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Ob 30. obletnici samostojne Slovenije smo skupaj s Planinsko
zvezo Slovenije in Slovenskim gorniškim klubom Skala - zvezo
gorniških klubov pripravili projekt 30 vrhov za 30 let. Simbolika
je toliko večja, saj že drugič po osamosvojitvi predsedujemo
Svetu Evropske unije.
Pred vami je izbor 30-ih vrhov, ob njih pa Triglav, slovenski
vrh, na katerega je vzpon najbolj zahteven. V spomin na
zgodovinske dogodke v zadnjih 30-ih letih smo v izbor vrhov
vključili tudi tiste, ki so še posebej zaznamovali tudi obdobje
osamosvajanja Slovenije. Veselo in praznično leto v deželi z
najlepšimi razgledi s slovenskih vrhov vam želimo.
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KAZALO

Foto: Joco Žnidaršič

Triglav

2864m

Julijske Alpe

Triglav je simbol slovenstva, je del slovenske zastave in
grba. Posebno mesto v zgodovini naše države je Triglav
dobil v 19. stoletju s pomladjo narodov. Slovenci so
ustanavljali društva in tako je nastalo tudi SPD, Slovensko
planinsko društvo, kot protiutež nemškim osvajanjem
slovenskih gora.
Pred objektivom Joca Žnidaršiča in pred kamerami
RTV Slovenija je slovenska zastava 12. junija 1991 prvič
zaplapolala na našem najvišjem vrhu. Triglav pa je
dokončno postal nezamenljiv in glavni simbol slovenstva,
ko so se 25. junija ti posnetki predvajali na državni proslavi.
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BOČ

978 m, Karavanke

žig in datum

Boč je »mož« od Donačke gore, oba pa se potegujeta za
laskavi naziv »štajerski Triglav«. Gora na Štajerskem, ki
jo težko prezremo. Na njej je tudi oddajnik, ki je bil med
osamosvojitveno vojno žrtev napada letal JLA.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Zgornje Poljčane.
Koče: Planinski dom na Boču (PD Poljčane, 658 m),
Planinska koča Velikonočnica (PD Boč – Kostrivnica, 550 m).
Zemljevid: Posavsko hribovje, Boč, Bohor – 1 : 50.000, PZS, MaPZS.
Ena zadnjih gora v pogorju Karavank je zelo prepoznavna
točka vzhodne Slovenije, tudi zaradi svojega televizijskega
stolpa. Območje Boča je zavarovano kot krajinski park, v času
cvetenja je fizičnega varovanja deležna znana velikonočnica.
Do planinskih koč in naprej do vrha vodi veliko poti: s prevala
Pečica na cesti Podplat–Poljčane čez Galke, iz Zgornje
Kostrivnice, mimo Sv. Lenarta in pod Dreveniško goro, krajša
je pot iz Zgornje Kostrivnice skozi vas Drevenik. Daljša pot je
iz Rogaške Slatine skozi Cerovec pod Bočem, mimo Grilove
kapele in lovskega doma, pa tudi pot iz Makol mimo domačij
Erker in Domišak do velike gozdne jase Formila in naprej do
planinskega doma. Vedeti moramo, da je od Planinskega
doma na Boču do vrha Boča še slaba ura hoje.
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Foto: Andrej Tarfila/www.slovenia.info
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CESARSKI VRH

479 m, Notranjska

žig in datum

Cesarski vrh je z gozdom poraščena vzpetina ob križišču
ceste Vrhnika-Logatec s cesto, ki pelje proti Zaplani. Tu je
2. julija 1991 Teritorialna obramba zaustavila oklepne enote
JLA. V spomin na ta dogodek je na vrhu postavljen spominski
znak Slovenske vojske.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Logatec, Vrhnika.
Zemljevid: MaPZS.
Od Cesarskega vrha se po gozdnem pobočju proti
Jerinovem Griču na Zaplani vijejo ostanki mogočnega
Rimskega zidu, ki se je domačinom v spomin zasidral
kot Ajdovski zid. Devet kilometrov dolg odsek zapornega
zidu, ki ga utrjuje več kot šestdeset stražnih stolpov, je
najdaljši odsek v sistemu Claustra Alpium Iuliarum. Mimo
Cesarskega Vrha poteka tudi slovenska Jakobova pot.
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ČRNA PRST

1844 m, Julijske Alpe

žig in datum

Na planini Za Liscem pod Črno prstjo stoji Orožnova koča, ki
stoji na mestu prve koče Slovenskega planinskega društva.
Koča je bila mejnik v razvoju slovenske planinske dejavnosti,
imela pa je tudi pomembno narodnobuditeljsko vlogo.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Bohinjska Bistrica.
Koče: Orožnova koča na planini Za Liscem pod Črno prstjo
(PD Bohinjska Bistrica, 1346 m), Dom Zorka Jelinčiča na Črni
prsti (PD Podbrdo, 1835 m).
Zemljevid: Bohinj – 1 : 25.000, PZS, Triglavski narodni park,
PZS; 1 : 50.000, MaPZS.
Črna prst je raj za ljubitelje gorskega cvetja. Vzroka za
izjemno raznovrstno cvetano sta grebenska lega z mešanim
vplivom alpske in primorske klime ter značilna kamninska
sestava. Na Črno prst je mogoče priti z Orožnove koče na
planini Za Liscem ali iz Bohinjske Bistrice. Krajša bo do vrha
potrebovala dve uri, daljša štiri. Prav tako je na Črno prst
mogoče priti s Soriške planine in iz Podbrda. To sta daljši
poti za štiri ure hoda.
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Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info
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ČRNI VRH

