120 sedežev v jedilnici; 50 sedišč na terasi. 
 
Dostop z avtomobilom: po regionalni cesti Mozirje-Logarska dolina, parkirišče je pred domom. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Do koče se lahko pripeljemo po regionalni cesti, nato pa dolino lahko raziskujete peš, s 
kolesom ali pa le uživate v lepotah narave. 

 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Slap Rinka 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Koča na Klemenči jami pod Ojstrico (1208 m), 1 h  

 Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m), 2 h 

 Strelovec (1764 m), čez Planjave, 2 h 30 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: 

 Grintovci – 1:25 000 in Kamniško – Savinjske Alpe 1:50 000; Vodnik Kamniško-Savinjske Alpe; 
Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  



Kamniško-Savinjske Alpe 

24 
 

Koča na Loki pod Raduho (1534 m) 
Planinsko društvo Luče 

 
Slika 23: Koča na Loki pod raduho, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Strmec 34 
3334 Luče 

Zemlj. širina: 46,409449 
Zemlj. dolžina: 14,759037 

Kontakt: 
GSM: +386 41 968 022 

E-pošta: kocanaloki@gmail.com 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 45 (6 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 40 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 100 sedežev. 
 
Dostop z avtomobilom: po regionalni cesti Ljubno ob Savinji-Luče ob Savinji, do naselja Črna, nato 
pa po lokalni in gozdni cesti do parkirišča v bližini koče, do koče je nato 30 min hoje. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Po regionalni cesti Ljubno ob Savinji-Luče ob Savinji, do naselja Črna, nato po lokalni cesti do 
domačije Miklavc, 6 km, do koče je nato 2 h 

 Po lokalni cesti Črna na Koroškem-Pavličevo sedlo, čez prelaz Spodnje Sleme do domačije 
Bukovnik, mimo koče v Grohatu pod Raduho ter čez Durce – 2 h 

 Po lokalni cesti Črna na Koroškem-Pavličevo sedlo, do domačije Osojnik, čez prelaz Bela peč 
– 2 h 

 Po lokalni cesti Črna na Koroškem-Pavličevo sedlo, do prelaza Spodnje Sleme, čez Lanež – 3 h 

 Iz Luč ob savinji, čez planino Kal – 3 h 
 
Zanimivosti v bližini koče. 

 Snežna jama 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Koča v Grohotu pod raduho 81460 m), čez Durce, 1 h 15 min, lahka planinska pot 

 Veliki Travnik (1637 m), po SPP, 2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Velika raduha (2062), 1 h 30 min, lahka planinska pot 

 Lanež (1925 m), 1 h, lahka planinska pot 

mailto:kocanaloki@gmail.com


Kamniško-Savinjske Alpe 

25 
 

Planinska literatura: 

 Grintovci – 1:25 000; Kamniško – Savinjske Alpe 1:50 000; Vodnik Kamniško-Savinjske Alpe; 
Slovenska planinska pot – I. Del; Dnevnik s Slovenske planinske poti  
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Dom na Smrekovcu (1377 m) 
Planinsko društvo Črna na Koroškem 

 
Slika 24: Dom na Smrekovcu, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Bele vode 37 
3325 Šoštanj 

Zemlj. širina: 46,413317 
Zemlj. dolžina: 14,900183 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 58 41 588 

GSM: +386 41 785 698 
Splet: http://domnasmrekovcu.si/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 36 (8 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 20 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 60 sedežev. 
 
Dostop z avtomobilom: možen dostop iz Črne na Koroškem in iz Ljubnega ob Savinji, parkirišče je v 
bližini doma. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Po regionalni cesti Šoštanj – Črna na Koroškem, do prelaza Spodnje Sleme, mimo 
Andrejevega doma na Slemenu – 2 h 30 min 

 Mozirska koča na Golteh – Dom na Smrekovcu 1 h 45 min, lahka označena pot 

 Bele vode (Rebršak) – Dom na Smrekovcu, 1 h 35 min, lahka označena pot 

 Kramarica – Dom na Smrekovcu (čez Bukov stan), 1 h, lahka označena pot 

 Kramarica – Dom na Smrekovcu (po cesti), 1 h, lahka označena pot 

 Ljubenske Rastke – Dom na Smrekovcu, 1 h 30 min, lahka označena pot 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Dom na Smrekovcu stoji na ugaslem vulkanu, ki je bil pred 30 miljoni let pod vodo, v 
morskem okolju, to mu daje specifično kamninsko osnovo in izgled pogorja. Za Smrekovec so 
značilne številne posebne rastlinske in živalske vrste. 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Smrekovec (1577 m), 0,5 h, lahka planinska pot 

 Komen (1684 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Krnes (1613 m), 1 h 15 min, lahka planinska pot 

http://domnasmrekovcu.si/
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 Boskovec (1588 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Veliki Travnik (1637 m), 3 h 15 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Kamniško – Savinjske Alpe 1:50 000; Šaleška dolina z okolico 1:50 000; Vodnik 
Kamniško-Savinjske Alpe; Slovenska planinska pot – I. Del; Dnevnik s Slovenske planinske poti  
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Mozirska koča na Golteh (1356 m) 
Planinsko društvo Mozirje 

 
Slika 25: Mozirska koča na Golteh, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Radegunda 39 
3330 Mozirje 

Zemlj. širina: 46,371412 
Zemlj. dolžina: 14,904612 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 583 11 21 
E-pošta: booking@golte.si 

Splet: http://www.pdmozirje.si/mozirska-koca/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 50 (19 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: / 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 70 sedežev v jedilnici; 40 sedežev na terasi. 
 
