
VARNO V GORE         

                                                                                                                    

 

DATUM IZLETA, čas in 

kraj odhoda 

4.7.2020   5h Mislinja,  5.30h AP Velenje,  5.45 

Vinska gora in Škale, 6h Šoštanj in Šmartno ob 

Paki 

 

RAZPOTJE - KLEMENČA JAMA - STRELOVEC 

(delno zahtevna označena pot) 

 

ORGANIZACIJSKI VODJA - 

TEHNIČNI VODJA 
Jure Drev 041 776-269, Stane Krenker 031 655-963,  

Peter Zupanc 031 392- 578,  Mihela Sedovšek 041 496-287 

 

VODNIKI isti  

VRSTA PREVOZA AVTOBUS  

PREDVIDENI POVRATEK:  Do 21h  

ZAHTEVNOST POTI: Delno zahtevna označena pot  
SKUPNA DOLŽINA HOJE: 6h  
VIŠINSKA RAZLIKA:  993m  

OPREMA: Planinski pohodni čevlji, palice, primerna oblačila, zaščita proti 

soncu, Zaščitna maska za obraz je 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 bo topel obrok z eno pijačo. 

 

 

OPIS TURE - POSEBNOSTI:  

Od penziona na »Raspotju« se usmerimo na gozdno cesto v smeri Klemenče jame. Po nekaj 

minutah hoje se levo odcepi široka pot, ki  nas kaj kmalu pripelje v strmejša pobočja, kjer s 

pomočjo jeklenice prečimo izpostavljeno grapo. Nadaljujemo v strmino, kjer nas markacija 

usmeri skozi atraktivno jamo – predor, ter še naprej preko mostička, kjer se pridruži z desne 

pot, ki pripelje do Doma Planincev v Logarski Dolini. Stopimo na širšo pot in smo v eni uri 

in pol hoje pri koči na Klemenči jami. Z njenih nagnjenih travnikov je čudovit razgled na 

severna ostenja nad Logarsko dolino.  

Pot na Strelovec je markirana. Nad kočo se vzpnemo strmo levo proti kratkemu 

grebenskemu izrastku Puklovcu v pobočju Krofičke. Za njim nadaljujemo zložneje proti 

levi skozi bujno rastlinje. Kmalu pridemo na travnato sleme Movznik med Krofičko in 

Strelovcem le še nekaj minut in smo na vrhu 1763m visokega Strelovca. Vzpona je skupaj 

za 3h hoje iz doline. Sledi sestop po isti poti in v 2h smo pri Domu Planincev v Logarski 

dolini. 
                                                                                                    
 

 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 25€    

PRIJAVE: Vodnikom do 2.7.2020  

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

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan!   
 


