
 

3. izlet v okviru Zdrave šole  
pohod za učence, starše in učitelje  

      Pohod na Stari grad nad Kamnikom   
 

Stari grad nad Kamnik, se nahaja na razgledni 
vzpetini vzhodno od Kamnika imenovani 
Krniška gora. Danes so na vrhu Krniške gore le 
še razvaline gradu, kateri se prvič omenja že v 
12. stoletju. Ob ruševinah nekdanjega gradu se 
nahaja še gostišče Grajska terasa, ki je odprto. 
Z vrha se nam odpre tudi lep pogled na 
Kamniške in Savinjske Alpe, Kamnik, Gorenjsko 
in Ljubljansko kotlino. Ob lepi vidljivost pa 
razgled seže vse do Snežnika in Triglava. 

Opis poti: Kratek čas hodimo ob robu ceste, nato pa že opazimo prve oznake za Stari grad, ki nas 

usmerijo na široko ter lepo urejeno naravoslovno učno pot. Pot se kaj hitro prične razmeroma strmo 

vzpenjati ter preide v gozd, skozi katerega se nato kar nekaj časa vzpenja. Med vzponom opazimo več 
klopi ter tabel učne poti, mi pa le malo nad predelom, kjer je večje število mlinčkov in učnih tabel 

prispemo na razpotje, kjer nadaljujemo ostro levo (naravnost se nadaljuje naravoslovna učna pot, ter 

lovska pot na Visoko špico). Sledi še kratek vzpon skozi gozd, nato pa se le ta razredči in pot nas hitro 
pripelje do ruševin nekdanjega gradu, od koder se nam odpre lep razgled. Sestopili bomo po cesti. 

Zbor in povratek:  
Zbrali se bomo v soboto, 25. 11. 2017, na parkirišču pred Zdravstvenim domom v Kamniku 
ob 8.45, odhod bo ob 9.00. Na izhodišče se vrnemo okoli 13. ure. 
 

Dež 
Pohod bo tudi v primeru dežja. 
 

Obvezna oprema 
Gojzarji, nahrbtnik, malica in pijača, kos izolacijske podloge za sedenje na tleh (armafleks), 
vrečka za smeti, dežnik. 
 

Prijave: 
Prijave se zbirajo do torka, 21. novembra 2017 do 12. ure. Prijavite se lahko na dva načina: 
 

1. tako, da se vpišete na list na oglasni deski pred matično učilnico od 1. do 5. razreda; 
2. preko elektronskega naslova pomočnici ravnateljice gospe Mateji Chvatal: 

             mateja.chvatal@gmail.com 

 

Vse učence bodo o izletu obvestili tudi razredniki in letak bomo objavili na spletni strani šole. 
 

VLJUDNO VABLJENI V ČIM VEČJEM ŠTEVILU. 
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