1534 m, Pohorje

žig in datum

Črni vrh je najvišji vrh Pohorja. Na vrhu je znamenje,
sestavljeno iz treh visokih zgoraj povezanih kovinskih križev,
ob vznožju pa so trije klini. Z vrha se odpira razgled na
koroške vrhove, Pohorje in proti Savinjski dolini.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Mislinja ali Kope.
Koča: Ribniška koča na Pohorju (PD Paloma Sladki Vrh, 1507 m),
Grmovškov dom pod Veliko Kopo (PD Slovenj Gradec, 1377 m).
Če Črni vrh izberemo za samostojen cilj, je priporočljiv vzpon
iz Mislinje. Pot nas vodi čez gozdove in travnike ter mimo
številnih domačij. Sicer neizrazit Črni vrh pa lahko povežemo
v zanimiv družinski izlet, če za izhodišče izberemo Kope. Po
širokem hrbtu se najprej podamo na Črni vrh (zaradi majhne
višinske razlike težko govorimo o pravem vzponu), potem pa
pot nadaljujemo proti Ribniški koči in bližnjemu Ribniškemu
jezeru. Vrnemo se po isti poti.
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Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info
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DONAČKA GORA
884 m, Karavanke

žig in datum

Donačka gora je bila po osamosvojitvi razglašena za naravni
spomenik, že leta 1853 so za goste zdravilišča v Rogaški
Slatini nadelali prvo pot na Goro, kot ji rečejo domačini. To je
bila prva označena turistično-planinska pot v Sloveniji.
Zahtevnost: zahtevna planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: vas Sveti Jurij pod Donačko goro.
Koče: Planinski dom pod Donačko goro – Rudijev dom (PD
Sloga Rogatec, 589 m).
Zemljevid: Posavsko hribovje, Boč, Bohor – 1 : 50.000,
PZS,MaPZS.
Donačka gora je, podobno kot njen »mož« Boč, priljubljena
planinska točka. Je del Haloške planinske poti. Veliko
planincev prehodi pot med omenjenima karavanškima
osamelcema. Na Donačko goro je dobro izpeljana krožna
pot, ki se lahko začne in konča pri cerkvi sv. Jurija ali malce
višje pri cerkvi sv. Donata. Za pot navzgor je bolje izbrati
smer proti vzhodu proti izviru Sotle in nato malce kasneje
strmo proti vrhu. Z vrha se vračamo proti Rudijevemu domu
skozi velik pragozd Donačka gora. Od Rudijevega doma
je asfaltirana cesta v dolino, pomembno je, da sledimo
markacijam in pravočasno odcepimo levo proti sv. Donatu.
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Foto: Gorazd Gorišek
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GOTENIŠKI SNEŽNIK
1289 m, Kočevsko

žig in datum

Območje Gotenice je kraj, obdan z veliko skrivnosti iz druge
svetovne vojne. Do osamosvojitve Slovenije je tu delovalo
najbolj varovano vojaško območje. Po osamosvojitvi je
osrednji objekt v Gotenici prevzelo ministrstvo za notranje
zadeve in ga preuredilo v vadbeno središče.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: vas Gotenica.
Zemljevid: MaPZS.
Vrh, kjer sta vpisna skrinjica in žig, zaradi gozda resda ne
ponuja dobrega razgleda, se je pa mogoče razgledovati
s Kamenega zidu med potjo. Za pot iz Gotenice boste
potrebovali tri ure, podobno tudi iz Kočevske Reke. Slednja
pot je v spodnjem delu speljana po gozdni cesti. A bolj kot
sama pot je na vrhu zanimivo občutenje prostranih gozdov
in živali. Je del Kočevske planinske poti.
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Foto: Gorazd Gorišek
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KANIN

2587 m, Julijske Alpe

žig in datum

Kaninsko pogorje je mogočno in obsežno pogorje med dolino
Rezije na zahodu, Bovško kotlino na jugu, dolino Koritnice
na vzhodu ter dolino Reklanice in Jezersko dolino na severu.
Najvišji vrhovi so mejne gore med Italijo in Slovenijo, najbolj
poznani so Visoki Kanin, Rombon in Jerebica, še bolj pa je
Kanin poznan po najvišje ležečem slovenskem smučišču.
Zahtevnost: zahtevna planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema, čelada.
Izhodišče: Končna postaja kabinske žičnice.
Zemljevid: MaPZS.
Visoki Kanin je najvišja točka Kaninskega pogorja. Vzpon na
vrh nam skrajša kabinska žičnica, ki pripelje do višine prek
2200 metrov. Od zgornje postaje žičnice do vrha je dve uri
in pol hoje, ta pot je sicer najkrajša in najlažja, a vseeno
ni lahka, saj se gibljemo po zahtevnem in izpostavljenem
grebenu, kjer je potrebna izredna previdnost.
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Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info
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KRIM

