
RAŠICA (641 m)                            15.02.2020 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 15.februarja 2020 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Gorazd Primic – vodnik PZS         
 

          
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Rašica (400 m) – Dom na Rašici (631 m) – Vrh Staneta Kosca  

(641 m) – Mengeška koča na Gobavici (434 m) – Mengeš – Novo mesto 

 

Rašica je osamelec na severu Ljubljanskega polja. Poleg Vrha Staneta Kosca, kjer se 

nahajata razgledni stolp in planinska koča Rašiške čete, sta na zahodnem pobočju Rašice še 

Veliki vrh (568 m) in Mali vrh (483 m). Vrh Rašice je najpogosteje obiskan po poti, ki vodi iz 

istoimenskega naselja Rašica. 17 m visok razgledni stolp je bil postavljen leta 1957 v spomin 

na ustanovitev Kamniškega bataljona. Z njega se ponuja lep pogled na Ljubljansko kotlino ter 

okoliške vrhove, kjer najlepše vidimo Kamniško Savinjske Alpe. 

 
TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali v vas Rašica, kjer bomo ob cesti parkirali in sprva pričeli s hojo po  

makadamski cesti. Po nekaj minutah hoje pa opazimo markacije, ki nas usmerijo desno na peš pot, ki se 

strmeje vzpne skozi gozd. Pot se višje priključi drugi makadamski cesti kateri sledimo v levo. Po krajšem 

vzponu pa pridemo do označenega razpotja, kjer nadaljujemo ostro desno po peš poti (naravnost dom na Rašici 

po cesti). Pot se ponovno strmeje vzpne in se le nekaj korakov pod planinskim domom priključi slabši gozdni 

cesti. V domu bomo imeli krajši postanek, nato pa pot nadaljujemo po široki poti, ki nas po nekaj nadaljnjih 

korakih zložne hoje pripelje na Vrh Staneta Kosca na katerem stoji razgledni stolp. Po krajšem postanku na 

vrhu bomo pot nadaljevali proti Gobavici. Pot nas vodi pretežno po grebenu z nekaj krajšimi spusti in vzponi 

na Magarovnik in Marin hrib do Mengeške koče na Gobavici, kjer bomo imeli daljši postanek. Tu boste lahko 

po želji poskusili tudi njihovo domačo hrano. Nato pa sledi samo še sestop v dolino, kjer nas bo čakal avtobus. 

Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 18.ure. 



 
 

                                                                                                                                           

 
 

 
 

 

www.pd-pohodnik.si        

 

                

SKUPAJ HOJE: 3-4 ure 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  
VREDNOST TURE: 14 točk 
HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 15 EUR  
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 13. februarja 2020: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
Članarino PZS za leto 2020 lahko poravnate vsak 
ponedeljek, od 17-18. ure v Leseni žlici 
 


