
PLANINSKO VABILO  

Dragi ljubitelji torkovih in sobotnih                                                                                                       

planinskih pohodov sekcije Korenine! 

 

KDAJ IN KAM 

V soboto, 9.12.2017, vas vabiva  

na Miklavžev pohod na Rašico.  

Vrh Staneta Kosca, bolj znan pod imenom Rašica, se nahaja severno od Ljubljane, natančneje nad 

vasjo Rašica in Dobeno, seže pa do 641 nm. Z vrha, na katerem stoji 17 m visok razgledni stolp, se 

nam odpre lep razgled po večjem delu osrednje Slovenije, kjer najlepše vidimo Kamniško Savinjske 

Alpe.  Le nekaj metrov pod vrhom pa se nahaja tudi planinski dom. 

DOMAČA NALOGA 

Vsi, ki imate namen, da se pridružite, imate manjšo prijetno domačo nalogo. Miklavžu napišite 

prijazno pisemce, da naj vam prinese darilce v vrednosti 8€, ki pa bo namenjeno temu, da ga 

prinesete s sabo, v gostišču na Dobenem pa si bomo Miklavževa darila izmenjali. Lani so bila darila  

vsestransko uporabna, zanimiva, posebna in zabavna. Verjameva, da bo letos podobno. Le 

Miklavževo pismo še pričakujeva v upanju, če si bol vzel čas, da nam nameni nekaj vrstic. 

OPIS POTI 

Naj navedeva še kratek opis poti, kjer naj bi predvidoma potekala naša pot. 

Začela se bo v Mengšu pri športnem centru Harmonija. Takoj bomo krenili 

na stezo in se povzpeli na skrajni severni del tega hribovja in se pri 

Mengeški koči za hip ustavili, nato bomo krenili naprej proti zahodu do 

razcepa za Šinkov Turn - Rašica. Naša pot se bo z razpotja usmerila levo v po 

markirani grebenski poti na Rašico.  Na levi bo pod nami Mengeš, Loka, 

Trzin, na desni pa Šinkov Turn, Sele, Skaručna, Vojsko…. Po približno 3h 

zmerne hoje bomo dospeli do Vrha Staneta Kosca, na katerem se nahajata 

razgledni stolp in nekaj korakov naprej še planinski dom. Tu planiramo krajši 

počitek in lep razgled po Gorenjski.  

Vračali se bomo mimo planinskega doma v smeri vasi Dobeno, kamor 

bomo prispeli po 20 minutah. Tam nas bodo v gostišču čakale 

dobrote, ki nam bodo že kar prijale. S polnimi želodčki bomo 

nadaljevali pot, predvidoma bo to še dobra ura hoje po gozdni cesti 

mimo mengeškega bajerja do našega izhodišča. 

TRAJANJE POHODA 

Čas hoje bo trajal predvidoma 5 h                                                                                                                  

(brez vštetih počitkov pri stolpu in na Dobenem). 

POSEBNOSTI 

V primeru slabših vremenskih razmer se bo pot 

prilagodila tako, da bo varna in primerna pogojem.  



Možno je, da bo pot poledenela ali/in zasnežena, zato naj bo v nahrbtniku tudi oprema za take 

razmere.  

Če bodo vremenske razmere neprimerne, se pohod prestavi v Božičkove čase. 

OBVEZNA OPREMA 

Derezice, pohodne palice in darilo za 8€  

ZBORNO MESTO  

LOKACIJA: parkirišče pri osnovni šoli v Lescah (med atletsko stezo in tamkajšnjo avtobusno postajo), 

kjer se bomo ekonomično porazdelili v skupna prevozna sredstva; skupaj gremo z avti naprej do 

parkirišča pri športnem centru Harmonija, kjer se naš pohod začne, pred tem pa si bomo lahko 

privoščili kavo. 

DOBIMO SE: v Lescah pri OŠ ob 8:30 oziroma v Mengšu pri Harmoniji (Linhartova cesta 33) ob 9:00. 

DODATENE INFORMACIJE 

040 85 89 13 (Renata) 

Lepo pozdravljeni in prisrčno vabljeni 

Renata in Jani 

 

 


