
OPIS TUR VARNO V GORE 2019 

1. STORŽIČ (2132 m) – ČEZ ŠKARJEV ROB - Zelo zahtevna pot 

Storžič  je   najvišja  gora  v  zahodnem  delu  Kamniško-Savinjskih  Alp. Od  osrednjega dela  

gorovja  ga  ločuje  dolina  Kokre.  Proti  jugu  se  spuščajo  travnate  strmali (pašniki) nižje ga  

pokriva  gozd.  Proti  zahodu  se  niža  v  ozkem  in  dolgem  grebenu  Psica, do  prelaza  Mala  

Poljana 1325m. Na  severu  pada  s  stenami  in  žlebovi  v  dolino  potoka  Lomščice,  proti  

vzhodu  pa  se  s  krajšim  skalnim  grebenom  navezuje  na  Bašeljski  vrh   1744m. 

OPIS  POTI:  Nad  naseljem  Grahovše  pri  Slaparski  vasi  bo  izhodišče  naše  poti. Prvo  uro  

bomo  hodili  po  dolini  potoka  Lomščice  in  čez  območje  Senožeti  do  doma  pod  

Storžičem  kjer  bo  krajši  počitek  (dom  bo   verjetno  zaprt).  Nadaljevali  bomo  čez  

planino  Jesenje  in  levo  skozi  gozd  na  Škarjev  rob,  zavili  bomo  desno  po  robu  med  

ruševjem  v  smeri  vrha  Storžiča  (proti  jugu).  Še  na  območju  roba  bomo  imeli  počitek  

in  uživali  v  razgledih.  Še  pol  ure  bomo  hodili  po  robu,  pod  žlebom   si bomo  nadeli  

čelade  vzpon  je  zahteven  (krušenje  kamenja  nad  nami  in  po  žlebu)  a  v  pol  ure  bomo  

na  vrhu   in  trud  bo  poplačan.  Sestopali  bomo  po  vzhodnem  grebenu  do  doma  na  

Kališču  (krajši  postanek)  in  naprej  pod  Sv. Lovrenc  nad  Bašljem  do  Doma na Lovrencu, 

kjer bomo imeli zaključek  vse  skupine  akcije  Varno  v  gore.     

Potrebna  je  dobra  planinska  obutev, čelada,  oblačila  primerna  vremenskim  razmeram  

tudi  za  dež,  pot  je  zahtevna   označena. Hrana  in  pijača  iz  nahrbtnika  in  na  koncu poti  

naročena  hrana.  Hoje  bo  7ur  30minut   do  8ur,  želimo  varen  korak  in  dobro  počutje  

vseh  udeležencev. 

Zapisal: Vikto Kralj, vodnik PZS.           

 

          

2. STORŽIČ (skozi Žrelo) - Zelo zahtevna pot 

Čas hoje: 3 h 

Izhodišče: Dom pod Storžičem (1123 m) 

Cilj: Storžič (2132 m) 

Višinska razlika: 1009 m 

Višinska razlika (po poti): 1009 m 

Zahtevnost: 1009 m 

Zahtevnost: zelo zahtevna označena pot 

Priporočena oprema (poletje):  čelada, komplet za samovarov 



OPIS POTI: S parkirišča se usmerimo na pot v smeri Storžiča skozi Žrelo in čez Škarjev rob. 

Pot nas najprej vodi vzporedno s cesto, nato pa na koncu planine Jesenje (v bližini manjše 

koče) zavije levo in se po nekaj minutah nadaljnje hoje razcepi na dva dela. Desna strma pot 

vodi na Storžič skozi Žrelo, naravnost pa čez Škarjev rob. Usmerimo se desno in razmeroma 

strmi poti, ki poteka skozi gozd sledimo do vstopa v zahtevnejši del. Do sem potrebujemo 

približno pol ure hoje.  

Zaradi nevarnosti padajočega kamenja si pred vstopom v grapo nadenemo čelado. Zelo 

strma in v mokrem za zdrs nevarna pot nas najprej vodi po desni strani grape, kateri se višje 

umakne nekoliko desno. Naprej nam je v pomoč nekaj varoval s pomočjo katerih 

premagamo nekaj izpostavljenih prehodov. Višje pot zavije rahlo proti levi in se vrne v grapo 

po kateri se nato vzpenjamo proti izteku le te. Grape se konča oziroma začne s steno, katero 

nato s pomočjo številnih varoval preplezamo. Ko stopimo na vrh te stene se nam odpre lep 

pogled na južno stran. Nadaljujemo levo (desno Psica) in vzpon nadaljujemo po mestoma 

precej ozkem in občasno izpostavljenem grebenu. Proti vrhu se greben nekoliko razširi, z 

desne pa se nam priključi najlažja pot na Storžič, ki vodi preko planine Javornik. Sledi le še 

krajši vzpon po vršnem pobočju Storžiča, katerega vrh dosežemo v nekaj minutah.  