1107 m, Ljubljana z okolico

žig in datum

Krim je gora na južnem obrobju Ljubljanskega barja. V
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je vojska zaprla vrh
in nanj postavila radijski center. Od leta 1991 je vrh znova
odprt za obiskovalce. Tukaj so potekali boji osamosvojitvene
vojne.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Iški vintgar.
Koča: Planinska koča na Krimu (PD Podpeč – Preserje, 1107 m).
Zemljevid: Ljubljana in okolica – 1 : 50.000, MaPZS.
Na razgleden hrib na obrobju Ljubljanskega barja vodi
veliko označenih poti, mnogi jih uberejo po končani službi
v prestolnici. Za pravi planinski izlet predlagamo krožno
pot iz Iškega vintgarja, ki je tudi precej manj oblegana kot
poti z roba Ljubljanskega barja. Ob poti proti vrhu si lahko
ogledamo obnovljeno partizansko bolnico, med sestopom
pa jamo Veliko Pasico oziroma le vhod vanjo, saj je zaprta
z železno rešetko. Na vrhu je stolpič trigonometrične točke
prvega reda, predvsem pa neverjetno širok razgled na vse
strani. Alpe, Notranjska, Dolenjska in Ljubljana so kot na
dlani.
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KRN

2244 m, Julijske Alpe

žig in datum

Krnsko pogorje je bilo med prvo svetovno vojno prizorišče
ostrih bitk in hudega trpljenja, mnogo vojakov je tukaj
pustilo svoje življenje. A Krn nudi tudi krasne razglede proti
morju in najvišjim vrhovom Julijcev, zato je priljubljena točka
planincev.
Zahtevnost: zahtevna planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: planina Kuhinja.
Koča: Koča na planini Kuhinja (PD Kobarid, 1002 m),
Gomiščkovo zavetišče na Krnu (PD Nova Gorica, 2182 m).
Zemljevid: Krnsko pogorje – 1 : 25.000, PZS, Triglavski
narodni park – 1 : 50.000, PZS, MaPZS.
Krn ima značilno piramidasto obliko, zaradi katere je
nezgrešljiv. Na vrh vodi več poti, tudi zelo zahtevna planinska
pot iz Drežnice. Vse poti na vrh so dolge, a slikovite. Za
vzpon s Planine Kuhinja priporočamo pot mimo prikupnega
Jezera v Lužnici in čez skrivnostno Batognico, polno
vojaških ostalin. Po sestopu z vrha se lahko okrepčamo v
Gomiščkovem zavetišču na Krnu, ki je bilo zgrajeno kot
italijanski spominski objekt. O tem lahko povprašamo
oskrbnika. Še eno zanimivost ima Krn: pravijo, da je z
najvišjega vrha Krnskega pogorja najlepši sončni zahod.
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Foto: Marko Šinkovec/www.slovenia.info
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KRVAVEC IN VELIKI ZVOH

1971 m, Kamniško-Savinjske Alpe

žig in datum

Krvavec ni samo priljubljeno smučišče in poleti izletniški
vrh. Med osamosvojitveno vojno je bil tarča sovražnika. JLA
je namreč napadla oddajni center Krvavec, kjer so bili ob
napadu na svojih delovnih mestih poškodovani trije delavci.
Zahtevnost: planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Zemljevid: Grintovci – 1 : 25.000, PZS, Kamniško-Savinjske
Alpe – 1 : 50.000, MaPZS.
Krvavec je precej razgibano območje, sestavljeno iz več
pašnih planin. Je priljubljena točka za planinarjenje z malimi
otroki, saj se lahko visoko na Planino Jezerca pripeljemo
z avtomobilom. Vzpon si seveda lahko skrajšamo tudi s
krožno kabinsko žičnico. Ne glede na izhodišče boste do vrha
izredno razglednega Velikega Zvoha potrebovali približno
slabi dve uri. Pot na Veliki Zvoh je zahtevna planinska pot,
če jo uberemo preko Vrha Korena ali s Podlebelca vse do
Razorja. Nato pa je do vrha lahka planinska pot - lahek
pristop je z Jugozahoda. Za vse, ki bi želeli vzpon izkoristiti
za celodnevni izlet, pa priporočamo vzpon iz Stahovice čez
Kamniški vrh, iz doline Korošice ali doline Kokre.
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Foto: Michael Matti/www.slovenia.info
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KUM

