
KOGEL,  Spoznavna tura AO Celje, 31. 10. 2015 
 
Zadnji dan meseca oktobra leta 2015 smo se v okviru alpinistične šole Alpinističnega odseka 

Celje-Matica podali na spoznavno turo. Skupina enajstih ljudi od tečajnikov prve stopnje pa do 

izkušenih alpinistov smo se ob 5:30 h zbrali na parkirišču pred nakupovalnim centrom v Levcu.  

Kot se spodobi smo bili vsi točni, razdelili smo se v tri avtomobile in se odpeljali novim vzponom 

naproti. Naša izhodiščna točka je bila malo naprej od doma v Kamniški Bistrici na nadmorski 

višini približno 900 m. Po neoznačeni zelo zahtevni poti imenovani  »V Koncu - Kogel (čez 

Gamsov skret)« smo  krenili proti Koglu.  Vreme nam je bilo naklonjeno. Ob jutranji zarji je bila 

temperatura  hladno jesenska in nebo brez oblačka. 

 

Slika 1 Vzpon na Kogel 

Po prvih 10 minutah hoje smo vsi odvrgli jakne in se kmalu nastavljali sončnim žarkom. Krema 

za sončenje in sončna očala sta bili skoraj nujna oprema. Z zmernim tempom smo se dvigovali po 

strmem pobočju. Po približno 2 h hoje smo prišli do južne stene Kogla kjer smo imeli kratek 

postanek z ogledom možnih plezalnih smeri, nato pa pot nadaljevali po kratki zavarovani 

plezalni poti, ki nas je vodila do označene planinske poti in po njej nadaljevali do Kogla.  Na vrhu 

našega cilja so nas pričakali gamsi, ki so prav tako uživali v prelepi jesenski idili. 

 

Slika 2 Prebivalci Kogla. 



 

Po okrepčilu in skupinskem fotografiranju smo  odšli naprej do Bivaka pod Grintavcem od tam 

pa po zavarovani planinski poti do bivaka pod Skuto. 

 

Slika 3 Naša druščina na vrhu Kogla. 

 Nekatere člane je moderno gorsko prenočišče tako navdušilo, da so že izdelali plan za 

silvestrovanje. Okoli bivaka je bilo kar nekaj pohodnikov med njimi tudi člani Alpinističnega 

odseka Idrija s katerimi smo prijetno pokramljali in se dogovorili za kakšne skupne ture v 

prihajajoči zimi.   

 

Slika 4 Bivak pod Skuto. 

Od tod smo se le še spustili čez Žmavcarje v dolino.  Dan smo zaključili z analizo ture pri čemer 

smo se vsi strinjali, da smo lepo sledili načrtu brez zapletov in da je bil cilj dosežen tudi z vidika 

prvinskega namena- spoznavanja. 

 

Alenka Zeme 

 

 