Dostop z avtomobilom: možen dostop z avtomobilom, po lokalni cesti iz Mozirja, parkirišče v bližini 
koče (10 min hoje). 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 na Golte se lahko pripeljte z gondolsko žičnico, od zgornje postaje je do koče 15 min hoje 

 Iz Mozirja, čez Radegundo, 3 h 

 Iz Žekovca (spodnja postaja gondolske žičnice), mimo domačije Kuglar, 2 h 3 min 

 Po lokalni cesti iz Rečice ob Savinji do Suhe, 3 km, čez Uršline peči, nato 3 h hoje 

 Po lokalni cesti iz Rečice ob Savinji do Nigujnice, 4 km, nato mimo lovske koče na Stonu, 3 h 
hoje 

 
Zanimivosti v bližini koče: 

 V bližini koče (5 min hoje) se nahaja Alpski vrt. Park leži na višini 1300 do 1400 m in ima 
površino petih nogometnih igrišč. 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Boskovec (1588 m), 1 h, lahka planinska pot 

 Ojstri vrh (1584 m), 45 min, lahka planinska pot 

 Medvedjak (1564 m), 45 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Kamniško – Savinjske Alpe 1:50 000; Šaleška dolina z okolico 1:50 000; Vodnik 
Kamniško-Savinjske Alpe  

mailto:booking@golte.si
http://www.pdmozirje.si/mozirska-koca/
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Dom na Menini planini (1453 m) 
Planinsko društvo Gornji Grad 

 
Slika 26: Dom na Menini planini, arhiv PD Gornji Grad 

Lokacija: 
Menina 1 

3342 Gornji Grad 
Zemlj. širina: 46,261883 

Zemlj. dolžina: 14,819161 

Kontakt: 
GSM: +386 41 909 540 

E-pošta: bermenc@gmail.com 
Splet: 

http://www.pdgornjigrad.si/domnamenini 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 25 (7 sob), v depandansi 4 dvoposteljne sobe s 
pomožnimi ležišči in kopalnico 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 50 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 50 sedežev v jedilnici. 
 
Dostop z avtomobilom: možen dostop z avtomobilom iz Bočne in iz Tuhinjske doline, parkirišče pred 
domom. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Gornjega Grada, mimo Sv Florijana, 3h  

 Iz Gornjega Grada, mimo Jespe, 3 h 

 Po lokalni cesti Vransko-Šmartno ob Dreti, do prelaza Lipa, nato čez Bibo planino 2 h 15 min 

 Po lokalni cesti iz Tuhinjske doline, do Okrog pri Motniku, nato čez Bibo planino 2 h 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Kraško brezno Jespa (15 min) 

 Jezero Biba (30 min) 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Vivodnik (1508 m), 10 min, lahka planinska pot 

 Petelinjek (1451 m), 30 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Kamniško – Savinjske Alpe 1:50 000; Vodnik Kamniško-Savinjske Alpe; Vodnik 
Razširjena Slovenska planinska pot; Dnevnik s Slovenske planinske poti; Dnevnik Slovenske 
turnokolesarske poti  

mailto:bermenc@gmail.com
http://www.pdgornjigrad.si/domnamenini
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Mengeška koča na Gobavici (434 m) 
Planinsko društvo Janez Trdina Mengeš 

 
Slika 27: Mengeška koča na Gobavici, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Ogrinovo 1 

1234 Mengeš 
Zemlj. širina: 46,165663 

Zemlj. dolžina: 14,561774 

Kontakt: 
Telefon: +386 1 723 73 33 

GSM: +386 41 774 861 
E-pošta: pd.menges@gmail.com 

Splet: http://www.pd-menges.si/zemljevid.php 

Nastanitev:/ 
 
Gostinski del: 40 sedežev v jedilnici; pred kočo je 250 sedežev; 72 sedežev v depandansi, v obeh 
delih je WC. 
 
Dostop z avtomobilom: možen dostop z avtomobilom iz Mengša. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Mengša je do koče 30 min 

 Phliški bajer – mengeška koča na Gobavici 8grebenska pot), 1 h 10 min, lahka označena pot 

 Phliški bajer – Mengeška koča na gobavici (spodnja pot), 1 h, lahka označena pot 

 Topole – Mengeška koča na Gobavici, 45 min, lahka označena pot 

 Grad Jablje – Mengeška koča na Gobavici (grebenska pot), 2 h 5 min 

 Grad jablje – Mengeška koča na Gobavici (spodnja pot), 1 h 55 min 
 
Zanimivosti v okolici koče: 

 Mini živalski vrt 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Vrh Staneta Kosca (641 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Planinski dom Rašiške čete na Rašici (631 m), po direktni poti, 2 h 
 
Planinska literatura: Ljubljana in okolica – 1:50 000; Gorski škrat te vabi v hribe 

mailto:pd.menges@gmail.com
http://www.pd-menges.si/zemljevid.php
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Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m) 
Planinsko društvo Radovljica 

 
Slika 28: Valvasorjev dom pod Stolom, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Moste 79 

4274 Žirovnica 
Zemlj. širina: 46,426058 

Zemlj. dolžina: 14,146626 

Kontakt: 
GSM: +386 51 328 648 

Telefon PD: +386 (0)31 345 209 
E-pošta: valvasor.dom@gmail.com 

Splet: 
http://www.pdradovljica.si/?tip=drustvo&  

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 47 

Število ležišč na skupnih ležiščih: / 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 75 sedežev v jedilnici; pri mizah pred domom pa 50. 
 