1220 m, Posavsko hribovje

žig in datum

Na zasavskem Triglavu, kot ga pogosto imenujejo lokalni
prebivalci, je tudi televizijski oddajnik, ki je bil med
osamosvojitveno vojno strateškega pomena.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: železniška postaja Trbovlje.
Koče: Planinski dom na Kumu (PD Kum Trbovlje, 1211 m).
Zemljevid: MaPZS.
Kum je s svojim oddajnikom opazna točka in pogosta
izbira planincev, ne samo lokalnih. Na vrh vodijo številne
markirane poti, prva izbira je običajno iz Trbovelj. Na Kum
pelje tudi markirana pot iz Zagorja, pot pri Hrastniku se
začne pri mostu na desnem bregu Save. Posebej zanimiva
je pot iz Zidanega Mosta, saj je treba pri prečenju Save
uporabiti žičnico, cicko. Najdaljša pot na Kum iz doline Save
je iz Radeč skozi vasi Čimerno in Ključevica. Z juga vodi na
vrh pot iz Podkuma oziroma z Malega Kuma. Pot je del
daljše Nežine poti iz doline Sopote. Zgodbo o Neži, pa tudi
o pastirjih Joštu in Jerneju, si lahko preberemo na tabli vrh
Kuma. Je del Zasavske planinske poti.
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Foto: Tamino Petelinšek/STA
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LISCA

948 m, Posavsko hribovje

žig in datum

Na razglednem vrhu nad Savo je postavljena meteorološka
postaja. Lisca je ena od točk Razširjene slovenske planinske
poti.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: sotočje Gračnice in Lokavškega potoka pri
nekdanji gostilni Blatnik.
Koče: Tončkov dom na Lisci (927 m).
Zemljevid: Lisca in Sevnica z okolico – 1 : 30.000, PZS,
MaPZS.
Lisca je na severu gozdnata in strma, na jugu pa položnejša
in zato lažje dostopna. Z zaobljenega travnika na vrhu je
odličen razgled. Na Lisco se lahko pripeljemo z avtomobilom,
a to za planince seveda ni sprejemljivo. Naš predlog pohoda
pelje mimo cerkvice sv. Lorenca in razglednega slemena.
Na Lisco lahko pridemo tudi z Brega, iz vasi na levem bregu
Save zraven Loke pri Zidanem Mostu. Iz Sevnice se lahko
na Lisco povzpnemo čez Zajčjo goro in skozi vas Ledina,
vzhodna pot vodi na vrh s Planine pri Sevnici. Je del Zasavske
planinske poti.
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MIRNA GORA

1047 m, Bela krajina

žig in datum

Belokranjci jo imajo za svojo, saj je njihov najvišji vrh,
s katerim se na jugovzhodu končujejo obsežni gozdovi
Kočevskega Roga.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: parkirišče v vasi Vrčice.
Koče: Planinski dom na Mirni gori (PD Črnomelj, 1000 m).
Zemljevid: Semič z okolico – 1 : 25.000, PZS, MaPZS.
Pot je speljala po makadamskih cestah, gozdnih poteh
in prek pašnikov. Sprehodimo se tudi skozi nekdanjo
kočevarsko vas Škrilj ter ob kočevskih poteh prek odtisov v
zemlji začutimo tudi živalske prebivalce okolja. Mirna gora
je odličen družinski cilj. Je del razširjene planinske poti,
nanjo pa vodi tudi Trdinova pot.
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MRZLICA

1122 m, Posavsko hribovje

žig in datum

Na Mrzlici je bila že leta 1899 postavljena prva koča, kar
pomeni, da je bilo to območje že kmalu zanimivo za
planince. Širše območje je razglašeno za krajinski park.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: večje parkirišče v Zgornjem Hrastniku.
Koče: Planinski dom na Kalu (PD Hrastnik, 946 m); Planinski
dom na Mrzlici (PD Trbovlje, 1093 m).
Zemljevid: MaPZS.
Pot na priljubljen zasavski hrib smo izbrali iz nekdanjega
rudarskega mesta, a na četrto najvišjo goro Zasavja se lahko
povzpnemo tudi s prevala ob cesti Trbovlje–Prebold, iz
Trbovelj skozi zaselek Jelšje, s savinjske strani je na voljo pot
iz Zabukovice ob potoku Artišnica in mimo domačij obširne
vasi Pongrac ter od Doma na Šmohorju. Za vse poti boste
potrebovali nekaj kondicije za dve ali več ur hoda. Je del
Zasavske planinske poti.
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NANOS