Dom pod Storžičem - vrh Žrela 2:00, vrh Žrela - Storžič 1:00. Sestopimo po markirani poti 

preko Bašeljskega prevala do Doma na Kališču (1540m) 1.30h. Po  krajšem počitku 

nadaljujemo sestop mimo partizanske bolnišnice Košuta po kurirski poti čez Gradišče do 

doma na Lovrencu 2h hoje. Tukaj se vse skupine združimo na današnjem zaključku, ter 

pogostitvijo, kot je v navadi. Predviden čas prispetja je  16h.                                     

Zapisal: Marjan Karlovčec – Kara 041 663-601 

 

3. GOZD – KRIŠKA GORA – TOLSTI VRH – VELIKA POLJANA – 

PLANINA JAVORNIK – DOM NA LOVRENCU - Lahka pot 

    

Izhodišče: Gozd (850 m)   

Cilj: Kriška gora (1471 m), Tolsti vrh (1715 m), Velika Poljana (1410 m), Dom na Lovrencu 

(850 m) 

Čas hoje: 6 ur 30 min 

Zahtevnost: lahka označena pot 

Višinska razlika: 865 m vzpon, 865 m spust. 

 

OPIS POTI: S parkirišča se sprehodimo do bližnje cerkve od koder se po cesti, ki se pozneje 

spremeni v kolovoz in pa višje v gozdno stezo povzpnemo do Koče na Kriški gori. Pot je na 

nekaterih mestih precej strma. 



Na koči si bomo privoščili počitek in se po počitku po grebenu povzpeli na Tolsti vrh. Na poti 

bomo lahko uživali v krasnih razgledih po okoliških gorah. Tolsti vrh je naša najvišja točka. Z 

vrha se bomo spustili preko Male Poljane, do Velike Poljane, kjer bomo naredili postanek in 

se potem preko planine Javornik spustili do Doma na Lovrencu, kjer se bomo zbrali vsi 

pohodniki in si privoščili zaslužen topel obrok in hladno pijačo. 

Iz Gozda do Koče na Kriški gori bomo potrebovali 2 uri, od koče do Tolstega vrha  uro, iz vrha 

Tolstega vrha do Velike Poljane uro, od Velike Poljane do planine Javornik 45 minut in od 

planine Javornik do Doma Na Lovrencu uro in 45 minut. 

Pot je tehnično nezahtevna, a zaradi dolžine poti zahteva nekaj kondicije. Ne pozabite na 

primerno visoko obutev z rebrastim podplatom, zaščito proti dežju in vetru, priporočamo 

tudi pohodne palice. 

Opis pripravil Peter Zupanc, vodnik PZS 

 

4. POVLJE – VELIKA POLJANA – PL. JAVORNIK – BAŠELJ - Lahka 

pot    

Izhodišče: Povlje (710 m)   

Cilj: Velika Poljana (1410 m), Sv. Lovrenc (892 m), Gamsov raj (650 m) 

Ime poti: Dolenčeva pot vzpon, mimo pl. Javornik spust v Bašelj 

Čas hoje: 4 ure 30 min 

Zahtevnost: lahka označena pot 

Višinska razlika: 700 m vzpon, 760 m spust. 

 

OPIS POTI: S parkirišča se usmerimo na peš pot med obema cestama z oznako Dolenčeva 

pot. Pot se začne zmerno vzpenjati skozi gozd po jugozahodnih pobočjih Storžiča. Po 45 

minutah hoje nas pot pripelje na razpotje pri "okrepčevalnici". Tu se usmerimo levo na 

spodnjo pot, ki nas v nekaj minutah pripelje do prijetnega studenčka. Pot naprej se strmeje 

vzpne in nas še naprej skozi gozd pripelje na kolovoz. Tu se usmerimo levo in sledimo široki 

poti naprej. Kmalu pridemo do ostrega desnega ovinka, kjer se nam priključi pot iz vasi Zalog. 

Le nekaj metrov za tem pa pridemo do druge "okrepčevalnice". Kolovozu naprej sledimo vse 

do koče na Veliki Poljani, kjer tudi stopimo iz gozda. Za vzpon bomo potrebovali cca. 2 uri. 

Po zasluženem počitku bomo pot nadaljevali proti pl. Javornik (1392 m) in sledili poti ki vodi 

proti Kališču. Na razpotju pod Široko planino se bomo usmerili navzdol po precej strmi poti, 

ki pa se kmalu uravna in spust ne bo pretežak, proti vasi Bašelj, oz. do Doma na Lovrencu, 

kjer se bomo dobili z ostalimi pohodniki ter ob zasluženi topli malici in prijetnim druženjem 

zaključili letošnjo akcijo Varno v gore. 



Spotoma se bomo tudi poučili o varnem načinu hoje v hribe in pogledali kakšno opremo 

imamo in kaj je najprimernejše za hojo. 

Čeprav je pot lahka in jo bo zmogel vsak planinec, pa ne pozabite na primerno visoko obutev 

z rebrastim podplatom, zaščito proti dežju in vetru, kapa in rokavice, krema za sončenje, 

priporočam tudi pohodne palice. 

Opis pripravil Danilo Verzelak, vodnik PZS                                                      


