
LEPENATKA~ROGATEC  

                                                                                            

   V NEDELJO, 8. OKTOBRA 2017, OB 7.00 URI 

                  NA GLAZIJI 

Posebni avtobus pelje iz Slovenskih Konjic ob 6.15 uri, mimo Vojnika, Spodnje 

Hudije, Nove Vasi do Glazije, kjer bo ob 7.00 uri in v Žalcu ob 7.10 uri. 

V »preddverju« Savinjskih Alp, med Gornjim Gradom in Lučami, se dvigujeta Lepenatka (1426 

m) in Veliki Rogatec (1557 m). Obema vrhovoma je skupen le fantastičen razgled. Lepenatka 

je položna, zaobljena ter dostopna za prav vsakega pohodnika, medtem ko Veliki Rogatec 

(imenovan tudi Veliki Rogac ali Mrtvi menih), kaže povsem drugačen obraz. 

Peljemo se proti Mozirju do Gornjega Gradu ter naprej proti cerkvi sv. Lenarta. Malo nižje od 

cerkve, (929 m) zapustimo avtobus, od koder se bomo odpravili na krožno pot.  

Po uri in pol hoje bomo dosegli travnat vrh Lepenatke (1425 m). Nadaljevali 

bomo pot do sedla Kal (1285 m), nato pa se po zelo zahtevni označeni poti 

povzpeli na Rogatec (1557 m). Na razglednem vrhu si bomo privoščili malico, 

nato pa sestopili do planine Zgornji Špeh (1165 m) in nazaj do izhodišča pri sv. 

Lenartu. 

Pot na Lepenatko in na sedlo Kal je lahka. Vzpon na Rogatec pa se spremeni v 

zelo zahtevno, kljub kratkemu odseku z nekaj varovali ter pot po 

izpostavljenem grebenu do vrha, katero bomo prehodili v 4 - 5 urah.                                                      

Stroški prevoza: 16 €. 

Udeleženci naj bodo primerno psihofizično pripravljeni ter opremljeni glede na 

vremenske razmere. Poleg obveznih planinskih čevljev priporočamo tudi 

pohodne palice.  S sabo je potrebno imeti planinsko izkaznico s plačano 

članarino za tekoče leto, osebni dokument in zdravstveno izkaznico. Hrana in 

pijača iz nahrbtnika, saj ob poti ni planinskih koč 

Vodila vas bosta vodnika PZS Janez Oman in Mitja Cmer. Prijave in informacije: 

JANEZ - 041 494 530 in  

MITJA - 041 368 651; e-mail: mitja.cmer@albatros.si 

  

VABLJENI NA MEHKOBNO LEPENATKO TER NA OSTRINO VELIKEGA ROGATCA! 