1313 m, Goriško, Notranjsko in
Snežniško hribovje

žig in datum

Nanos je visoka in prostrana kraška planota, ki ponosno
gospoduje nad Primorsko. Poleg Snežnika je najbolj
prepoznavna gora na Notranjskem. Njegov najvišji vrh je 1313 m
visok Suhi vrh. Na razgledni točki Pleša stoji televizijski pretvornik,
ki so ga med osamosvojitveno vojno napadla letala JLA.
Zahtevnost: zahtevna planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Razdrto.
Koča: Vojkova koča na Nanosu (PD Postojna, 1240 m).
Zemljevid: MaPZS.
Za malce razgibano pot na razgledni Nanos je dobro najprej
izbrati strmo pot skozi skalnato prisojno območje Pleše.
Na Pleši, ki jo marsikdo zmotno poimenuje Nanos, stoji
oddajniški center RTV Slovenije, nedaleč stran na gozdnem
robu pa Vojkova koča na Nanosu. V Razdrto se lahko vrnemo
po daljši poti mimo cerkve sv. Hieronima. Pripovedka govori o
tem, da je nekoč na razglednih pobočjih Nanosa, ki so odprta
proti morju, v svoji kolibi živel menih Hieronim. Mornarje je
s prižiganjem ognja opozarjal, da se bližajo obali, prebivalce
pod goro pa svaril pred burjo in točo. Po njegovi smrti so mu
ljudje v zahvalo zgradili cerkev. Razgledna pot ponuja lep
pogled na Vipavsko dolino, Kras, slovensko Istro in Tržaški
zaliv ter na Postojnsko kotlino z Javorniki in Snežnikom. Je del
Notranjske planinske poti.
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PECA

2125 m, Karavanke

žig in datum

Pod Peco je votlina kralja Matjaža, bogatega in pravičnega
moža. V času njegovega vladanja sta v deželi vladala mir in
blaginja. Ko je bežal pred Turki, ga je gora vzela vase, kjer spi
s svojimi vojaki. Ko se bo prebudil, bo rešil zatirano ljudstvo.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: parkirišče Jakobe pod Domom na Peci.
Koča: Dom na Peci (PD Mežica, 1665 m).
Zemljevid: Kamniško-Savinjske Alpe – 1 : 50.000, PZS,
MaPZS.
Koroška kraljica Peca je najvzhodnejši dvatisočak v Sloveniji
ter povezuje Slovenijo in Avstrijo. Je razmeroma lahko
dostopen dvatisočak, zato se v lepem vremenu na vrh
povzpnejo številni planinci. Tja vodijo številne poti, odvisno
od izhodišča. Izlet lahko začnemo v dolini Topla, v Koprivni
ali više na parkirišču Jakobe v smeri Podpeca. Od Doma na
Peci do vrha vodi lažja in zelo zahtevna zavarovana pot.
Blizu doma je še ena zanimivost: votlina Kralja Matjaža,
do katere vodi označena pot (10 min). Peca je obvezna
kontrolna točka Razširjene slovenske planinske poti in del
Koroške planinske poti.
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POREZEN

1630 m, Škofjeloško in Cerkljansko
hribovje

žig in datum

Porezen je najvišji in zelo razgleden vrh Cerkljanskega
hribovja. Na vrhu so tudi veliko spominsko obeležje NOB
ter ostanki labirinta podzemnih rovov, ki povezujejo utrdbe
na severni in vzhodni strani Porezna. Utrdbe so bile del
italijanskega sistema utrdb z imenom Alpski zid, ki je
ločeval Italijo od Kraljevine SHS. Koča na Poreznu je urejena
v prenovljeni italijanski karavlji.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: parkirišče na Razpétu.
Koča: Koča na Poreznu (PD Cerkno, 1585 m).
Ta najvišji vrh Cerkljanskega hribovja je med planinci zelo
priljubljen cilj. Na vrh oziroma čezenj vodi veliko markiranih
poti, nekatere izmed njih tudi kot del planinskih obhodnic, kot
je Slovenska planinska pot (SPP). Naša izbrana pot najprej
pelje skozi gozd ter nato preči senožeti in pašnike. Ves čas
ponuja lepe razglede in bogato gorsko cvetje, raziskovalcem
zgodovine pa številne užitke med raziskovanjem ostankov
nekdanje Rapalske meje. Za lepo doživetje potrebujemo
dobri dve uri in pol. Porezen je priljubljen tudi v zimskem
času, ko je koča odprta ob koncih tedna. Je del Idrijskocerkljanske planinske poti.
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RADUHA

2062 m, Kamniško-Savinjske Alpe

žig in datum

Raduha je ena od točk Slovenske planinske poti, priljubljena
točka savinjskih planincev. V zahodnem delu leži Snežna
jama, najviše ležeča slovenska turistična jama in ena
najlepših visokogorskih jam v Evropi.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Koča na Loki.
Koča: Koča v Grohatu pod Raduho (PD Luče, 1460 m).
Zemljevid: Kamniško-Savinjske Alpe, PZS, 1 : 50.000, MaPZS.
Daleč se lahko v kopnem času pripeljemo z avtomobilom, se
pravi do Koče na Loki. Od tam do vrha sta še vedno dobri dve
uri zmernega hoda. Najprej skozi gozd in nato skozi nizko
poraščeno grmičevje. Lahko pa svoje izhodišče postavimo v
dolino, v Luče, pri čemer se pot podaljša za tri ure. S koče na
Grohatu vodi na vrh Raduhe zahteva planinska pot, za katero
potrebujete ustrezno opremo. Pot z vrha do Koče na Loki
lahko zaokrožimo mimo planine Arta in zraven podoživimo
še dodatne lepe razglede na Kamniško-Savinjske Alpe.
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RATITOVEC