Dostop z avtomobilom: možen dostop, iz Most pri Žirovnici in do parkirnega prostora pri domu. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Od akumulacijskega jezera v Završnici je do doma 1 h 30 min hoje 
 
Zanimivosti v okolici koče: 

 Arheološko najdišče Ajdna (1046 m), 30 min hoje od koče (do arheološkega najdišča pot ni 
zahtevna, na razgleden vrh pa se je potrebno povzpeti po zelo zahtevni poti, na kateri je 
potrebna uporaba ustrezne opreme) 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Prešernova koča na Stolu (2174 m), čez Žirovniško planino (ali še čez Zabreško planino), 3 h, 
lahka planinska pot 

 Roblekov dom na Begunjščici (1657 m), čez Zabreško planino in mimo Tinčkove lovske koče, 
2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Dom Pristava v Javorniškem Rovtu (975 m), 2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Dom pri izviru Završnice (1425 m), 3 h, lahka planinska pot 
 

Planinska literatura: Stol – 1:25 000; Karavanke – osrednj idel – 1:50 000; Vodnik Karavanke (Klemen 
Janša); Vrhovi prijateljstva  

mailto:valvasor.dom@gmail.com
http://www.pdradovljica.si/?tip=drustvo&
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Dom pri izviru Završnice (1425 m) 
Planinsko društvo Žirovnica 

 
Slika 29: Dom pri izviru Završnice, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Doslovče 46 

4274 Žirovnica 
Zemlj. širina: 46,430040 

Zemlj. dolžina: 14,218391 

Kontakt: 
GSM: +386 30 274 262 

Telefon PD: +386 (0)40 887 157 
E-pošta: dom@planinsko-drustvo-zirovnica.si 

Splet:  
http://www.planinsko-drustvo-zirovnica.si 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 28 

Število ležišč na skupnih ležiščih: / 

WC:  

Umivalnica:  

Topla voda:  

Gostinski del: 42 sedežev v jedilnici. 
 
Dostop z avtomobilom: ni možen, od Tinčkove koče (do tu dostop z avtomobilom) do doma je 1 h. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 z Ljubelja je mimo doma na Zelenici 1 h in 45 min hoje 

 s Poljške planine je mimo Roblekovega doma 2 h in 15 minut hoje 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Lep razgled na Blejsko jezero s Spodnjimi Bohinjskimi gorami 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Roblekov dom na Begunjščici (1657 m), 1,5 h, lahka planinska pot 

 Planinski dom na Zelenici (1536 m), 0,5 h, lahka planinska pot 

 Prešernova koča na Stolu (2174 m), 3 h, lahka planinska pot 

 Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m), čez Smokuško planino, mimo Tinčkove lovske koče 
ter čez Doslovško, Zabreško in Žirovniško planino, 3 h, lahka planinska pot 

 Srednji vrh (1797 m), 1 h, lahka planinska pot 

 Stol (2236 m), čez sedlo Šija in po spodnji ali zgornji poti, preko doline v Kožnah, 3 h 

 Veliki vrh (2088 m), 2 h 30 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Stol – 1:25 000; Karavanke – osrednji del – 1:50 000; Vodnik Karavanke (Klemen 
Janša)  

mailto:dom@planinsko-drustvo-zirovnica.si
http://www.planinsko-drustvo-zirovnica.si/
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Planinski dom na Zelenici (1536 m) 
Planinsko društvo Tržič 

 
Slika 30: Planinski dom na Zelenici, foto Manca Čujež 

Lokacija: 
Doslovče 39 

4274 Žirovnica 
Zemlj. širina: 46,429045 

Zemlj. dolžina: 14,233603 

Kontakt: 
Telefon: +386 4 531 52 48 

GSM: +386 40 627 808 
E-pošta: stanko.koblar@gmail.com , 

guc.zelenica@gmail.com 
Splet: http://www.zelenica.info/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 70 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 16 v podpritličju 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 70 sedežev v jedilnici. 
 
Dostop z avtomobilom: ni možen, z Ljubelja je do doma 1,5 h hoje. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Od Tinčkove lovske koče je mimo Doma pri izviru završnice 1 h in 45 min hoje 

 S Poljške planine (1180 m) je mimo Roblekovega doma 3 h in 15 min hoje 
 

Zanimivosti v bližini koče: 

 Izposoja planinske opreme, vlečnica in možna izposoja opreme za učenje smučanja za otroke 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Prešernova koča na Stolu (2174 m), 3,5 h, lahka planinska pot 

 Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m), čez Smokuško planino, mimo Tinčkove lovske koče 
ter čez Zabreško in Žirovniško planino, 3,5 h, lahka planinska pot 

 Koča na Ljubelju (1369 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Stol (2236 m), mimo doma pri izviru Završnicein čez sedlo Šija, 3 h 30 min 
 
Planinska literatura: Stol – 1:25 000; Karavanke – osrednji del – 1:50 000; Storžič in Košuta – 1:25 
000; Slovenska planinska pot – 1. del; 55 krat Karavanke; Planinsko-izletniški vodnik Tržič; Dnevnik s 
Slovenske planinske poti  

mailto:stanko.koblar@gmail.com
mailto:guc.zelenica@gmail.com
http://www.zelenica.info/
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Dom na Kofcah (1488 m) 
Planinsko društvo Tržič 

 
Slika 31: Dom na Kofcah, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Podljubelj 237 

4290 Tržič 
Zemlj. širina: 46,417820 

Zemlj. dolžina: 14,323262 

Kontakt: 
GSM: +386 41 234 638, +386 40 634 144 

E-pošta: vogelnik.kofce@gmail.com 
Splet: http://www.domnakofcah.si/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 40 (8 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: / 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda:  

Gostinski del: 70 sedežev v jedilnici. 
 
