
 

PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO   

VARSTVO  

CELJE 

      

 

ODSEK ZA POHODNIŠTVO,  IPAVČEVA 18, 3000 CELJE 
Sekcija PIRAMIDA MARIBOR-PTUJ 

 

STOL (2236m) in GOLICA (1835m) 
 

sobota in nedelja, 18. in 19.avgust 2012 
 

Ob 4,00 se bomo zbrali na ŽP Ptuj, ob 4,45 na parkirišču pred Mercator centrom na Tržaški 

cesti 14 v Mariboru. Sledi vožnja v smeri Celja, Žalca, Ljubljane  v smeri Jesenic do 

Žirovnice,kjer zapustimo avtobus. 

 

Lepo speljana, ne preveč strma pot ,nas bo v slabih dveh urah pripeljala do Valvasorjevega 

doma pod Stolom, ki stoji na južnem pobočju Belščice. Prvotno je stalo na tem kraju rudarsko 

upravno poslopje, ko so tod kopali železovo rudo. Po krajšem počitku bomo nadaljevali proti 

Stolu. 

 

Stol je najvišji vrh Karavank, čez vrh in greben poteka meja med Slovenijo in Avstrijo. Z vrha 

je pogled na zahodne in osrednje Karavanke, Julijske Alpe, Visoke in Nizke Ture, Kamniško 

–Savinjske Alpe, del Gorenjske…Karavanke so ena sama raztegnjena veriga, ki se razteza cca 

120 km v smeri vzhod-zahod  in pripadajo k južnoapneniškim Alpam. 

 

Od Valvasorjevega doma nas bo pot vodila skozi gozd mimo značilnih žlebov, ki brazdajo 

pobočje Stola , čez gozdno mejo, po goličavah do Prešernove koče, ki jo bomo dosegli po cca 

3 urah hoje in kjer bomo tudi prenočili. Od tod do vrha je le še 15 minut,na katerega se bomo 

po počitku tudi povzpeli. 

Prešernova koča (2174m) je bila zgrajena 1909 leta, 1927 leta so jo povečali, 20.februarja  po 

znani bitki na Stolu, pa so jo partizani zažgali, da v njej Nemci ne bi imeli oporišča. Na 

temelju stare so leta 1966 zgradili novo, ki so jo leta 1984 tudi povečali in prenovili. Je ena 

redkih planinskih postojank v pravem pomenu besede, ki je še povsem neokužena z udobjem. 

 

Naslednje jutro bomo nadaljevali proti Potoškemu stolu(2014m), se čez Vajneževo sedlo 

povzpeli tudi na Vajnež (2104m ), ki je najvišji vrh Belščice, na vrhu stoji križ. 

Lepa travnata razgledna pot nas bo vodila čez planino Seča,  Belsko planino in Sedlo Suha do 

Koče na Golici (1582m). 

Kočo na Golici je leta 1892 zgradilo Nemško-Avstrijsko planinsko društvo in so jo imenovali 

Nemška koča. To je bolelo slovenske planince, zato so leta1905 slovesno odprli kočo, ki so jo 

poimenovali po Francu Kadilniku,starosti slovenskih planincev. 13.junija 1943 so partizani 

obe koči požgali. 1984 leta so na temeljih nekdanje Spodnje koče dokončali gradnjo nove 

koče. 

Po počitku se bomo povzpeli še na vrh, ki je gol in porasel s travo ter slovi po obsežnem in 

pestrem razgledu. Spustili se bomo nazaj do koče in nadaljevali do Planine pod Golico, kjer 

nas bo čakal avtobus. 



 

Sledi še vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v  večernih urah.  

 

 

PRISPEVEK PO UDELEŽENCU:  49,00 evrov  

 

 

 

Kaj potrebujemo za pohod? 

 

Malico in pijačo(dovolj tekočine) iz nahrbtnika, možno pa je  kupiti  tudi v koči.  

Priporočamo primerno topla oblačila, kapo in rokavice, vetrovko ter rezervno oblačilo, zaščito 

proti dežju,dobro planinsko obutev, pohodne palice, zaščito pred soncem. S seboj pa naj bo 

vedno tudi planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto, zdravstvena izkaznica in 

osebni dokument. 

 

 

ODHOD: ob 4.00  iz Ptuja – železniška postaja 

                ob 4,45 uri iz Maribora – Mercator center, Tržaška 14 

                0b 5,30 uri Celje 

                Ob 5,45 Žalec 

                ob 6,30 Ljubljana 

                

Hoja:  1.dan predvidoma  5-6 ur z vzponom na vrh 

           2.dan  cca 6 ur 

Težavnost: nezahtevna lahka označena pot  

Višinska razlika poti: 1.dan 624m, 2.dan  686m 

Povratek: v  večernih urah  (cca 20 -21 ure) 

Vodi: Jadranka Furjan s sovodniki :Branko Dokl, Izidor Furjan, Franja Ferk  

Prijave zbira:  Franja Ferk 051 320 988 ali mail franja.ferk@gmail.com 

ROK PRIJAVE : čimprej oz. do zasedenosti avtobusa 
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