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 VODNIŠKI ODSEK  

 

 

 

 

 

na  Rjavino (2532 m)  
 

ki bo: v sob., 20. avg. 2022 odhod ob: 5:00 uri 
 

zbirališče: parkirišče nasproti avtobusne postaje v Šk. Loki
 

prevoz z / s: osebnimi avtomobili   ali   kombijem 
 

prijavite se: na PD Škofja Loka   ali   vodniku do: 17. avg. 2022 
 

prispevek na udeleženca izleta (odrasli):       17.- do 22.- EUR  
 

tura je: zelo zahtevna tura hoje je za: 10      ur 
 

Potrebna  

oprema: 

Obvezna oprema so plezalni pas, samovarovalni komplet 

in čelada, priporočam pa tudi pohodne palice. Oblačila 

primerna vremenski napovedi.  
 

Pomembno 

sporočilo:   

Tura je primerna za vse s kondicijo za celodnevno 

pohodniško turo in jim ni tuja zavarovana plezalna pot. 

Hrana in pijača iz nahrbtnika, ob povratku pa se bomo 

ustavili tudi pri Staničevi koči. Zaradi zahtevnosti ture je 

število udeležencev omejeno. Preberite si tudi kratek opis 

ture na drugi strani. 
  

 

 

vodnika:  Roman Jelenc telefon: 041 549-492 

 Franci Tavčar telefon: 041 333-798 
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Rjavina, 2532 m visoka gora, bi s svojo zavidljivo višino in drzno podobo gotovo 

požela veliko več občudovanja, če le ne bi bila tako blizu kralja Triglava, ki mimo nje 

privablja večino planincev. Na Rjavino pa zaidejo le tisti, bolj zaljubljeni v goré.  

Začetek naše ture bo v 

Langarjevem rovtu (950 m) na 

koncu doline Kot. Po označeni 

poti proti Staničevi koči se 

bomo odpravili skozi gozd do 

studenca in naprej skozi 

ruševje do Debelega kamna 

ter se čez kamnito pobočje 

povzpeli do roba Pekla. Tu 

bomo zavili levo in se usmerili 

v plezalni del vzpona na 

Rjavino. Po prihodu na vrhnji 

greben Rjavine nas čaka še 

krajše delno zahtevno prečenje grebena proti vzhodu do razglednega vrha.  

Sestop z vrha Rjavine bomo speljali po njenem grebenu proti zahodu do 

Staničeve koče. Če ne prej, bomo tu imeli daljši postanek. Od Staničeve koče pa nas 

čaka še sestop po označeni poti v dolino Kot.   

Tura je zelo zahtevna. Zaradi zavarovanih plezalnih odsekov na poti mora vsak 

udeleženec imeti s seboj plezalni pas, samovarovalni komplet in alpinistično čelado. 

Glede na vremenske razmere poskrbite za primerna oblačila in zadostno količino 

pijače. Zaradi zahtevnosti 

ture je število udeležencev 

omejeno.  

O vseh spremembah 

glede ture zaradi vremena 

ali drugih okoliščin boste 

pravočasno obveščeni. 

 

 

 

 

 

 

 

Vodnika:  Roman Jelenc in Franci Tavčar 

Pogled z Langerjevega rovta proti Rjavini in sedlu na robu Pekla. 

Pogled na severno stran Rjavine. 