1678 m, Julijske Alpe

žig in datum

Lahko dostopna gora ponuja izvrstno razgledišče na Julijske
Alpe, Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, pogled pa
seže tudi tja daleč proti jugu, celo čez meje naše domovine.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: parkirišče pred vasico Prtovč.
Koče: Krekova koča na Ratitovcu (PD za Selško dolino
Železniki, 1642 m).
Zemljevid: Triglavski narodni park – 1 : 50.000, PZS, MaPZS.
V vasi je razpotje poti čez Razor in Povden. Izberemo levo
pot. Do vrha Ratitovca bomo potrebovali uro in pol. Na cilj se
vračamo skozi Razor. Če se želimo povzpeti tudi na najvišji
vrh Ratitovca, Altemaver, od koče sestopimo mimo zimskega
bivaka na sedlo in se povzpnemo na greben. Na Ratitovec
vodi še veliko označenih poti. Najviše se lahko pripeljemo
pod planino Pečana, severno pod vršnim slemenom. Do
vrha je le slaba ura hoje. Precej več bomo hodili iz Selške
doline. Na Ratitovec se lahko napotimo tudi z Jelovice ali pa
s Soriške planine.
Četudi Ratitovec po višini ni ravno gora, kot smo jih vajeni v
Julijskih Alpah, moramo biti previdni, saj je južna stran tega
hriba zelo prepadna. Je del Loške planinske poti.
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ROMBON

2208 m, Julijske Alpe

žig in datum

Rombon je poznan kot prizorišče krvavih bojev v prvi svetovni
vojni in svojevrsten spomenik prve svetovne vojne. Nanj
vodita dve poti in vsaka nam postreže z nadvse zanimivimi
pomniki krutih bojev soške fronte.
Zahtevnost: zahtevna planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Trdnjava Kluže ob cesti Bovec–Predel.
Zemljevid: MaPZS.
Tehnično gledano je zahtevnega dela poti le nekaj metrov.
A težo vzponu na Rombon dajeta predvsem velika višinska
razlika in dejstvo, da na sončnih in poleti vročih južnih
pobočjih ni planinskih koč, izvirov vode in nad gozdno mejo
niti sence. Toda pot je zelo raznolika in zgodovinsko bogata.
Hoja se začne pri trdnjavi Kluže in že po četrt ure se srečamo
s trdnjavo Herman. Ob udobni mulatjeri leži tudi strateška
kota 1313, kjer je bila med prvo svetovno vojno avstrijska
topniška opazovalnica. Na celotni poti lahko raziskujemo
številne utrdbe, rove, obzidija in druge pomnike človeških
vojaških nesmislov. Na tej strani so jih gradili avstro-ogrski
vojaki. Če pa sestopimo v Bovec, čez vrh Čuklja, bomo ob
poti opazovali nič manj zanimive italijanske ostanke.
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SABOTIN

609 m, Goriška brda

žig in datum

Na Sabotinu, kjer je zdaj Park miru, je v prvi svetovni vojni
divjala Soška fronta. Danes na hribu poteka državna meja
med Slovenijo in Italijo. Na pomembni strateški točki so
številne vojne ostaline.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Solkan.
Zemljevid: Slovenska Istra, Kras in okolica – 1 : 50.000, PZS,
MaPZS.
Iz Solkana vodita na krajevno vzpetino južna (lažja) in
severna (delno zahtevna) pot, ki je kombinacija moderne
asfaltirane ceste in stare vojaške mulatjere. Vodi po
razgibanem kraškem terenu in ponuja razglede po
Goriškem, predvsem pa vidimo Novo Gorico in Solkan. Na
Sabotin se lahko vzpnemo tudi z briške strani. Obakrat
potrebujemo dve uri hoje.
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SLAVNIK

1028 m, Slavniško pogorje

žig in datum

Vrh slovenske Istre ponuja enega lepših razgledov po
celotni Sloveniji. Na njem je Tumova koča, ki je dobila ime
po znanem slovenskem alpinistu, planinskem ideologu,
botaniku, politiku in narodnem buditelju Henriku Tumi.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: parkirišče pred vasjo Podgorje.
Koče: Tumova koča na Slavniku (1018 m, Oblano planinsko
društvo Koper).
Zemljevid: Slovenska Istra, Kras in okolica – 1 : 50.000, PZS, MaPZS.
Slavnik je eden zadnjih tisočakov pred slovenskim morjem
in ob lepem vremenu ponuja enega lepših pogledov. Je
najvišja in najbolj razgledna točka slovenske Istre, saj
okrog njega daleč naokoli ni nobene ovire. Na njem so
Tumova koča, 30-metrski televizijski pretvornik, meteorološka
merilna postaja, hiška obalnih radioamaterjev in stebriček
trigonometrijske točke prvega reda. Vse poti na Slavnik
so dobro markirane in nezahtevne. Iz Podgorja sta dve
markirani poti. Vzpon po krajši, tako imenovani direktni
strmi poti ni tako naporen, kot bi lahko sklepali po nazivu.
Iz Povžan na vrh pripeljeta dve poti, ena je del Slovenske
planinske poti. Iz Skadanščine vodita dve; po ena gre iz
Prešnice, Hrpelj in Zagrada.
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SLIVNICA

