DRUŠTO PSORIATIKOV SLOVENIJE
PODRUŽNICA LJUBLJANA
Operativni odbor

Velika planina obsega Veliko, Malo in Gojško planino ter Dovjo in Veliko gorico, najvišji vrh planine je
1666 m visoko Gradišče, od koder so čudoviti razgledi na Kamniško-Savinjske Alpe in ljubljansko
kotlino. Velika planina je največja visoko pašna planina na slovenskem. Na njej so pastirji zgradili preko
sto pastirskih stanov – koč, veliko je tudi počitniških koč in štirje planinski domovi. Na planini sta dve
naravni znamenitosti: Velika in Mala vetrnica.
Kdaj: v soboto, dne 10. 10. 2015.
Zborno mesto: parkirni prostor pred Halo Tivoli ob 8.30 uri.
Potek izleta: Z osebnimi avtomobili se bomo preko Kamnika in Kranjskega raka odpeljali do parkirišča
na Marjaninih njivah -1220 m. Od tu naprej peš mimo Gojške planine – 1416 m in Male planine – 1520
m na vrh Velike planine Gradišče – 1666 m. Našo pot bomo nadaljevali s spustom do Koče na Zelenem
robu – 1612 m, kjer se bomo po potrebi okrepčali z njihovimi dobrotami. Sledi pohod skozi planšarsko
naselje na Veliki planini do ene izmed planinskih koč na Mali planini (Domžalski dom – 1534 m,
Črnuški dom – 1526 m, Jarški dom – 1520 m), kjer nam nudijo bogato izbiro hrane in pijače. Sledi samo
še povratek do avtomobilov in vožnja domov.
Čas hoje: 3 do 4 ure, višinska razlika na poti je ca 500 višinskih metrov. Tura je lahka in je primerna za
vsakogar z vsaj malo kondicije. Po potrebi bomo turo prilagodili udeležencem in vremenskim
razmeram.
Oprema: primerna planinska obleka in obutev, rezervna oblačila, pohodne palice, pijača in hrana.
Cena prevoza: 3 – 5 €.
Udeleženci gredo na pohod na lastno odgovornost!
Prijave: od ponedeljka 5. 10. 2015 do četrtka 8. 10. 2015 na tel.: 031 880 778 (Patricija) ali tel.: 041 429
722 (Matija).
Udeležencem želimo varno hojo in lep planinski dan!
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