
VARNO V GORE             

                                                                                                                    

 
DATUM IZLETA, čas in 

kraj odhoda 

 
03.07.2021 ob 6:00h izpred AP-Velenje, ostali po dogovoru 

 

Veliki Rogatec (1557m) 

ORGANIZACIJSKI VODJA 
- 
TEHNIČNI VODJA 

Tomaž Kralj, Marjan Karlovčec, Franc Zacirkovnik 

VODNIKI  

VRSTA PREVOZA Avtobus 

PREDVIDENI POVRATEK:  Do 19:00h 
ZAHTEVNOST POTI: Zelo zahtevna pot 
SKUPNA DOLŽINA HOJE: 5 – 6 h 
VIŠINSKA RAZLIKA:  1000m 
OPREMA: Primerna pohodna obutev, primerna oblačila, čelada, pohodne palice, 

zaščitna maska 

POTREBNI DOKUMENTI: Potrjena planinska izkaznica 2021 

MALICA IN PIJAČA: Po poti iz nahrbtnika.   Na cilju skupna malica (topel obrok) in pijača. 
 

OPIS TURE - POSEBNOSTI:  

 
Izhodišče našega pohoda bo »kmetija RIHER« iz Podvolovljeka. Tu nas bo odložil avtobus. Pot nas bo vodila 
približno pol ure ob Riherskem grabnu do zelo slikovitega slapa Cuc, ki pada v treh stopnjah 60m. Tu bomo naredili 
prvi postanek na urejenem razgledišču. Od tu bomo šli 1.15h po markirani poti proti sedlu Kal mimo najdebelejše 
Riherske jelke v območju (obseg 560cm-premer 178cm-višina 27m in starost 250 let), ki pa se je žal prelomila. Po 
krajšem postanku se bomo odpravili  proti našemu cilju.V kratkem času pridemo do našega prvega cilja in sicer 
sedlo Kal, kjer stoji lesena hišica, desno pa bomo videli travnato pobočje Lepenatke. Po daljšem postanku se bomo 
pripravili za naš zadnji zelo zahtevni vzpon na vrh Rogatca (1h) Pot je opremljena z nekaj klini. Na vrhu se nam bo 
odprl prečudovit razgled proti severu in zahodu Velika planina in Kamniško-Savinjske alpe z Raduho, proti vzhodu 
Golte in v ozadju Pohorje, proti jugu Menina in seveda bomo videli tudi našo dolino. Spustili se bomo 45min do 
zapuščene kmetije zg. Špeh. Pri tej kmetiji je več možnosti da se spustiš v dolino in sicer: Luče, Ljubno, Gornji Grad 
preko grebena ali mimo cerkvice Sv. Lenarta. Nas bo pot peljala 1,5h mimo kmetije sp. Špeh proti Arničevem vrhu in 
levo v dolino Krnico. Tu se bomo dobili v okrepčevalnici Robnik z ostalima skupinama pohodnikov na zasluženi 
skupni malici. Po končanem prijetnem druženju povratek domov. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 20 €    

PRIJAVE:  

OPOZORILO !  

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan!   
 