1114 m, Notranjsko hribovje

žig in datum

Slivnica je razgledna gora nad Cerkniškim jezerom in
prav zaradi razgleda so si jo za svoje domovanje izbrale
coprnice z Uršulo na čelu. O njihovi hudobiji je pisal že Janez
Vajkard Valvasor. Arheološke najdbe z Gradišča, hriba v
bližini Slivnice, kažejo, da so Slivnico ljudje naseljevali že v
prazgodovini in antiki.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: parkirišče v Cerknici.
Koča: planinski dom na Slivnici.
Zemljevid: Notranjska s Snežnikom, PZS, 1 : 50.000, MaPZS.
Do priljubljene planinske točke vodijo številne poti iz skoraj
vsake vasi v vznožju razglednika. Najbolj obiskana pa je pot
iz Cerknice, s tamkajšnjega parkirišča. Že med samo potjo
se lahko navdušujemo nad presihajočim jezerom oziroma
poleti nad drugim največjim kraškim poljem pri nas. Do
vrha potrebujemo dve uri zmerne hoje. Je del Notranjske
planinske poti.
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SOTINSKI BREG
418 m, Goričko

žig in datum

Sotinski breg je najvišji vrh Prekmurja. Poleg stolpa so na
vrhu še vremenska postaja, s katere sporočajo vremenske
podatke za Krajinski park Goričko, tri vulkanske skale in
stara jablana.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Sotina.
Zemljevid: MaPZS.
Sotinski breg, hrib na skrajnem severnem delu Goričkega,
se ponaša tudi z drugim imenom, Kugla, oziroma pogosto
ga domačini v šali poimenujejo kar prekmurski Triglav. Je
zelo priljubljena pohodniška točka Pomorske planinske
poti. Iz Sotine je približno pol ure lahkega vzpona po asfaltni
poti. Na vrhu griča nas pričaka 17-metrski razgledni stolp,
ki ponuja razgled po Prekmurju. Je del Pomurske planinske
poti.
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STOL

2236 m, Karavanke

žig in datum

Stol je veličastna in opazna gora z najlepšim razgledom ter
najvišji vrh Karavank.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Završnica.
Koče: Prešernova koča na Stolu (PD Javornik Koroška Bela,
2174 m).
Zemljevid: Stol – 1 : 25.000, PZS, Karavanke – osrednji del
– 1 : 50.000, PZS, MaPZS.
Za vzpon na Stol priporočamo izhodišče v dolini Završnica.
Parkirišče je na urejenem parkirišču pri jezeru, mimo
Valvasorjevega doma pod Stolom in Prešernove koče na
Stolu pa se povzpnemo na vrh. Pot je izjemno razgledna,
občudujemo lahko poglede na Zgornjesavsko dolino z
Bledom, Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe ter na
številne avstrijske gore, vključno za najvišjimi vrhovi Visokih
tur in Karnijskih Alp.
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TRDINOV VRH

1178 m, Gorjanci

žig in datum

Trdinov vrh je najvišji vrh Gorjancev, na vrhu poteka
državna meja med Slovenijo in Hrvaško. Ker sta tam
tudi ogromen televizijski stolp in vojaški objekt, so tukaj
med osamosvojitveno vojno potekali boji med slovensko
in jugoslovansko vojsko. Vrh je zdaj priljubljena točka
planincev predvsem zaradi krasnega razgleda.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: vas Gabrje.
Koče: Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih (PD Krka
Novo mesto, 828 m).
Zemljevid: MaPZS.
Najprej pot vodi po gozdnih cestah in kolovozih vse do doma
na Gospodični, za kar potrebujemo uro in pol hoje. Še malo
več kot uro pa potrebujemo do vrha. V dolino se je dobro
vrniti mimo cerkve sv. Miklavža, da bo nastala lepa krožna
tura. Na Trdinov vrh se lahko odpravimo tudi od Kartuzije
Pleterje, kar je precej dolga štiriurna tura. Z zahodne strani
vodi na Gorjance pot od Badovinca ob cesti Novo mesto–
Vahta skozi vas Veliki Cerovec.
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TRSTELJ IN CERJE

