
 

 

                    V NEDELJO, 14. JULIJA, OB 6.00 URI NA GLAZIJI 

 

Zberemo se na že znanih postajališčih in se odpeljemo do Mojstrane in mimo 

spomenika Jakobu Aljažu do Dovja. Pri dovški cerkvi so pokopani »triglavski« 

župnik Jakob Aljaž, alpinist in filozof Klement Jug ter mnogi planinci, ki so se 

ponesrečili v Triglavju.  

 

 Tukaj zapustimo avtobus in se odpravimo po planini Goreljše in pod goro Belo 

Pečjo, skozi Lahov preval,1370 m na planino Dovška Rožca. Tukaj bomo imeli 

počitek, nato pa bomo nadaljevali grebensko pot na Hruški vrh, 1776 m in 

naprej na Rožco, 1587m, ki je široko lahko prehodno sedlo. 

 

 Vzhodno  nad Rožco  se dviga Klek, imenovan tudi Petelin in Petelinjek, 

zanimiv zavit vrh, ki s strmo rjavo severozahodno steno, dobro vidno iz 

Podrožce, popestruje okolico. Stena slovi po planinkah, ki so že marsikoga 

zvabile v smrt, zakaj rjava pečina je izredno krušljiva. Klek je zelo malo 

obiskan, čeravno v ničemer ne zaostaja za Babo in Golici. 

Za  na Klek in povratek do Rožce bomo potrebovali slabo uro zanimive  hoje.  

 

Sledi sprehod po planini Rošca, na kateri stoji Koča na Rožci (Rosenkogel 

Hutte). V bližini je tudi studenec. Po 300 m spusta zavijemo levo, kjer 

zasledimo markirano pot št. 678A. Povzpnemo se  mimo lovske koče  na vrh 

Koprivnjaka, 1754 m ( Klainer Frauenkogel ).  Sledi povratek po poti vzpona do 

križišča poti in tu zavijemo levo po poti št. 678, oznake so tudi 603A in 9.   

Spust sledi skozi Medvedji dol ( Karawanken Barental ) mimo elektrarne in ob 

severnem vhodu karavanškega predora, ki pa  ostane dalje desno nekoliko stran. 

Dalje proti prvim hišam v dolino, do železniške postaje v vasi Podrožca  

(Rosenbach), kjer nas bo čakal avtobus. 

 

Po Slovensko Koroških planinah nas bosta vodila VPD ZZV Vlado Korže in 

Janez Oman ter  jo bomo zmogli prehoditi v dobrih šesti - sedmih urah. 

 

Prijavite se na telefonsko številko 041 465 355- Vlado in 041 494 530 

Janez .  Na avtobusu pa  plačate 20.- € za prevoz in AC. 

 
 

                         VELIKO UŽITKOV NA PLANINI ROŽCI ! 