Dostop z avtomobilom: s planine Šija, do katere je dostop z avtomobilom, je 30 min hoje. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Od domačije Lukec v Zgornji Dolini, čez Kal, 2 h 

 Od domačije Matizovec, 1 h 

 Od naselja Plaz v Podljubelju, čez Kal, 2 h 45 min 

 Iz Tržiča, skozi Dovžanovo sotesko, mimo kmetije Lukec v Dolini in čez sedlo Kal, 3 h 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Planinski dom na Kofcah je znan po domačih štrukljih 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Veliki vrh (2088 m), 1,5 h, lahka planinska pot 

 Kofce gora (1967 m), 1 h, lahka planinska pot 

 Kladivo (2094 m), čez Kofce goro, 2 h, lahka planinska pot 

 Kladivo (2094 m), čez planino Šija, 2 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Storžič in Košuta – 1:25 000; Karavanke – osrednji del – 1:50 000; Vodnik 
Razširjena Slovenska planinska pot; Planinsko-izletniški vodnik Tržič; Vodnik Karavanke (Klemen 
Janša); Vrhovi prijateljstva  

mailto:vogelnik.kofce@gmail.com
http://www.domnakofcah.si/
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Dom na Peci (1665 m) 
Planinsko društvo Mežica 

 
Slika 32: Dom na Peci, arhiv PD Mežica 

Lokacija: 
Podpeca 79 

2393 Črna na Koroškem 
Zemlj. širina: 46,491092 

Zemlj. dolžina: 14,794073 

Kontakt: 
Telefon: +386 2 8235 378 

GSM: +386 41 615 212 (predsednik PD) 
Telefon PD: +386 (0)2 8235 378 
E-pošta: pdmezica@gmail.com 

Splet: 
http://www.pdmezica.si/postojanke_peca.h  

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 81 (18 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 19 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 80 sedežev v jedilnici; 60 sedežev pri mizah pred domom 
 
Dostop z avtomobilom: iz Podpece do parkirnega prostora Jakobe na pobočju Pece, do doma je  
35 min 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Podpece, čez Mirjance in mimo Tomaževe koče, 2 h 15 min 

 Iz Tople, mimo Rudnika svinca ter mimo lovske koče Javorje, 2 h 

 Iz mežice, čez Vrh Šteng ter mimo Tomaževe koče, 3 h 30 min 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Matjaževa jama s kipom Kralja Matjaža, 15 min 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Kordeževa glava (2126 m), 1,5 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Kamniško – Savinjske Alpe 1:50 000; 55 krat Karavanke; Vodnik Karavanke 
(Klemen Janša); Vrhovi prijateljstva; Vodnik Razširjena Slovenska planinska pot; Dnevnik s s 
Slovenske planinske poti; Dnevnik s Slovenske turnokolesarske poti  

mailto:pdmezica@gmail.com
http://www.pdmezica.si/postojanke_peca.h
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Dom na Uršlji gori (1680 m) 
Planinsko društvo Prevalje 

 
Slika 33: Dom na Uršlji Gori, vir PD Prevalje 

Lokacija: 
Jazbina 19 

2393 Črna na Koroškem 
Zemlj. širina: 46,484719 

Zemlj. dolžina: 14,965062 

Kontakt: 
GSM: +386 41 685 555 

Telefon PD: +386 (0)2 82 32 285 
E-pošta: pd.prevalje@t-1.si 

Splet: 
http://www.pdprevalje.si/index.php?optio 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 60 (11 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 22 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 100 sedežev v jedilnici; 120 sedežev pri mizah pred domom. 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni in gozdni cesti iz Raven na Koroškem, mimo smučarske koče ter 
koče na Naravskih ledinah do parkirišča pod malim vrhom, do koče je nato 30 min hoje. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Raven na Koroškem, mimo smučarske koče ter čez Kozji hrbet, 3 h 

 Iz Žerjava, ob Jazbinškem potoku, do domačije Krstavčnik, mimo koče na Naravskih ledinah, 
3 h 

 S prelaza Sleme, 2 h 
 

Zanimivosti v bližini koče: 

 Na Uršlji gori je najvišje ležeča cerkev v Sloveniji, cerkev sv. Uršule, zgrajena leta 1602. 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Koča na Naravskih ledinah (1072 m), 1 h 30 min 

 Poštarski dom pod Plešivcem (805 m), 2 h 

 Andrejev dom na Slemenu (1096 m), 2 h 
 
Planinska literatura: Kamniško – Savinjske Alpe 1:50 000; Šaleška dolina z okolico 1:50 000; 
Slovenska planinska pot – I. del; Dnevnik s Slovenske planinske poti; Dnevnik s Slovenske 
turnokolesarske poti; Vodnik Karavanke (Klemen Janša); Vrhovi prijateljstva  

mailto:pd.prevalje@t-1.si
http://www.pdprevalje.si/index.php?optio
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Koča na Naravskih Ledinah (1072 m) 
Planinsko društvo Ravne na Koroškem 

 
Slika 34: Koča na Naravskih Ledinah,arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Jazbina 16 

2393 Črna na Koroškem 
Zemlj. širina: 46,486525 

Zemlj. dolžina: 14,937512 

Kontakt: 
Telefon: +386 2 82 21 001 (samo v času 

obratovanja koče) 
GSM: +386 41 563 174 (gospodar), +386 31 441 

982 (predsednica PD) 
E-pošta: pdravnenakoroskem@pzs.si 

Splet: http://www.pdravne.si 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 13 (6 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 16 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 40 sedežev v jedilnici; 200 sedežev pri mizah pred kočo. 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni cesti iz Raven na Koroškem, do parkirišča pri koči. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Raven na Koroškem, čez Podkraj in mimo Smučarske koče, 2 h 

 Iz Leš, pod Godčevim vrhom, 3 h 

 Iz Žerjava ob Jazbinškem potoku, 1 h 15 min 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Zgradbo je postavil mežiški rudnik v bližini nekdanjega rudokopa 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Uršlja gora (1699 m), 1, 5 h, lahka planinska pot 

 Jankovec (1200 m), 1, 5 h, lahka planinska pot 

 Poštarski dom pod Plešivcem (805 m), mimo Smučarske koče in Ivarčkega jezera, ali mimo 
Križa 3 h, lahka planinska pot 

 PAndrejev dom na Slemenu (1096 m), 2 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Kamniško – Savinjske Alpe 1:50 000; Šaleška dolina z okolico 1:50 000; Dnevnik 
s Slovenske turnokolesarske poti; Vodnik Karavanke (Klemen Janša) 

mailto:pdravnenakoroskem@pzs.si
http://www.pdravne.si/
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Koča na Planini nad Vrhniko (733 m) 
Planinsko društvo Vrhnika 

