Planinski izlet na Planino nad Vrhniko

KOČA NA PLANINI NAD VRHNIKO (733 m)

Slika 1: Planina nad Vrhniko, vir www.visitvrhnika.si

Planina je z gozdom poraslo hribovje na zahodnem delu Vrhnike. Dviguje se na obrobju Ljubljanskega
barja. Na Planini vas pričakuje novozgrajena planinska koča, ob njej pa razgledni stolp, ki sega 22 m v
višino, z njega pa je lep razgled na okolico.
Zahtevnost: lahka označena pot
Planinska literatura: Ljubljana in okolica – 1: 50 000; Vodnik Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska
Opozorila: /
Izhodišče: Vrhnika – tankovska cesta (300 m)
 Primorsko avtocesto iz katerekoli smeri zapustimo na izvozu Vrhnika, na prvem semaforju
zavijemo levo in se peljemo skozi center, na drugem semaforju zavijemo desno (oznake za
Star maln in razgledni stolp). Peljemo se mimo hiš, po približno 2 kilometrih pridemo do
makadamske ceste, ob kateri parkiramo.

Slika 2: Star maln, vir www.visitvrhnika.si
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Slika 3: Lintvern, vir hribi.net

Časovnica za eno od možnih poti:
 Izhodišče – Planina nad Vrhniko – 1 ura
 Povratek mimo Starega malna – 1 h 30 min
 Skupaj: 2 h 30 min
Koča na Planini nad Vrhniko: Kočo oskrbuje oskrbnik Mitja Kovačič s svojo ekipo, koča pa je last
planinskega društva Vrhnika.
Osebje koči si želi, da bi bil obisk koče prijetno in nepozabno doživetje za najmlajše planince in
njihove starše, zato se trudijo, da sprejmejo družine z vso pozornostjo in se prilagodijo njihovim
potrebam. Opremljenost koče je prilagojena otrokom, na voljo so otroški stolčki, previjalna miza,
podstavki, varovala, igralni kotiček. Nudijo prilagojene otroške obroke. Okolica koče omogoča
nemoteno aktivnost otrok, občasno organizirajo različne animacije (npr Gozdna pustolovščina).

Slika 4: vir Koča na Planini nad Vrhniko
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Dostop je lahek, poti so urejene in zato primerne tudi za najmlajše otroke.
Poleti bodo na koči organizirali pustolovske počitnice za otroke (v soorganizaciji s podjetjem
Veselje 17). Na 5-dnevnem taboru bodo otroci odkrivali naravo, preživljali večere ob tabornem
ognju, spali v planinski koči. Od 24. 6. do 30. 8. bo razpisanih 10 terminov.

Slika 5: vir Koča na Planini nad Vrhniko

Slika 6: vir Koča na Planini nad Vrhniko

Občasno na koči pripravijo tudi različne delavnice (ustvarjalne, kuharske, športno-raziskovalne), ki se
zvrstijo čez celo leto (praznični dececember, marca materinski dan, junija delavnice v okviru
argonavtskih dni ...).
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Slika 7: vir Koča na Planini nad Vrhniko

Lokacija:
Stara vrhnika 154
1360 Vrhnika
Zemlj. širina: 45,971381
Zemlj. dolžina: 14,251512
Število ležišč v sobah:
Število ležišč na skupnih ležiščih:
WC:
Umivalnica:
Topla voda:

Kontakt:
Telefon: +386 40 848 442
E-pošta: info@planina-vrhnika.si
Splet: http://www.planina-vrhnika.si/
/
22
da

Dodatno (za otroke):
 Povezava z akcijama Cici in Mladi planinec: Za program Ciciban planinec ter za dosego
bronastega znaka so priporočeni izleti v okolico domačega kraja
(https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=113). Planina nad Vrhniko je za vse, ki živijo v osrednji
Sloveniji prijetna ideja za izlet.
 Zanimivosti v okolici: v širši okolici si lahko ogledate Rupnikovo linijo, Rimski zid, ZOO
Rožman na Vrzdencu, sotesko Pekel pri Borovnici, Polhograjsko graščino, Tehniški muzej
Slovenije v Bistri, Podpeško jezero, Rakitno. Priporočajo tudi ogled Cankarjeve Vrhnike, obisk
Doživljajskega razstavišča Moja Ljubljanica, Mali plac. Več na:
https://www.visitvrhnika.si/si/kaj-videti
 Hoje je približno za dve uri in pol. Po priporočilih iz knjige Z otroki v gore (Sidarta, 1998),
avtorjev, Urške in Andreja Stritarja, je to primerno otroke od 4. leta naprej (vmes počitki)
 Planinsko znanje in spoznavanje narave: oprema za izlet v gore, navajanje na hojo po lahkih
označenih poteh, prepoznavanje planinskih oznak (kažipoti, table, markacije), pozdravljanje
v gorah, opazovanje razgleda, spoznavanje rastlin in živali ob poti, naravna in kulturna
dediščina (več v učbeniku Planinska šola).

