
MALI GOLAK (1495 m)                     16.03.2019 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 16.marca 2019 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Igor Sladič – vodnik PZS         

 

      
 

POTEK TURE: Novo mesto – Predmeja (933 m) – Iztokova koča (1260 m) – Mali Golak 
(1495 m) – Predmeja – Novo mesto 
 
Mali Golak, najvišji vrh Trnovskega gozda ima precej zgovorno ime, ki pa ne izhaja iz 

njegove višine temveč iz njegove uporabnosti. Na Golakih so svoj čas pasli živino in so bili 

zato goli. In ker je bila najmanjša planina ravno na najvišjem Golaku, je ta pač postal znan 

kot Mali Golak. To današnjim kartografom še vedno ne gre v račun, zato je na marsikaterem 

zemljevidu Mali Golak napačno poimenovan kot Veliki Golak. Kakorkoli, nekoč so ljudje čas 

v planinah preživljali predvsem zaradi preživetja, delno pa tudi zaradi simbolnega pomena, 

ki ga je imel zanje. Z Malega Golaka se odpre razgled vse od Jadranskega morja pa do 

Triglava.  

TURA: Z avtobusom se zapeljemo do Predmeje in naprej do Tihe doline, kjer parkiramo. S hojo pričnemo 
po asfaltirani cesti v smeri Golaka in koče. Že po morda 10 metrih hoje se naša cesta prelevi v makadamsko, 
na križišču gozdnih makadamskih cest pa se držimo naravnost. Kmalu pridemo do naslednjega razpotja 
gozdnih cest, kjer zavijemo desno. Naša cesta kmalu zvije levo, postane slabše vzdrževana in tudi vzpenja se 
hitreje. Kmalu pridemo v široko gozdno in dobro nadelano pešpot. Višje pridemo do gozdne makadamske 
ceste, kjer sledimo desno planinskim smerokazom za Iztokovo kočo in Mali Golak. Na širokem križišču, 
stičišču več gozdnih cest in pešpoti sledimo oznaki za kočo, 5 minut. Dobro označena in nadelana pešpot nas 
skozi pretežno bukov gozd pripelje do Iztokove koče. Pri koči sledimo planinskemu smerokazu za Mali 
Golak. Po nekaj minutah hoje po dobro označeni in nadelani poti pridemo do razpotja položne-naravnost in 
strme poti-desno. Odločimo se za strmo pot. Vzpenjati se pričnemo direktno v s skalami posuto pobočje. 
Vzpon je sprva razmeroma strm, a višje v gozdni grapi strmina popusti. Nad grapo se v okljukih vzpenjamo 



po gozdnatem, s skalami posutem pobočju. Višje nas pot pripelje do razpotja za Predmejo-desno. Tu se bomo 
krožno vračali, sedaj pa se držimo naravnost. V nadaljevanju nas zmerno vzpenjajoča pot vodi po slemenu 
Malega Golaka. Nekaj minut pred prihodom na razgledni vrh se gozd počasi umakne ruševju. Po krajšem 
počitku na vrhu bomo sestopili nazaj do Iztokove koče. Po daljšem postanku v Iztokovi koči bomo po isti 
poti sestopili nazaj do Predmeje, kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev domov v Novo mesto načrtujemo do 
19,00 ure. Kdor ne bo šel na vrh, bo lahko skupino počakal v Iztokovi koči. 

 
                                                                                                                                           

 
 

 
 

 

www.pd-pohodnik.si                          

SKUPAJ HOJE: 4 – 5  ur 

ZAHTEVNOST: nezahtevna markirana pot  

VREDNOST TURE: 14 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 20 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 14. marca 2019: 

Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 

 


