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v četrtek 15.11.2018 

    
  planinski dom v Kamniški Bistrici   samostan v Mekinjah 

 

Naš izlet 93. po vrsti, začenjamo kot predzadnji planinski potep v  letošnji jeseni  v 
okolico Kamnika.  

Začeli bomo v Mekinjah, kjer bi si ogledali muzej - samostan Uršulink .  Tu nas bo 
prijazna kustosinja seznanila z zgodovino in tudi z načrti nadaljnjega razvoja in 
ureditve samostana. Po ogledu bomo našo pot nadaljevali proti domu v Kamniški 
Bistrici. 

Od tu se nam bo odprl  lep razgled na venec Kamniških Alp, ki obkroža dolino. Ko 
se bomo  ozrli v ozki dolini Sedelščka in Kamniške Bele,  bomo videli pobočja 
Rigeljca in Mešenika, pa zahodna pobočja Velike planine,  na jugu pa zakrivajo širši 
razgled vzhodna pobočja Mokrice iz skupine Krvavca.  Na zahodu pa se nad dolino 
dvigajo pobočja Kalškega grebena. Zagotovo pa vam bo ostal v spominu pogled na 
osrčje Kamniških Alp, kjer se za visokim robom Velikih Podov kažejo, Skuta, 
Štruca, Mlinarsko sedlo in vrh Grintovca, ter mogočno južno ostenje Brane.  

Prva skupina bo odšla po Koželjevi poti do Kamniške Bistrice. Pot je slikovita in 

zanimiva, zanjo  bomo potrebovali 2,5 do 3 ure nenaporne hoje. Druga skupina pa 
si  bo lahko iz Kamniške Bistrice izbrala dva ogleda po izboru  ponujenem spodaj 
in sicer: 

 izvir Kamniške Bistrice, pri koči, 

 vintgar Predoselj z naravnim mostom prek Kamniške Bistrice - 20 minut, 

 spominski park ponesrečenim v Kamniških in Savinjskih Alpah - 20 minut, 

 plečnikov lovski dvorec - 10 min. 

Če boste želeli, se bi lahko  nazaj grede sprehodili tudi  skozi staro mestno jedro 
Kamnika. Tako kot  vedno se bomo o vseh podrobnostih poteka poti dogovorili na 
avtobusu. 



Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah.  

Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 

ČAS HOJE: od 3 do 4 ure 
OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, oblačila primerna vremenu, pohodne 
palice, osvežujoč napitek,  
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok v planisnki koči ali gostinskem lokalu ob poti 
DATUM PRIJAVE:  do 13.11. 2018 oziroma do zasedbe avtobusa 
ODHODI:  Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na  AP  Nova vas ( 3 )  07.00,  AP Žalec 
07.00,  Migojnice 07.10  in Zabukovica 07.20 uri 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS  041 / 763-288  
email: franci.naraks@gmail.com  
 
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 
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