
HRASTN I ŠKO 
HR IBOVJE



Hrastniško dolino z vseh strani objemajo strma in razgibana 

pobočja, ki so del Posavskega hribovja. Med pohodniki so 

najbolj priljubljeni trije vrhovi – Kal, Gore in Kopitnik – s katerih 

se odstira pogled na zasavske doline pa tudi druga slovenska 

hribovja. Poleg lepega razgleda pa planinske koče teh vrhov 

ponujajo tudi okrepčilo 

in obilo možnosti za 

aktivno preživljanje 

prostega časa v naravi.  

Markirane planinske 

poti vzdržujejo tri 

planinska društva: PD 

Hrastnik, PD Dol pri 

Hrastniku in PD Rimske 

Toplice. Aktivna so tudi 

pri organizaciji različnih 



pohodov, srečanj, 

orientacijskih 

tekmovanj, 

taborjenj ipd., 

pri čemer se 

povezujejo z 

lokalno skupnostjo. 

Za pestrost 

in ravnovesje 

prostoživečih 

živalskih vrst v 

naših gozdovih 

skrbita lovski družini (LD Hrastnik in LD Dol pri Hrastniku). 

Vzdržujeta grmišča, gozdne travnike in pašnike, vodne vire 

ter ohranjata in sadita plodonosno drevje za izboljšanje 

prehranskih kapacitet življenjskega okolja.



Gore
Gore (786 n. m.) se raztezajo med dolinama potoka Bobna 

na zahodu in reke Savinje na vzhodu, južna pobočja se strmo 

dvigajo nad reko Savo. Za vzpon lahko pohodniki izbirajo 

med več markiranimi potmi, vse je prepuščeno njihovim 

željam in kondicijski pripravljenosti (železniška postaja-

Krnice-Gore (1,5 h), Zidani Most-Širje-Gore (2h), Rimske 

Toplice-Kopitnik-Gore (2,5 h), Dol pri Hrastniku-Gore (1,5 h). 



Zadnja, krajša pohodniška 

pot, z izhodiščem z Dola pri 

Hrastniku, vodi mimo cerkve 

sv. Štefana v Turju. Gre za 

kulturni spomenik lokalnega 

pomena, pred njo pa raste, 

po pričevanjih domačinov, 

ena izmed najstarejših lip v 

teh krajih. 

Nad planinskim domom stoji cerkev sv. Jurija (786 n. m.), ki 

je bila zgrajena leta 1520. Na tem mestu vsako leto zadnjo 

nedeljo v aprilu organizirajo tradicionalno Jurjevanje. 

V nekdanji mežnariji ob cerkvi svojo dejavnost opravlja 

Konjerejsko društvo Hrastnik, ki vsako leto zadnjo nedeljo v 

juniju tu pripravi žegnanje konj.



Planinski dom v Gorah (762 n. m.)

Dom je bil otvorjen leta 1961, leta 1980 pa so ga adaptirali in 

povečali. Tako je Planinsko društvo Dol pri Hrastniku pridobilo 

kvalitetnejše prostore za delovanje društva in sprejem 

gostov. Gostinska ponudba Planinskega doma Gore je 

bogata in pestra, gostu lahko postrežejo tako klasično kosilo 

kot kakšno specialiteto tradicionalne zasavske kulinarike 

(krumpantoč, prežganka, grenadirmarš, jetrnice …). Dom 

nudi tudi prenočišča, ob objektu pa so površine primerne 

za organizacijo piknikov, taborjenj in drugih aktivnosti. 

Organizirajo številne aktivnosti – rojstnodnevne zabave, 

tekmovanje v izdelavi snežakov …

Dom je odprt vse dni v tednu.

Planinski dom Gore
Gore 42, 1431 Dol pri Hrastniku
+ 386 (0)40 648 100
+ 386 (0)3 56 48 100
branka.jovicic@gmail.com