 
Slika 35: Koča na Planini nad Vrhniko, arhiv PD Vrhnika 

Lokacija: 
Stara vrhnika 154 

1360 Vrhnika 
Zemlj. širina: 45,971381 

Zemlj. dolžina: 14,251512 

Kontakt: 
Telefon: +386 40 848 442 

E-pošta: info@planina-vrhnika.si 
Splet: http://www.planina-vrhnika.si/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: / 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 22 

WC: da 

Umivalnica:  

Topla voda:  

Gostinski del: 50 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni in gozdni cesti iz Stare Vrhnike, do parkirišča pred zavetiščem; po 
lokalni in gozdni cesti iz Vrhnike, čez Jelenov grič, do parkirišča pred zavetiščem 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Vrhnike, čez Betajnovo, 1 h 30 min 

 Iz Vrhnike, po Evropski pešpoti E7, 1 h 30 min 

 Iz Stare Vrhnike, mimo sv. Miklavža, 1 h 45 min 

 Iz Smrečja, po Evropski pešpoti E7, 2 h 30 min 

 Iz Rovt, čez Ulovko, 2 h 30 min 

 Iz Zaplane, do zavetišča, 45 min 

 Iz Prezida, čez Jerinov Grič, 1 h 45 min 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Razgledni stolp, Vrhniški štruklji, Cankarjeva kava 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče:  

 Ulovka, 30 min 
 
Planinska literatura: Ljubljana in okolica – 1: 50 000; Vodnik Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska  

mailto:info@planina-vrhnika.si
http://www.planina-vrhnika.si/
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Tumova koča na Slavniku (1018 m) 
OPD Koper 

 
Slika 36: Tumova koča na Slavniku, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Podgorje 72 

6216 Podgorje 
Zemlj. širina: 45,533814 

Zemlj. dolžina: 13,975361 

Kontakt: 
Telefon: +386 31 668 688 

Telefon PD: +386 (0)31 292 565 
E-pošta: opd.koper@gmail.com 
Splet: http://opd.si/predstavitev 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 8 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 20 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: ne 

Gostinski del: 70 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po gozdni cesti iz Kozine, do parkirišča pred kočo. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Kozine, pod Hrpeljsko goro in čez Jegno, 3 h 

 Iz Bač pri Materiji, čez Povšane in pod Mrzlim vrhom, 2 h 30 min 

 Iz Markovščine, po SPP, 2 h 30 min 

 Iz Gojakov, čez Velika in Mala vrata, 2 h 30 min 

 Iz Podgorja, 1 h 

 Iz Prešnice, po SPP, 2 h 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Na Slavniku je bogat rastlinski svet, lep razgled 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Planinska koča se nahaja le nekaj metrov pod vrhom Slavnika, Slavnik je lep cilj za družinski 
izlet 

 
Planinska literatura: Slovenska Istra – Čičarija – Brkini – Kras 1:50 000; Vodnik Slovenska Istra, 
Čičarija, Brkini in Kras; Slovenska planinska pot – III. Del; Vrhovi prijateljstva; Dnevnik s Slovenske 
planinske poti; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti 

mailto:opd.koper@gmail.com
http://opd.si/predstavitev
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Tončkov dom na Lisci (927 m) 
Planinsko društvo Lisca 

 
Slika 37: Tončkov dom na Lisci, arhiv Tončkov dom na Lisci 

Lokacija: 
Podgorica 36 
8290 Sevnica 

Zemlj. širina: 46,067188 
Zemlj. dolžina: 15,284608 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 573 50 16 

GSM: +386 40 233 753 
E-pošta: dom.lisca@gmail.com 

Splet: http://www.lisca-dom.com/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 47 (24 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 32 (dve skupni ležišči) 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš), nekatere sobe imajo lastno 
kopalnico 

Topla voda: da 

Gostinski del: 90 sedežev; pred domom še 50 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni cesti iz Sevnice, do parkirišča pri domu; po regionalni cesti Zidani 
most-Rimske Toplice, do Gračnice, nato po lokalni cesti čez Paneče do parkirišča pred domom 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Sevnice, čez Krakovo, 2 h 30 min 

 Iz Sevnice, čez Ledine, 3 h 

 Iz Loke pri Zidanem mostu, mimo Sv. Lovrenca, 3 h 

 Iz Jurkloštra, čez Lahkov Graben, 2 h 
 
Zanimivosti v bližini koče:  

 Zelo zahtevna zavarovana pot 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Lisca je razgleden vrh, severno od Sevnice, izlet na Lisco je primeren za družinski izlet 
 
Planinska literatura: Vodnik Posavsko hribovje; Vodnik razširjena Slovenska planinska pot  

mailto:dom.lisca@gmail.com
http://www.lisca-dom.com/
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Dom na Šmohorju (784 m) 
Planinsko društvo Laško 

 
Slika 38: Dom na Šmohorju, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Šmohor 9 

3270 Laško 
Zemlj. širina: 46,181614 

Zemlj. dolžina: 15,186900 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 57 33 270 

GSM: +386 31 608 408 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 27 (7 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 11 (dve skupni ležišči) 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 110 sedežev, sedeži so tudi pri mizah pred domom 
 
Dostop z avtomobilom: dostop z avtomobilom ni možen. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Spodnje Rečice, čez Zamalič, 1 h 30 min 

 Iz Zabukovice, pod Gozdnikom, 2 h 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Možnost za organizacijo piknikov in dogodkov za večje število ljudi 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Malič (936 m), 45 min, lahka planinska pot 

