
 
                                                       

 
 

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije. 

2. PLANINSKI POHOD 

Velika planina - Gradišče (1666 m) 

 
čas in kraj odhoda 
Odhod v soboto, 21. 5. 2022, ob 8.30 izpred OŠ Vide Pregarc. S posebnim avtobusom se bomo peljali 
do spodnje postaje nihalke na Veliko planino v Kamniški Bistrici. 
Zbor pred šolo je ob 8.15! 
 
mentorji 
Ivanka Hočevar Istenič, mentorica planinskega krožka 1. in 2. razreda 
Maja Tratar, mentorica planinske skupine PZS, mentorica planinskega krožka 3., 4. in 5. razreda 
Asja Stojić, učiteljica OIP turistična vzgoja 
 
potek izleta 
Z nihalko se bomo povzpeli do začetka planine (1419 m). Po transportno reševalni cesti se bomo 
napotili v smeri gostišča Zeleni rob. Od tu bomo pot nadaljevali do pastirskega naselja ter do kapele 
Marije Snežne, kjer si bomo privoščili malico ter spoznali nekaj zanimivosti planine. Sledil bo vzpon 
do najvišjega vrha planine (Gradišče, 1666 m. n. v.). Tu se nahaja planinski žig, ki ga bomo odtisnili v 
dnevnik Mladi planinec. Spustili se bomo do gostišča Zeleni rob ter se po krajšem oddihu vrnili po 
poti prihoda do zgornje postaje nihalke. V dolino se bomo spustili z nihalko. Vrnemo se okoli 15. ure! 
 
značaj izleta 
Lahka označena pot, višinska razlika 350 m, ocena trajanja poti s počitki je 4 ure. 
 
oprema 
Planinska – pohodna obutev; učenci naj bodo oblečeni po plasteh, da se lahko slečejo; topla jakna, saj 
so temperature nad 1500 m nižje kot v dolini; pokrivalo za zaščito pred soncem; dovolj velik nahrbtnik 
– vanj bodo spravili tudi oblačila; malica (sendvič, negazirana pijača, energetski prigrizek); dnevnik 
Mladi planinec (učenci, ki knjižice še nimajo, jo bodo prejeli na izletu). 
 
strošek 
5 evrov (povratna vozovnica za nihalko), avtobusni prevoz (strošek bo znan naknadno glede na 
število prijavljenih otrok). Oba stroška boste starši poravnali po položnici. 
 
prijave 

Rok prijave: 11. 5. 2022. 
Izpolnjeno prijavnico oddaj mentorici planinskega krožka. 
 

Planinski pozdrav in nasvidenje na izletu! 
Ivanka, Asja, Maja in ostali spremljevalci pohoda 

 