Kal
Kal (985 n. m.) je zelo priljubljena 

izletniška točka, saj ponuja vse 

za aktivno preživljanje prostega 

časa v naravi. Nanj se lahko 

povzpnemo po več markiranih 

poteh – Hrastnik-Ravne-Kal (2 h), 

Hrastnik-Klobuk-Kal (1 h 45 min), 

Marno-Krištandol-Mali Kal-Kal 

(2,5 h), Hrastnik-Blate-Kal (1 h). Z 

vrha se nam ponuja lep razgled 

na zasavske doline in okoliške 

hribe, hkrati pa dobro izhodišče 

za nadaljnje pohode. Rastlinstvo 

je na tem območju zelo raznoliko, najdemo tudi številne redke 

vrste, kot so encijan, ‘’kronce’’, zlato jabolko ... Bogata flora in 

favna privabljata prostoživečo divjad, za katero skrbi Lovska 

družina Hrastnik. Njihova koča se nahaja v neposredni bližini 

planinskega doma. Okoliške višinske kmetije so svojo dejavnost 

prilagodile naravnim 

razmeram in se 

ukvarjajo pretežno 

z živinorejo (reja 

škotskega goveda, 

konjereja). Preko 

območja kalske 

planine vodi tudi 

konjeniška pot z 



označenimi kontrolnimi točkami (kmetija Gorenc, planinska 

koča). Malce pod vrhom Kala leži Rajska dolina, ki ob ustreznih 

zimskih razmerah omogoča smučarske užitke, v toplejših 

mesecih leta pa predstavlja vzletno mesto za jadralne padalce.

Dogajanje na Kalu je pestro, društva v sodelovanju z lokalno 

skupnostjo organizirajo številne dogodke: vsako leto drugo 

soboto v aprilu poteka Ojsterškov pohod na Kal, zadnjo 

soboto v juniju kolesarski »Vzpon na Kal«, kostanjev pohod in 

piknik pa se odvijata na drugo oktobrsko soboto. 



Planinski dom na Kalu (956 n. m.)

Planinski dom – takrat še postojanka – je bil zgrajen v 50. letih 

prejšnjega stoletja, leta 1980 pa prenovljen in razširjen. Stoji 

na prostrani planoti, ki omogoča  izvajanje različnih dejavnosti 

(športne dejavnosti, pikniki, tabori, srečanja …). V okolici je na 

voljo otroško igrišče. V domu se lahko okrepčate (nedeljska 

kosila ipd.) in tudi prespite,  odprt je vse dni v tednu, z izjemo 

ponedeljkov.

Planinski dom na Kalu
Kal 11, Dol pri Hrastniku
+ 386 (0)3 564 1832
planinskidomnakalu@gmail.com ali 
Facebook Planinski dom na Kalu



Kopitnik
Kopitnik (910 n. m.) se nahaja med Rimskimi Toplicami in 

Zidanim Mostom, nad desnim bregom reke Savinje. Vrh so 

poimenovali po njegovi značilni obliki,   ki spominja na kopito. 

Območje poraščajo predvsem bukovi gozdovi, na manjšem delu 

se nahaja rastišče črnega bora. Favna je bogata, med drugim tu 

najdemo posamezne alpske vrste rastlinja, kot so zlato jabolko, 

avrikelj, veliki in mali svišč, ipd. Zaradi redkih in ogroženih 

habitatnih tipov Kopitnik uvrščamo med območja Nature 2000. 

Dostop na vrh je mogoč po več markiranih poteh: Gore-

Kopitnik (1 h), Zidani Most-Širje (2 h), Rimske Toplice-Kopitnik 

(1 h 40 min), Marno-Turje-Kopitnik (1 h 45 min). 

 

Kopitnik je priljubljena točka pohodnikov, športnikov in 

ljubiteljev narave … Tukajšnje vzletišče predstavlja izziv 

za jadralne padalce, preko območja vodi konjeniška pot, 

pohodniki pa imajo vsakoletno možnost udeležbe na 

tradicionalnem pohodu po ‘’Poti spominov NOB občine 

Hrastnik’’, ki poteka zadnjo soboto v juniju. Prva sobota 



v avgustu pa je na Kopitniku tradicionalno namenjena 

ljubiteljem glasbe, ki lahko uživajo na prepoznavni prireditvi 

Popoldan ob citrah.  

Planinska Koča na Kopitniku (865 n. m.)

Koča na Kopitniku je bila rekonstruirana (današnja podoba) 

leta 1975. Ker stoji na jasi, ponuja odlične možnosti za 

športne aktivnosti, v neposredni bližini pa so urejena tudi 

otroška igrala (certifikat družinam prijazna planinska koča). 

Koča ponuja preprosto hrano in namestitev, odprta pa je ob 

sobotah, nedeljah in praznikih.

Planinska koča na Kopitniku
Gore 14, 1431 Dol pri Hrastniku
z.š. -14,113998, z.d. – 15,172643

+ 386 (0)31 654 597 
pdrimsketoplice@pzs.si ali 

Facebook Planinsko društvo Rimske Toplice 
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»Za vsebino je odgovoren KRC Hrastnik. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«. 