643 m, Kras

žig in datum

Trstelj je najvišji vrh na slovenskem Krasu. V njegovi bližini je
na Cerju pomnik braniteljem slovenske zemlje. Kras, posebej
njegov severni in zahodni del, je zaznamovan s spomini na
neizmerno trpljenje mladih fantov v prvi svetovni vojni.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: vas Lipa.
Koča: Stjenkova koča na Trstelju (PD Nova Gorica).
Zemljevid: Slovenska Istra, Kras in okolica – 1 : 50.000,
MaPZS.
Razširjena slovenska planinska pot se Jadranskemu morju
najbolj približa na Trstelju. Iz Lipe je najkrajša pot do
Trstelja, le dobre pol ure. Na Trstelj se lahko napotimo tudi
po slemenu Črnih hribov. Začne se na parkirišču pod Cerjem
in vodi čez številne vrhove. Prijetna pot pelje skozi značilen
kraški gozd, a zanjo bomo potrebovali dobre štiri ure. Za
začetek vzpona naTrstelj si lahko izberemo tudi Renče, Branik
v dolini Branice, Dornberk ali višje ležeči zaselek Pedrovo.
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URŠLJA GORA

1699 m, Karavanke

žig in datum

Uršlja gora ali Plešivec je najvzhodnejši karavanški vrh in
pomembna razgledna postojanka na Slovenski planinski
poti. Ime Plešivec je dobila zato, ker je gora obdana z
gozdovi, vrh pa je gol in je videti kot nekakšna pleša.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Poštarski dom pod Plešivcem.
Zemljevid: Kamniško-Savinjske Alpe – 1 : 50.000, PZS, MaPZS.
Koče: Dom na Uršlji gori (PD Prevalje, 1680 m).
Na koroško lepotico, na kateri je najviše ležeča cerkev v
Sloveniji, cerkev sv. Uršule, vodi precej poti. Dve najbolj
priljubljeni izhodiščni točki za vzpon sta Ivarčko jezero in
Koča na Naravskih ledinah. A če želimo dobiti dva žiga
Slovenske planinske poti in imamo dovolj kondicije, bomo
izbrali pot do vrha od Poštarskega doma pod Plešivcem. Poti
vodijo po gozdnih cestah in poteh. Je del Koroške planinske
poti.
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VELIKA PLANINA

1666 m, Kamniško-Savinjske Alpe

žig in datum

Velika planina je ena najbolj znanih in priljubljenih
pohodniško-izletniških točk v Sloveniji. Visokogorska
planota v kamniško-Savinjskih Alpah, ki se razprostira na
višini 1500 metrov nadmorske višine s površino 5,8 km²
je bila poseljena že v prazgodovinskem času. Pastirji so
planino naselili v srednjem veku, na kar opozarja najdeni
in raziskani tloris do sedaj najstarejše najdene pastirske
koče iz 16. stoletja, ki je po merah in obliki skoraj identičen
s sedanjo »Preskarjevo bajto«.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: več poti, najbolj priljubljeni vodita iz Stahovice
in Kranjskega raka.
Zemljevid: MaPZS.
Najvišji vrh Velike planine je Gradišče, ki doseže višino 1666
metrov. Z vrha, na katerem stoji razgledna plošča, klop in
vpisna skrinjica z žigom sega pogled do Velike planine
z okolico in biserov Kamniško-Savinjskih alp: Kalškega
Grebena, Planjave, Ojstrice in Osrednjih Grintovcev.
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VELIKI SNEŽNIK

1796 m, Snežnik

žig in datum

Veliki Snežnik, dinarski velikan, je najvišja gora slovenskega
nealpskega sveta, o kateri je pisal že Janez Vajkard Valvasor
in ji dal častno mesto v opisu gora na Srednjem Kranjskem v
Slavi vojvodine Kranjske leta 1689. Poleg izjemnega pogleda
in snega na vrhu gore do začetka poletja je njegova največja
botanična posebnost rastlinstvo nad gozdno mejo.
Zahtevnost: lahka planinska pot.
Oprema: običajna pohodniška oprema.
Izhodišče: Sviščaki.
Koče: Planinski dom na Sviščakih (PD Snežnik Ilirska Bistrica),
Koča Draga Karolina na Velikem Snežniku (PD Snežnik Ilirska
Bistrica).
Zemljevid: Notranjska s Snežnikom – 1 : 50.000, PZS, MaPZS.
Veliki Snežnik je gora, ki v svojem okolju štrli iz povprečja.
Vzpon nanjo zahteva dobri dve uri hoje, najprej po gozdni
cesti. Pot najprej vodi skozi gozd, ki se pozneje spremeni
v rušje, in tako nudi lepše razglede. V obsežnih gozdovih
živijo tudi velike zveri (volk, medved, ris), a možnost, da
jih srečamo, je vsaj na najbolj obljudeni poti s Sviščakov
zelo majhna. Izhodišče vzpona na Snežnik je lahko tudi
pod Gašperjevim hribom, skoraj 1400 metrov visoko – od
tam do vrha potrebujemo uro in pol. Pozimi je Snežnik
tudi priljubljen turnosmučarski cilj. Čezenj gre obhodnica
Notranjska planinska pot.
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Izbor vrhov je prilagojen vsem generacijam.
Za vas smo pripravili tudi nagradno igro.
Zberite 10, 20 ali 30 žigov in lahko osvojite nagrado.
Več o projektu in nagradni igri najdete na
www.gov.si/slovenija30
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Prijava na cepljenje proti covidu-19
na spletni strani www.cepimose.si

2m
68