 Gozdnik (1090 m), 1 h 30 min, lahka planinska pot 

 Kamnik (873 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Mrzlica (1121 m), 2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Planinski dom na Mrzlici (1093 m), 2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Planinski dom na Kalu (946 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Planinski dom na Bukovici (568 m), mimo Zg. Beškovnika in skozi Zabukovico, 2 h, lahka 
planinska pot 

 Planinski dom na Brnici (457 m), 2 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Vodnik Posavsko hribovje  
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Koča na Kopitniku (865 m) 
Planinsko društvo Rimske toplice 

 
Slika 39: Koča na Kopitniku, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Gore 14 

1431 Dol pri Hrastniku 
Zemlj. širina: 46,113998 

Zemlj. dolžina: 15,172643 

Kontakt: 
GSM: +386 31 268 971 

Telefon PD: +386 (0)31 654 597 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 24 (6 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: / 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda:  

Gostinski del: 120 sedežev; pred kočo je še 100 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni cesti iz Rimskih toplic, čez Turje, do parkirišča pred kočo; po 
lokalni cesti iz Dola pri Hrastniku, čez Turje, do parkirišča pred kočo. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Rimskih toplic, čez Kopitnik, 1 h 30 min 

 Iz Rimskih toplic, čez Senožete in Veliko Širje, 2 h 

 Iz Zidanega mosta, čez Veliko Širje, 2 h 

 Iz Zidanega Mosta, čez Širje, 2 h 

 Iz Dola pri Hrastniku, mimo planinskega doma v Gorah, 2 h 30 min 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Vrh Kopitnika je oblikovan v obliki konjske podkve; na J pobočjih je bukov pragozd, na S pa 
nahajališče črnega bora in Blagajevega volčina 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Kopitnik (910 m), 15 min, lahka planinska pot 

 Mrzlica (1121 m), 3 h 45 min, lahka planinska pot 

 Planinski dom v Gorah (762 m), 1 h 

 Planinski dom na Kalu (946 m), 3 h 
 
Planinska literatura: Vodnik Posavsko hribovje  
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Planinski dom v Gorah (762 m) 
Planinsko društvo Dol pri Hrastniku 

 
Slika 40: Planinski dom v Gorah, arhiv PD Dol pri Hrastniku 

Lokacija: 
Gore 42 

1431 Dol pri Hrastniku 
Zemlj. širina: 46,114778 

Zemlj. dolžina: 15,138621 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 564 81 00 

GSM: +386 40 648 100 
Telefon PD: 031 513 082 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 27 (9 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 33 (3 skupna ležišča) 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 150 sedežev; na terasi je še 40 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni cesti iz Dola pri Hrastniku, čez Turje; po lokalni cesti iz Rimskih 
toplic, čez Turje. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Dola pri Hrastniku, čez Kupčo vas, 1 h 30 min 

 Iz Rimskih Toplic, čez Kopitnik, 2 h 30 min 

 Iz Zidanega Mosta, čez veliko Širje, 3 h 

 Iz Spodnjega Hrastnika, čez Krnice, 1 h 30 min 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Pozimi v bližini doma obratuje manjša smučarska vlečnica 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Kopitnik (910 m), 1 h, lahka planinska pot 

 Planinski dom na Kalu (946 m), 3 h, lahka planinska pot 

 Mrzlica (1121 m9, 3 h 45 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Vodnik Posavsko hribovje; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  
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Planinski dom na Kumu (1211 m) 
Planinsko društvo Kum Trbovlje 

 
Slika 41: Planinski dom na Kumu, vir siol.net 

Lokacija: 
Ključevica 19 

1423 Dobovec 
Zemlj. širina: 46,087550 

Zemlj. dolžina: 15,072344 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 562 62 19 

GSM: +386 70 783 770 
Telefon PD: +386 (0)51 377 502 

E-pošta: kmetijakrokarca@gmail.com 
Splet: http://pd-kum.si/kum/planinski-dom/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 28 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 12 (skupna in depandansa) 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 70 sedežev; na terasi je še 30 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni cesti iz Trbovelj, do parkirnega prostora pred domom. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Od mostu čez Savo pri Trbovljah, čez Završje, 3 h 

 Od domačije Prusnik, čez Završnik, 3 h 

 Iz Save pri Hrastniku, čez Župo, 3 h 

 Od domačije Tribežnik, pri Zidanem Mostu, čez Ključavnico, 3 h 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Kum je najvišji vrh Zasavja in Dolenjske; hrib ima dva vrhova, na enem stoji RTV oddajnik, na 
drugem pa planinski dom in cerkev sv. Neže, zgrajena v 16. stoletju 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Kum je razgleden vrh, primeren za družinski izlet 
 
Planinska literatura: Vodnik Posavsko hribovje; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti; Vodnik 
Razširjena Slovenska planinska pot; Dnevnik s Slovenske planinske poti  

mailto:kmetijakrokarca@gmail.com
http://pd-kum.si/kum/planinski-dom/
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Planinski dom na Kalu (946 m) 
Planinsko društvo Hrastnik 

 
Slika 42: Planinski dom na Kalu, foto Jana Petrak Zajc 

Lokacija: 
Kal 11 

1431 Dol pri Hrastniku 
Zemlj. širina: 46,173403 

Zemlj. dolžina: 15,107908 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 564 18 32 

GSM: +386 40 193 199 
E-pošta: planinskidomnakalu@gmail.com 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 67 (14 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 10 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš), nekatere sobe imajo svojo 
kopalnico 

Topla voda: da 

Gostinski del: 120 sedežev; na terasi je še 40 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni cesti iz Hrastnika, čez Blato in Kal, do parkirišča pri domu. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Od kamnoloma na koncu Hrastnika je do doma 2 h 

 Iz Hrastnika čez Boben in Ravne, 1 h 30 m 

 Iz Zgornjih Trbovelj, mimo planinskega doma na Mrzlici, 3 h 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Lep razgled od doma 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Mrzlica (1121 m), 45 min, lahka planinska pot 

