
ZELENICA (1536 m)                         27.06.2020 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 27. junija 2020 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Igor Sladič - vodnik PZS         

 

                               
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Ljubelj (1058 m) – Dom na Zelenici (1536 m) – Dom pri 

izviru Završnice (1425 m) – Tinčkova koča (1070 m) – Završnica (608 m) – Novo mesto 

 

Dom na Zelenici leži na zeleniškem sedlu med severnim ostenjem Begunjščice na jugu in med 

mejnim grebenom Na Možeh na severu. Od tu lahko nadaljujemo pot proti Roblekovim domom 

na Begunjščici, na Begunjščico, Vrtačo in Stol, zanimive pa so tudi druge okoliške ture do 

Koče pri izviru Završnice, na Palec ali na Zelenjak. Dom na Zelenici je leta 1999 uničil požar, 

sedanji pa je bil odprt leta 2011. V njem domuje tu Gorniški učni center Zelenica, kjer se 

odvijajo različna izobraževanja s področja gorništva. 

 

TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali do mejnega prehoda Ljubelj in levo preko mostička parkiramo. Od tu 

se usmerimo na peš pot v smeri Zelenice. Pot, ki poteka po levi strani smučarske proge, nas po približno 15 

minutah zmernega vzpona skozi gozd pripelje do prej omenjene proge ob kateri se nato vzpenjamo. Pot, ki 

nam nudi lepe poglede na melišča Begunjščice na levi in greben Ljubeljščice na desni nas nato v rahlem 

vzponu pripelje do koče na Vrtači. Od koče nadaljujemo naravnost po markirani poti, ki se počasi obrne rahlo 

v levo in nas po krajšem prečnem vzponu pripelje v pas rušja. Naprej se pot za krajši čas strmeje vzpne in nas 

nato pripelje na kolovoz, kateremu nato v zmernem vzponu sledimo do planinskega doma na Zelenici. 



Po daljšem postanku v domu na Zelenici bomo s hojo nadaljevali po poti, ki takoj za domom zavije levo in se 

vzpne ob otroški vlečnici. Nekje na polovici žičnice pa pridemo na manj opazno razpotje, kjer se v desno 

odcepi pot na Vrtačo. Nadaljujemo naravnost po poti, ki nas hitro pripelje na vrh otroške vlečnice. Naprej 

nadaljujemo po široki poti, ki se začne zmerno spuščati sprva ob robu druge vlečnice in nato skozi gozd. Po 

približno 20 minutah hoje od doma na Zelenici pa nas pot pripelje do doma pri izviru Završnice. Po krajšem 

postanku se bomo mimo Tinčkove koče spustili do rekreacijskega parka Završnica, kjer nas bo čakal avtobus. 

Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 19. ure. 

 
 

                                                                                                                                           

 
 

 
 

                                                                           

                                        www.pd-pohodnik.si   

 

SKUPAJ HOJE: 5 ur 

ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  

VREDNOST TURE: 15 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 20 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 25. junija 2020: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 

 
     

 


