
PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

Petek, 22. 9. 2017 
 

PRVA SKUPINA – zelo zahtevna plezalna pot 
Čez spodnjo kuhinjo po Pogačnikovi poti na vrh grmade na Šmarno goro.  

ODHOD iz šole ob 7.00 

POVRATEK v šolo ob 13.00 

CENA na učenca znaša 4,00 EUR 

 

S kolesom do vznožja Šmarne Gore, kjer parkiramo kolesa in peš nadaljujemo po strmi poti čez 

korenine do Spodnje kuhinje, kjer je razcep, na katerem se odločimo za smer proti zelo zahtevni plezalni 

poti (Pogačnikova pot), na kateri nas bodo spremljali izkušeni gorski vodniki z ustrezno licenco, ki nas vodi 

na vrh Grmade.  Z vrha Grmade se spustimo do sedla in po cesti nadaljujemo do vrha Šmarne Gore! Po 

polurnem počitku se učenci vrnemo po Poti čez korenine in s kolesi nazaj proti šoli. 

Obvezna oprema: 

- Kolo 

- Plastenka s pijačo 

- Manjši nahrbtnik 

- Vetrovka 

- Prigrizek 

- Urbana 

- Čelada – lahko tudi kolesarska 

- Pohodni planinski čevlji z narebričenim podplatom 

- * Plezalni pas  

- * Samovarovalni komplet (2 metra dolg prusik  ali neskončna zanka z dvema matičarkama ALI 

samovarovalni komplet) 

- Obvezen obisk varovalne delavnice – priprava na zelo zahtevno pot – ki bo potekala v četrtek, 21. 

9. ob 14.00 uri v srednji telovadnici  OŠ Ledina! 

 

* Plezalni pas in samovarovalni koplet si lahko tudi izposodite v šoli 

Šolsko malico prejmejo učenci pred odhodom 

Šolsko kosilo za učence, ki so nanj naročeni JE! 

 

                   



PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

Petek, 22. 9. 2017 
 

DRUGA SKUPINA – lahka daljša pot 
Čez spodnjo kuhinjo po Mazijevi pot in vrh grmade na Šmarno goro. 

ODHOD iz šole ob 8.00 

POVRATEK v šolo ob 13.30 

CENA na učenca znaša 00,00 EUR 

 

Peš do LPP postaje na Barvarskem dvoru. Vstop na avtobus št. 8 - smer Brod.  Izstop na postaji 

Tacenski most v bližini gostilne Košir. Pot pričnemo pri parkirišču čez Savo v Tacnu, nadaljujemo po 

cesti proti Pirničam do prvega ovinka ko cesta zavije v levo. Na tem ovinku izberemo ulico desno in po 

približno 200 metrih levo zagledamo gostilno grad. Desno tik ob ograji gostilne Grad nas ozka stezica 

popelje do vznožja Gore. Pot nas od tukaj skoraj naravnost pelje po koreninah. Ko pridemo do prve večje 

ravnine smo prispeli do Spodnje kuhinje, kjer je tudi razcep, na katerem se odločimo za Mazijevo pot na 

Grmado. Z vrha Grmade se spustimo do sedla in po cesti nadaljujemo do vrha Šmarne Gore! Po polurnem 

počitku se učenci vračajo nazaj po Poti čez korenine.  

Obvezna oprema: 

- Plastenka s pijačo 

- Manjši nahrbtnik 

- Vetrovka 

- Prigrizek 

- Urbana 

- Pohodni planinski čevlji z narebričenim podplatom ali športno obuvalo z narezanim podplatom. 

 

Šolsko malico prejmejo učenci pred odhodom 

Šolsko kosilo za učence, ki so nanj naročeni JE! 

 

 

 

 

                



PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

Petek, 22. 9. 2017 
 
 

TRETJA SKUPINA – lahka krajša pot 
Čez spodnjo kuhinjo po čez korenine na vrh Šmarne gore 

ODHOD iz šole ob 8.30 

POVRATEK v šolo ob 13.15 

CENA na učenca znaša 00,00 EUR 

 

Peš do LPP postaje na Barvarskem dvoru. Vstop na avtobus št. 8 - smer Brod.  Izstop na postaji 

Tacenski most v bližini gostilne Košir. Pot pričnemo pri parkirišču čez Savo v Tacnu, nadaljujemo po 

cesti proti Pirničam do prvega ovinka ko cesta zavije v levo. Na tem ovinku izberemo ulico desno in po 

približno 200 metrih levo zagledamo gostilno grad. Desno tik ob ograji gostilne Grad nas ozka stezica 

popelje do vznožja Gore. Pot nas od tukaj skoraj naravnost pelje po koreninah. Ko pridemo do prve večje 

ravnine smo prispeli do Spodnje kuhinje, kjer je pot nadaljujemo naravnost navzgor po Poti čez korenine 

na vrh Šmarne Gore! Po polurnem počitku se učenci vračajo nazaj po Poti čez korenine.  

 

Obvezna oprema: 

- Plastenka s pijačo 

- Manjši nahrbtnik 

- Vetrovka 

- Prigrizek 

- Urbana 

- Pohodni planinski čevlji z narebričenim podplatom ali športno obuvalo z narezanim podplatom. 

Šolsko malico prejmejo učenci pred odhodom 

Šolsko kosilo za učence, ki so nanj naročeni JE! 

 

 

       
  



                     
 

                                   

                

                                     



  

 

 


