
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  

 

DOM PLANINCEV – KROFIČKA 2083m 

(zahtevna označena pot) 

 

ORGANIZACIJSKI VODJA - 

TEHNIČNI VODJA 
Tomaž kralj 041 978-595,    Anton Žižmond 041 458-729, 

Silva Zupanc 041 200- 977, Franc Zacirkovnik 041 490-771 

 

VODNIKI isti  

VRSTA PREVOZA AVTOBUS  

PREDVIDENI POVRATEK:  DO 21h  

ZAHTEVNOST POTI: Zahtevna označena pot  
SKUPNA DOLŽINA HOJE: 6,5h  
VIŠINSKA RAZLIKA: 1246m   

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

zaščita proti soncu. Zaščitna maska za obraz je obvezna. 

 

POTREBNI DOKUMENTI: Planiska 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:  

S parkirišča pri Domu planincev nadaljujemo po cesti do oznak levo za Klemenčo Jamo. Po 

gozdi cesti kaj kmalu pridemo na stezo, ki se v gozdu začne strmeje vzpenjati v pobočje. 

Ko prečimo hudourniško grapo, ter za njo še potoček se strmina še nekoliko stopnjuje, 

vendar ni prehudo. Po uri hoje se nam priključi z leve pot , ki pride od Raspotja. Mi 

nadaljujemo naprej po širši poti iz gozda, kjer smo že pri Koči na Klemenči Jami. 

Po predahu nadaljujemo in se nad kočo obrnemo v levo v smeri Krofičke mimo 

najdebelejšega macesna v Sloveniji. Pri macesnu pot zavije levo, ter le malo naprej preči 

jaso, ki je v pomladnem in poletnem času polna cvetja. Steza se nato vrne v gozd in se 

vzpenja po lepo nadelani in dobro vzdrževani planinski poti kjer nas po uri hoje pripelje do 

razpotja naravnost Krofička levo Strelovc. Počasi preidemo v pobočja z grmičevjem le tu in 

tam še kakšen macesen. Ob vedno lepših pogledih na okoliške gore pa kmalu prispemo na 

tehnično zahtevnejša mesta. Dobro zavarovana pot nas s pomočjo stopnic, klinov in 

jeklenic, ter na koncu še čez rahlo izpostavljeno poličko levo pripelje na vrh Krofičke. 

2083m. Za to pot je markirane 3.35h hoje. Sledi sestop po isti poti v dolino do Doma 

planincev slabe 3h 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!   
 


