
                                             

                                                          GORSKI KOTOR - HRVAŠKA 

                     V NEDELJO, 12. JUNIJA 2022 OB 6.00 URI NA GLAZIJI 

S posebnim avtobusom se odpeljemo iz že znanih AP in sicer: AP Slovenske 

Konjice ob 5.15  uri, iz AP Nova vas ob 5.34 in iz AP Žalec ob 6.10 uri. 

Nadaljujemo do mejnega prehoda Brod na Kolpi, nadaljujemo skozi naselja 

Delnice, Ravna gora in  Vrbovsko do Puškaričev, kjer zapustimo glavno cesto. Tu 

zavijemo desno do naselja Belsko, od koder se začne naš pohod.  

Peš se odpravimo mimo zgradbe  hrvaških izvidnikov  in se začnemo postopno 

vzpenjati po stezi, katera nas pripelje do male jase.  Pot nadaljujemo po gozdni 

stezi, ki  se malo strmo vzpne približno 30 minut do smerne table Ogulin. Na 

desni strani nas spremlja 847 m visok vrh Slovenica. Poti sledi še en kratek 

vzpon z dvema ostrima ovinkoma in nato prispemo na hrbet in po njegovem  

blažjem 10 minutnem vzponu prispemo do planinskega doma na Kleku na 1000 

m, ki je pod Klekovo steno, saj  je tukaj »raj« za alpiniste.  

Od doma so vklesane stopnice, katere so bile zgrajene leta 1890. Na vrhu 

stopnic pridemo na greben, ki je poraščen z gozdom in nato po kamnitem 

grebenu, kjer so mala varovala, da se lažje povzpnemo na vrh. Sam vrh je 

kamnita glava premera 10 metrov, na kateri  ja tudi TV repetitor, 1181m. Z vrha 

je čudovit razgled proti Gorskemu kotarju in z druge strani vse do Medvednice 

nad Zagrebom. Pozorni moramo biti, da se ne približamo  steni, da ne bi sprožili 

kamenja na alpiniste, če bi se trenutno nahajali v steni. Hkrati pa  poskrbimo 

tudi za lastno varnost. Vrnemo se po poti vzpona. Na koncu poti nas gostitelji 

pri lovski koči »Gamalov«  pogostijo z divjačinskim golažem. 

Za omenjeno pot bomo potrebovali štiri ure. Na poti proti vrhu opozarjamo na 

malo previdnosti. Ne pozabite na veljavni dokument. 

Prispevek za lastne stroške znaša 25 €. V kolikor bo več prijav, bomo ceno 

prevoza zmanjšali,  glede na prevožene kilometre. 

Pohod bodo vodili PLV ZZV Celje in organizator pohoda Franjo, ki tudi zbira 

prijave  na tel. št. 031 706 509 ali na e-pošti franjokunej@gmail.com. 

Ob prijavi nam sporočite, če želite račun za prevoz. 
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