
PD ZZV Celje vas vabi na 

 

KISOVEC - VELIKA PLANINA 
 

V NEDELJO, 03. NOVEMBRA, ob 7.00 uri na GLAZIJI 
 

Posebni avtobus pelje iz Slovenskih Konjic ob 6.15 uri mimo Vojnika, Spodnje Hudinje, 

Nove Vasi do Glazije kjer bo ob 7.00 uri in Žalcu ob 7.10 uri. 

Peljemo se proti Savinjski dolini mimo Gornjega Grada, Črnivca do kraja Krivčevo. Tu se 

prične naš pohod proti Kisovcu. Po krajšem postanku na Kisovcu krenemo proti Veliki 

planini. 

 

Velika planina je visokogorska planota v Kamniško-Savinjskih Alpah, blizu Kamnika. 
Razprostira se na slabih 6 kvadratnih kilometrih, na višini okrog 1.500 metrov. Velika 
planina, ki zajema tudi Malo in Gojško planino, je najvišja pašna planina v Sloveniji. 
Pastirsko naselje na Veliki planini velja za enega najlepših naselij v Evropi. Znano 
je po svoji klasični arhitekturi in je postalo simbol Velike planine. Strehe hišic so 
pokrite s smrekovimi hlodi in strehe segajo skoraj do tal. Pastirsko naselje je najbolj 
živahno od junija do septembra, saj takrat v hiškah živijo tudi pravi pastirji, ki imajo na 
planini svoje krave. 

Kapela Marije Snežne – Bojda je kapela Marije Snežne bila na tem mestu že pred 2. 
svetovno vojno. Ob koncu vojne so jo nemški vojaki uničili oz. požgali, zato je bilo 
ponovno postavljena leta 1988. Ker je posvečena Mariji Snežni je 5. avgusta vsako 
leto pravi praznik na planini. V poletnih mesecih je vsako nedeljo v kapeli maša. 

Turistično naselje – Gre za območje okrog gostilne Zeleni Rob, kjer se nahajajo 
koče, ki so namenjene turistom. Koče so zgrajene v tipičnem planinskem slogu, tako 
da so po zunanjosti zelo podobne pastirskim kočam. 

Po daljšem počitku in okrepitvi bomo sestopili proti Krajnskemu Raku, kjer nas čaka 
avtobus. Za omenjeno pot bomo potrebovali okoli 5 ur zmerno naporne hoje. 

Prispevek za avtobus 15,00 EUR. 

S sabo potrebujete planinsko izkaznico s plačano članarino PZS, osebni dokument in 

zdravstveno izkaznico, ter vremenu primerno planinsko opremo in pohodne palice. 

 

Vodila vas bosta vodnika PD ZZV Janez Oman in Mitja Čmer. 

Prijave in podrobne informacije: 

1. Janez, tel. 041/494 530 

2. Mitja tel. 041/368 651 
 

 

VABLJENI NA TURO IN LEP PLANINSKI POZDRAV! 

http://www.velikaplanina.si/prenocisca-in-gostisca/okrepcevalnice-na-veliki-planini