 Gozdnik (1090 m), 2 h 30 min, lahka planinska pot 

 Malič (936 m), 3 h, lahka planinska pot 

 Kopitnik (910 m), 3 h 20 min, lahka planinska pot 

 Dom na Šmohorju (784 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Planinski dom v Gorah (762 m), 3 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Vodnik Posavsko hribovje; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  

mailto:planinskidomnakalu@gmail.com
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Planinski dom na Brnici (457 m) 
Planinsko društvo Liboje 

 
Slika 43: Planinski dom na Brnici, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Brnica 

3301 Petrovče 
Zemlj. širina: 46,221002 

Zemlj. dolžina: 15,199271 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 570 76 90 

GSM: +386 41 715 718 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah:  

Število ležišč na skupnih ležiščih:  

WC:  

Umivalnica:  

Topla voda:  

Gostinski del: 50 sedežev, na dveh pokritih verandah pa je še 100 sedežev, v stari brunarici je 15 
sedežev; pred brunarico in domom pa še 100 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni cesti iz Kasaz, do parkirišča pred domom. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Liboj, 30 min 

 Iz Kasaz, 50 min 

 Iz Petrovč, 1 h 

 Iz celja (Lisce), čez Brnico, 1 h 30 min 

 Iz Celja (Breg), čez Hom in Lisce, 3 h 

 Iz Košnice pri celju, čez Veliki Slomnik, 2 h 45 min 

 Iz tremerj, čez Veliki Slomnik, 2 h 45 min 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Lep razgled na vse strani 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Hom (570 m), 1 h, lahka planinska pot 

 Veliki Slomnik (611 m), 1 h, lahka planinska pot 

 Planinski dom na Bukovici (568 m), 1 h 30 min, lahka planinska pot 

 Dom na Šmohorju (784 m), 2 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Vodnik Posavsko hribovje  
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Planinski dom na Zasavski Sveti Gori (846 m) 
Planinsko društvo Zagorje ob Savi 

 
Slika 44: Koča na Zasavski Sveti Gori, vir nase-zasavje.si 

Lokacija: 
Rovišče 9 
1282 Sava 

Zemlj. širina: 46,127830 
Zemlj. dolžina: 14,897105 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 567 81 62 

GSM: +386 31 756 046 
Splet: http://www.pd-zagorje.si/zasavska.htm 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 16 (5 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 9 (dve večji sobi) 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Gostinski del: 60 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni cesti iz zagorja ob Savi, čez Kisovec, Čolnišče in rovišče, do 
parkirišča pred kočo; po lokalni cesti iz Vač, čez Podbukovje, do parkirišča pred kočo.  
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Kisovca, mimo nekdanjega smučišča Marela, 2 h 

 Iz Renk, čez Kolk in Rovišče, 3 h 

 Iz Save, čez Tirno, 2 h 

 Iz Save, čez Leše in Podbukovje, 2 h 30 min 

 Od GEOSS-a, čez Vače, 2 h 30 min 

 Iz Izlak, mimo tovarne Eti, 2 h 30 min 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 GEOSS – Geometrijsko središče Slovenije, v Slivni pri Vačah (650 m) 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini (1120 m), 3 h 45 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Vodnik Posavsko hribovje  

http://www.pd-zagorje.si/zasavska.htm
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Planinski dom na Jančah (792 m) 
Planinsko društvo Litija 

 
Slika 45: Planinski dom na Jančah, vir www.naprostem.si 

Lokacija: 
Janče 1 

1000 Ljubljana 
Zemlj. širina: 46,052320 

Zemlj. dolžina: 14,710093 

Kontakt: 
Telefon: +386 3 567 81 62 

GSM: +386 31 756 046 
Splet: http://www.pd-zagorje.si/zasavska.htm 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 21 (6 sob) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 25 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 80 sedežev; pri mizah pred domom je še 150 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni cesti iz Jevnice, do parkirišča pred domom; po lokalni cesti iz Litije, 
čez Veliko Štango, do parkirišča pred domom 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Sostrega, čez Zagradišče in Besnico, 2 h 

 Iz Srednje Besnice, čez Gabrje, 1 h 45 min 

 Iz laz pri Dolskem, 2 h 15 min 

 Iz Jevnice, čez Zgornjo Jevnico, 2 h 15 min 

 Iz Trebelja, čez malo Trebeljevo in Volavje, 3 h 15 min 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Janče so razgledna vzpetina med Zalogom, Jevnico in Litijo. Na najvišji vzpetini, Janškem 
vrhu, stoji planinski doma, v neposredni bližini pa tudi cerkev sv. Miklavža. V bližini cerkve je 
kapela marije Rožnvenske, ki so jo leta 1895 postavili Ljubljančani (po potresu, ki je prizadel 
Ljubljano). 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Obolno (776 m), čez Trebelno, 3 h 15 min, lahka planinska pot 

 Kucelj (748 m), čez trebelno, 2 h 45 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Ljubljana in okolica – 1:50 000; Vodnik Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska; 
Vodnik Posavsko hribovje; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  

http://www.pd-zagorje.si/zasavska.htm
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Planinski dom na Uštah – Žerenku (658 m) 
Planinsko društvo Moravče 

 
Slika 46: planinski dom na Uštah, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Dešen 30 

1281 Kresnice 
Zemlj. širina: 46,121659 

Zemlj. dolžina: 14,772008 

Kontakt: 
GSM: +386 41 624 727 

E-pošta: pdmoravce@gmail.com 
Splet: http://www.planinskidom-uste.si/ 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 19 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 18 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 50 sedežev; na terasi je še 30 sedišč 
 
Dostop z avtomobilom: po asfaltni cesti iz Moravč ali iz Kresnic 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Moravč, 45 min 

