PLANINSKE POTI
Domžalski dom na Mali planini

1534 m, Planinsko društvo Domžale
Ušivec

Stahovica

(1400 m)
čez Stolniški Stan
40 min, lahka pot

(428 m)
mimo svetega Primoža
in čez Pasjo peč
3 ure, lahka pot,

Skoraj po ravnem, skoraj po
vzpetem in skoraj čez Veliki
Stan. Za prve in najmlajše
spomine ter za predzadnje
in utrujene zgodbe.

odsek čez Pasjo peč zahteven
Po najstarejši, gonski poti na
skoraj visokogorsko Veliko
planino. Spremljajo nas
raznolikost gibanja, pestrost
pokrajine in bogata pastirska
dediščina.

Kamniška
Bistrica

Krivčevo -

Gostilna pri Jurčku
(636 m)
mimo Podkrajnika,
čez planino Kisovec
ali Gojško planino
2 uri 35 min, lahka pot

Ustrezna priprava na turo vsebuje izbiro cilja in
poti, po kateri se bomo vzpeli in varno sestopili
v dolino. Upoštevajmo svoje znanje in izkušnje,
telesno pripravljenost, vzdržljivost in opremo
ter vremensko napoved.

Z začetne strmali čez
položnejša pobočja na rob
Male planine. Ko družinski izlet
preraste v spodobno turo.

- spodnja postaja
gondolske žičnice
(540 m)
čez Dolski graben
in planino Dol
(skrbi PD Bajtar)
3 ure 15 min, lahka pot
Z dolgo ogrlico vztrajnih
korakov do nahrbtnika
utrujenega zadovoljstva.
Morda je v sestopu lepša, a je v
vzponu gorniško intenzivnejša.

Šimnovec
- zgornja postaja
gondolske žičnice
(1407 m)
do Zelenega roba,
čez Veliko Planino
1 ura 15 min, lahka pot

Kranjski Rak

(1029 m)
čez Gojško in Malo
planino
1 uro 15 min, lahka pot

Po sledi minljivega
človekovega športnega
in turističnega zadovoljstva
v območje vztrajne stoletne
kmetijske rabe. Praznino
golega kamna nadomestimo
s pričakovanji žlahtne zelenine.

S pogledom na Kranjsko reber
in s spominom na nekdanjo
deželno mejo. Iz bukovega
gozda silimo na živopisne
preproge alpskega cvetja.

Gradišče
(1666 m)
čez Veliko Planino do doma
30 min, lahka pot

Marjanine Njive
(1220 m)
čez Gojško in Malo planino
35 min, lahka pot

Okroglina vrha, razgled na Grintovce
in cel slovenski svet pod nogami:
darilo, ki ga ne kaže izpustiti.
Kamorkoli se odpravimo, povsod nas
čaka zanesljiv korak do zadovoljstva.

Strmina, ki je 1852. leta dala zalet
smrtonosnemu snežnemu plazu,
se umiri pri znamenju. Nekdanji
oskrbni kolovoz danes razdirajo
številni podplati gojzarjev.

Kamniška
Bistrica
- most čez Kamniško Belo

Planina
Kisovec
(1276 m)
čez Malo planino
35 min, lahka pot
Vozni red s predplanine: sapna
steza, sramežjiva Curla in
nepremična Želva. Trdnost
koraka omajajo širni razgledi.

Večina nesreč v gorah se začne že doma zaradi
slabe priprave na turo. V gorah nas ogrožajo
naravni procesi, predvsem pa naša tvegana
ravnanja. Pomembno je, da ne precenjujemo
svojih sposobnosti.

(571 m)
čez Presedljaj, Konja
(1803 m), planino Dol,
planino Konjščica do doma
5 ur in 30 min,
zelo zahtevna pot !
Presežna tura po najstarejši nadelani
plezalni poti, v najstarejši planinski
svet, po potešitev najstarejše želje.
Videti, raziskovati, ljubiti.
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