PLANINSKI IZLET NA KRVAVEC
V SOBOTO 21. maj 2016

Dom na Gospincu stoji na nadmorski višini 1491 m ob robu planote Gospinc na južnem
pobočju Krvavca, tik nad gozdno mejo, kjer je v bližini zgornja postaja gondolske žičnice
Krvavec. Prvi planinski dom na Krvavcu je stal tam, kjer je zdaj gostinski objekt Dom na
Krvavcu, zgradilo pa ga je SPD in ga odprlo 6. septembra 1925. Krvavcu.
Z jase nad domom je lep razgled. Na severovzhodu se nad domom dviga Krvavec, za njim je
Veliki Zvoh. Proti vzhodu se širijo gozdna pobočja proti Kamniški Bistrici, naprej pa se vidi
obsežno planoto Velike planine. Pogled proti jugu seže prek Ljubljanske kotline z Ljubljano,
Polhograjskega in Idrijskega hribovja ter hribovja na Notranjskem do Trnovskega gozda,
Nanosa, Javornikov, Snežnika in Učke, v ospredju pa je obširna gorenjska ravnina s
Kranjem. Od jugozahoda do severozahoda se vrstijo Škofjeloško pogorje z Lubnikom in
Blegošem, Porezen, Ratitovec, Spodnje Bohinjske gore, Jelovica, Julijske Alpe s Triglavom
ter zahodni del Karavank, pred njimi je v bližini Storžič; na severu sta Kočna in Grintovec,
zadaj pa štrli vrh Obirja.
 ZBORNO MESTO: 900 na parkirišču spodnje gondolske postaje Krvavec
 POTEK POTI: spodnja postaja žičnice na Krvavec – Dom na Gospincu. Pot
vodi mimo spodnje postaje v smeri Štefanje gore, Davovca in mimo grobišč
borcev NOB. Večkrat se združi s kolesarsko »downhill« progo, nadaljuje se
strmo po gozdu, ko pridemo iz gozda prečimo pašno ograjo in pridemo na
cesto, ki pelje do zgornje postaje žičnice. Dom na Gospincu 1491m je
neposredno ob postaji.
 ČAS TRAJANJA: 2,30 ure (889 m višinske razlike).
 OPREMA: planinski čevlji, vetrovka, kapa, zaščitna očala, oblačilo za
preobleči.
 Priporočam pohodne palice in energetske napitke.
 VREDNOTENJE: tri prisotnosti za obvezno športno vzgojo.
 VODJA IZLETA: pred. Gorazd Janko BF.
PRIJAVE: do četrtka, 19. maja na e-naslov: gorazd.janko@bf.uni-lj.si
Pred. Gorazd Janko, prof.