 Iz GEOSSa, 2 h 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Osoletove jame, ki si jih je možno ogledati po predhodnem naročilu; za ljubitelje 
kolesarjenja, je možnost kolesarjenja po makadamskih in asfaltnih cestah 

 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Iz planinskega doma vodi pot proti Svetemu Miklavžu in naprej proti Ciclju in Muravici 

 Mimo doma, v smeri Vač, vodi pot na Pivkelj, Slivno in GEOSS 
 
Planinska literatura: Ljubljana in okolica – 1:50 000; Vodnik Posavsko hribovje 
 

mailto:pdmoravce@gmail.com
http://www.planinskidom-uste.si/


Škofjeloško, Cerkljansko in Idrijsko hribovje s Trnovskim gozdom 

50 
 

Koča na Blegošu (1391 m) 
Planinsko društvo Škofja Loka 

 
Slika 47: Koča na Blegošu, arhiv PD Škofja Loka 

Lokacija: 
Leskovica 32 

4224 Gorenja vas 
Zemlj. širina: 46,166388 

Zemlj. dolžina: 14,105331 

Kontakt: 
Telefon: +386 4 512 06 67 

GSM: +386 51 614 587 
E-pošta: info@pd-skofjaloka.com 

Splet:  
http://www.pd-skofjaloka.com/blegos.htm 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 15 (3 sobe) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 30 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: ne 

Gostinski del: 64 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: več različnih dostopov (iz Poljan, Škofje Loke, Železnikov, Hotavelj, Davče ...), 
od parkirnega prostora (Črni Kal) je do koče 1 h hoje. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Čabrač, 2 h 30 min 

 Iz Leskovice, 1 h 30 min 

 Od domačije Šturm, 3 h 

 Iz Dolenjih Novakov, čez Črni vrh, 3 h 
 

Zanimivosti v bližini koče: 

 Bunkerji Rupnikove linije; lep razgled 
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Blegoš, 0,5 h, lahka planinska pot 

 Koprivnik (1393 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Malenski vrh (1051 m), 3 h, lahka planinska pot 

 Črni vrh (1288 m), 2 h, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Ljubljana in okolica – 1:50 000; Vodnik Škofjeloško in Cerkljansko hribovje; 
Vrhovi prijateljstva; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti  

mailto:info@pd-skofjaloka.com
http://www.pd-skofjaloka.com/blegos.htm
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Planinska koča na Ermanovcu (968 m) 
Planinsko društvo Sovodenj 

 
Slika 48: Planinska koča na Ermanovcu, arhiv Planinske zveze Slovenije 

Lokacija: 
Stara Oselica 71 
4225 Sovodenj 

Zemlj. širina: 46,109339 
Zemlj. dolžina: 14,053084 

Kontakt: 
Telefon: +386 4 519 52 14 

GSM: +386 51 256 881 
E-pošta: info@pd-sovodenj.si 

Splet:  
http://www.pd-sovodenj.si/index.php?opti  

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 14 (4 sobe) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 20 

WC: da 

Umivalnica: da (tudi tuš) 

Topla voda: da 

Gostinski del: 35 sedežev 
 
Dostop z avtomobilom: po lokalni cesti Trebija-Kladje, do parkirnega prostora pred kočo. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 S prelaza Kladje, 1 h 15 min 

 Iz Trebije 1 h 30 min 

 Iz Sovodnja 1 h 15 min 

 Kopačnica, od domačije Oblak, 1 h 30 min 

 Iz planine pri Cerknem, čez Vrhulce, 2 h 15 min 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Bolnica Franja 
 

Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Ermanovec (1026 m), 20 min, lahka planinska pot 

 Špik (911 m), 1 h, lahka planinska pot 

 Vrh Slajke (790 m), 1 h, lahka planinska pot 

 Bevkov vrh (1051 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Planinska koča Mrzlik (971 m), 2 h 20 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Slovenska planinska pot – III. Del; Vodnik Škofjeloško in Cerkljansko hribovje; 
Dnevnik s Slovenske planinske poti  
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Mihelčičev dom na Govejku (727 m) 
Planinsko društvo obrtnik Ljubljana 

 
Slika 49: Mihelčičev dom na Govejku, vir siol.net 

Lokacija: 
Trnovec 10 

1215 Medvode 
Zemlj. širina: 46,115659 

Zemlj. dolžina: 14,346095 

Kontakt: 
Telefon: +386 1 361 14 29 

GSM: +386 70 852 613 
E-pošta: biomedica.doo@gmail.com 

Nastanitev:  

Število ležišč v sobah: 16 (4 sobe) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: / 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: ne 

Gostinski del: 40 sedežev; prav toliko še na terasi pred domom 
 
Dostop z avtomobilom: po gozdni cesti , ki se pri gostilni Legastja v dolini Ločnice odcepi od lokalne 
asfaltne ceste Sora-Topol, do parkirišča pri koči. 
 
Cilj izleta je planinska koča: 

 Iz Sore, mimo cerkve Sv. Mohorja, 2 h 30 min 

 Iz Medvod, čez Topol pri medvodah, 3 h 

 Iz Topol pri Medvodah, čez Grmado, 3 h 

 Iz Belice, čez Grmado, 3 h 

 Iz Dvora pri Polhovem Gradcu, čez Grmado, 3 h 

 Iz Polhovega Gradca, čez Grmado, 3 h 

 Iz Škofje Loke, čez Osolnik,  2 h 30 min 
 
Zanimivosti v bližini koče: 

 Lep razgled  
 
Kam se lahko podamo od planinske koče: 

 Tošč (1021 m), 1,5 h, lahka planinska pot;  

 Grmada (899 m), 2 h, lahka planinska pot 

 Osolnik (857 m), 45 min, lahka planinska pot 
 
Planinska literatura: Polhograjsko hribovje – 1:25 000; Ljubljana in okolica – 1:50 000; Vodnik 
Polhograjsko hribovje; Gorski škrat te vabi v hribe; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti 
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