
 
 
 
  

 

MLADINSKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA DOMŽALE 

GORNIŠKI ŠPORTNI DAN  

5. razred 
 
VODENJE: vodniki Planinske zveze Slovenije, člani mladinskega odseka Planinskega društva 
Domžale 
 
OPISI POTI: 

1. KOŽELJEVA POT OB KAMNIŠKI BISTRICI  

Avtobus nas bo odložil pri gostišču Pri gamsu na koncu Stahovice. Pot bomo začeli na mostu čez 

Kamniško Bistrico. Naprej nas bo vodila po desnem bregu vse do izvira. Na poti bomo videli dva izliva 

pritokov v  Kamniško Bistrico, naravi most v Predaslju in prečkali silovit izvir potoka. Pot bomo 

zaključili na veliki jasi pri gostišču Pri Juriju. Pot se nekajkrat približa reki na nekaj metov, enkrat pa 

se bomo morali povzpeti celo po leseni lestvi. Pot je zložna in ni naporna, potrebno je le nekaj 

pazljivosti na posameznih delih, ki so nekoliko strmejši in zaradi bližine vode tudi spolzki.  

ČAS HOJE: 2 h 30  

NUJNA OPREMA: priporočljivi so planinski čevlji ali čevlji, ki segajo čez gleženj in imajo narezano 

gumo, nahrbtnik, pulover, anorak, rezervna majica s kratkimi rokavi, malica in pijača (vsaj 1 liter) 

  

2. KAMNIŠKA BISTRICA–SLAP ORGLICE–KAMNIŠKA BISTRICA 

Avtobus nas bo pustil na začetku markirane poti proti Presedljaju in Korošici. Mi ji bomo sledili le 

kratek čas. Vodila nas bo ob strugi Kamniške Bele. Pot je zložna in nenaporna, primerna za začetnike v 

srečevanju z gorami. Nekje na 2/3 poti bomo zavili levo z markirane poti proti strugi Kamniške Bele in 

ji sledili do slapu, ki ga bomo najprej zaslišali in šele potem zagledali. Pri slapu bomo imeli malico. Ob 

vrnitvi si bomo ogledali še sotesko Kamniške Bistrice in naravni most. Izlet bomo sklenili na veliki jasi 

pri gostišču Pri Juriju, avtobus pa nas bo čakal ob izviru Kamniške Bistrice. 

ČAS HOJE: 2 h 30 v obe smeri 

NUJNA OPREMA: športni copati, nahrbtnik, pulover in anorak, rezerva majica s kratkimi rokavi, malica 

in pijača (vsaj 1 liter) 

 



 
 
 
  

3. KAMNIŠKA BISTRICA–GALERIJE–RAVBARSKE LUKNJE–JERMANCA–ŽAGANA PEČ–KAMNIŠKA BISTRICA 

Z avtobusa bomo izstopili pri Domu v Kamniški Bistrici. Nato bomo sledili markirani poti proti 

Kamniškem sedlu, najprej po makadamski cesti, nato pa navkreber po gozdni poti. Peljala nas bo mimo 

Galerij in Ravbarskih lukenj, v katerih so se v starih časih skrivali Rokovnjači, ter mimo spodnje 

postaje tovorne žičnice, ki oskrbuje Kamniško kočo na Kamniškem sedlu. Po približno eni uri hoje 

bomo prišli na gozdno cesto, ki ji bomo sledili do Jermance. Tu bomo imeli malico. Naprej po cesti 

bomo videli jaso s krmišči za divjad ter velik balvan z imenom Žagana peč. Ob vrnitvi bomo še nekaj 

časa hodili po gozdi cesti, nato pa spet zavili na gozdno pot. Izlet bomo sklenili v Kamniški Bistrici z 

ogledom izvira reke.  

ČAS HOJE: 3 h  

NUJNA OPREMA: priporočljivi so planinski čevlji ali čevlji, ki segajo čez gleženj in imajo narezano 

gumo, nahrbtnik, pulover, anorak, rezervna majica s kratkimi rokavi, malica in pijača (vsaj 1l) 

GREMO SKUPAJ VARNEJE V GORE! 


