
 

                           

PROGRAM POVEZANIH IZLETOV ALPE ADRIA KARAVANKE/KARAWANKEN 

  
ZELENICA - zelena oaza v objemu Begunjščice in grebena Na Možeh 

 
Težko bomo našli planinca, ki še ni slišal za Zelenico - tisto zeleno oazo, ki se skriva za severnim pobočjem 
Begunjščice in mejnim grebenom med Slovenijo in Avstrijo. Zelenica je lahko cilj za kratke izlete za poho-
dnike in gorske kolesarje ali izhodišče za daljše in večdnevne pohode na okoliške vrhove Karavank: Stol, 
Begunjščico, Vrtačo. 
 
Zelenica iz Tržiča 
Dom na Zelenici ima dolgo in bogato zgodovino, skozi katero je postal znan po odličnih pogojih za poletne in 
zimske aktivnosti na prostem. V poletnem času je koča odprta vsak dan in ima več kot 70 postelj za nočitve. V 
projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken je Zelenica dobila dodatno opremo za letna in zimska doživetja 
(zipline, plezalno steno in snežni park), v samem domu pa urejene dodatne spalne prostore. V Gorsko učnem 
centru Zelenica organizirajo tudi delavnice in izobraževanja praktično za vse aktivnosti, ki jih omogoča okolica 
Zelenice v vseh letnih časih. GUC Zelenica je popularna tudi kot lokacija za usposabljanja gorskih reševalcev in 
reševalnih psov. Imajo pa še eno posebnost za zimsko sezono: snežna kolesa, tako da boste tudi pozimi lahko 
uživali v spustih. 
 
Zelenica iz Žirovnice 
Na Zelenico se lahko podate tudi iz doline Završnice v Žirovnici. Pot od Tinčkove koče mimo Doma pri izviru 
Završnice, ki je v projektu Alpe Adria Karavanke dobil nove spalne prostore, jedilnico in obnovil ogrevanje, do 
Zelenice je primerna tudi za prve pohodne podvige najmlajših. Povezanost Žirovnice in Tržiča preko Zelenice 
so nadgradili tudi v okviru turnokolesarske poti Trans Karavanke. Dve etapi se pričenjata oz. končujeta na Ze-
lenici: 
• 2. etapa Kofce - Dom na Zelenici 
• 3. etapa Dom na Zelenici - Valvasorjev dom 
 
Zelenica iz Avstrije 
Manj znana, a popolnoma neupravičeno, je pot na Zelenico z avstrijske strani iz Bodentala/Podna prek sedla 
Vrata do Celovške koče na sedli Svačica in Belščica do Zelenice. Pot velja za bolj zahtevno ne samo zaradi 
dolžine poti, temveč tudi zato, ker se na tem območju gibljemo na severni strani Karavank, ki se strmo vzpe-
njajo. Uporaba zaščitne čelade je obvezna. 
 
Družinski izlet Ljubelj - Zelenica  
Izhodišče: mejni prehod Ljubelj (Slovenija) 
Višinska razlika: 480 m 
Zahtevnost: lahka označena pot 
 
  



 

                           

Krožna planinska pot Ljubelj - Zelenica - Roblekov dom na Begunjščici - planina Prevala - Ljubelj (Slovenija) 
Izhodišče: mejni prehod Ljubelj 
Višinska razlika: 750 m 
Zahtevnost: srednje zahtevna označena pot 
 
Planinska pot Boden (Podnar) - Celovška koča - Sedlo Svačice - Zelenica (Avstrija) 
Izhodišče: dolina Boden/Podnar (Avstrija) 
Višinska razlika: 1.200 m 
Zahtevnost: zahtevna označena pot 
 
Gorsko kolesarjenje v Tržiču 
Tržič se že vrsto let razvija kot gorsko kolesarska destinacija, ki jo iz večjih mest Avstrije in Slovenije lahko 
obiščemo v dobre pol ure. Številne planine pod vrhovi Karavank so idealne za eno- ali večdnevne izlete. V 
projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken se v Tržiču srečujeta dve etapi - druga in tretja etapa 132 km dolge 
daljinske poti. Cilj druge etape in začetek tretje je prav v Domu na Zelenici.  
 
2. etapa turnokolesarske poti Trans Karavanke: Dom na Kofcah - Planinski dom na Zelenici 
Dolžina: 27 km 
Višinska razlika vzpona: 1.150 m 
 
3. etapa turnokolesarske poti Trans Karavanke: Planinski dom na Zelenici - Valvasorjev dom 
Dolžina: 16 km 
Višinska razlika vzpona: 990 m 


