
VARNO V GORE         

                                                                                                                    

 

DATUM IZLETA, čas in 

kraj odhoda 

 

4.7.2020 ob    5h Mislinja,  5.30h AP Velenje,  5.45h 

Vinska Gora in Škale,   6h Šoštanj in Šmartno ob 

Paki 
 

 

LOGARSKI KOT- RJAVČKI VRH   1898m 

(skozi Grlo - zahtevno brezpotje) 

 

ORGANIZACIJSKI VODJA - 

TEHNIČNI VODJA 
Marjan Karlovčec 041 663-601, Jože Hribar 031 571-696 

Vlado Stropnik 031 392-146, Huso Djuherič 040 465-224 

 

VODNIKI isti  

VRSTA PREVOZA AVTOBUS  

PREDVIDENI POVRATEK:  DO 21h  

ZAHTEVNOST POTI: Zahtevno brezpotje  
SKUPNA DOLŽINA HOJE: Do 6h  
VIŠINSKA RAZLIKA:  998m  

OPREMA: Planinski čevlji,  čelada, palice, prva pomoč, primerna oblačila, 

zaščita proti soncu. Zaščitna maska za obraz obvezna 

 

 

POTREBNI DOKUMENTI: Planinska izkaznica s plačano članarino za 2020  

MALICA IN PIJAČA:  Iz nahrbtnika, v koči na Klemenči Jami, na zaključku v Domu 

Planincev v Logarski Dolini bo topel obrok z eno pijačo. 
 

 

OPIS TURE - POSEBNOSTI:  

Od gostišča Logarski Kot se  napotimo desno pod zatrep Grla. Grlo je precej izrazita grapa 

levo od stene Planjave in desno od Rjavčkega vrha. Pot se zmerno vzpenja, na začetku je 

potrebno preplezati nekaj skalnih skokov, ki pa v suhem ne predstavljajo težav. Vmes je 

tudi nekaj klinov, ki nam pomagajo za lažje napredovanje. V nadaljevanju se držimo desne 

strani ob steni Planjave. Pot nas s pomočjo nekaterih starih markacij vodi preko skalnih 

skokov v prijetnem plezanju naravnost navzgor. Ko smo preplezali skalne stopnje, pa se pot 

obrne v levo in postane relativno vidna. Sledimo ji tako po levi strani v ključih navzgor. Za 

kraj grape nas še čaka ne prezahtevno melišče in ko s tem opravimo smo na sedlu, kjer se 

odcepi pot na Škarje. Mi se obrnemo v levo in se po grebenu povzpnemo na naš cilj Rjavčki 

vrh 1898m. Za vzpon je markirane 3.15h hoje. 

Sestopamo nazaj na sedlo nad Grlom, ter po markirani stezi proti Klemenči Jami, ki jo 

dosežemo v 1.15h hoje. Po okrepčilu v koči nadaljujemo v dolino  do Doma Planincev 

slaba ura hoje.                                        
 

 

PRISPEVEK UDELEŽENCA:  25.-€    

PRIJAVE: Vodnikom do 2.7.2020  

OPOZORILO ! S prijavo na turo se strinjam z objavo in fotografijo v javnih medijih.  

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan!   


