PD ZZV CELJE VAS VABI NA

V NEDELJO, 16. junija ob 06.00 uri z GLAZIJE
Posebni avtobus pelje iz Slovenskih Konjic ob 5.15 uri mimo Vojnika, Spodnje Hudinje;
Nove vasi do Glazije, kjer bo ob 6.00 uri in v Žalcu 6.10 uri. Peljemo se proti gorenjski do
izhodišča mimo jeklarne do Doma Pristava na Javorniškem Rovtu in naprej proti severu. Tu
zapustimo vozilo in se napotimo proti Pustemu Rovtu 1350 m, kjer so lepe senožeti med
Struško in nižjim stranskim vrhom Velikim Zatrnikom.
Senožeti prečkamo proti SZ, kjer na nasprotnem koncu poiščemo široko stezo, ki nas pripelje
na sedlo Kočna med Struško in masivom Golice na državni meji. Z njega zavijemo desno ob
meji in malo višje naletimo na široko pot, ki preči J pobočja proti V. Ob lepih razgledih na
Bled z okolico pridemo do stana na razgledni Belski planini. Od njega se napotimo kar po
svoje po travnatem in rušnatem svetu proti V navzgor. Ko dosežemo mejni greben
nadaljujemo proti desni do Velikega vrha.
Struška je široka travnata gora med Stolom in Golico. Na vzhodu je od visokega grebena
Belščice, ki je del Stolovega masiva loči sedlo Seča ali Medvedjak 1698 m, na zahodu pa od
masiva Golice sedlo Kočna 1469 m. Zaradi obeh znanih sosedov je skoraj ne obiskana.
Najvišja točka se imenuje Veliki vrh 1944 m. Pot ni markirana vendar je zelo enostavna, saj
so nanj speljane dobre pastirske in graničarske steze. Sestopimo lahko po isti poti vendar je
prijetneje narediti krožno turo. Z Belske planine se spustimo naravnost po dobri stezi na
gozdno cesto V pod Pustim Rovtom, po kateri se vrnemo do vozila.

Čas hoje: 5 do 6 ur
Zahtevnost: lahka neoznačena pot
Prispevek za prevoz znaša 20 €.
Za pohod potrebujemo planinsko obutev, ter oblačila primerna vremenskim
razmeram.
Prijave in podrobnejše informacije:

JANEZ, tel. 041/494 530 in
MITJA, tel. 041/368 651; e-mail: mitja.cmer@albatros.si
PRIDRUŽITE SE NAM NA POGORJE MED STOLOM IN GOLICO!

