Planinsko društvo POLET te vabi na naslednji izlet:

Tolsti vrh (1715 m)

V občudovanju panorame nad Kranjem
Kdaj: sobota, 10. november 2018
• ob 6:45 uri izpred Doma kulture v Šentrupertu
• ob 6:30 uri iz Mokronoga,
Kako: s posebnim avtobusom
Opis poti: Avtobus bo odpeljal iz Mokronoga in se ustavil še v Šentrupertu ter po potrebi na ostalih
točkah. Na Voklem se bomo ustavili, da spijemo jutranjo kavico ali čaj, nato pa nadaljevali pot do
izvoza Kranj zahod in cesti naprej v smeri Golnika. Le malo nad vasjo Golnik pa se desno navzgor
odcepi strma cesta, ki vodi proti Zgornjemu Veternu in Gozdu. Skratka do Zavetišča v Gozdu, kjer
bomo tudi parkirali. S parkirišča se naprej sprehodimo do bližnje cerkve, nato pa nas na razpotju pot
kar strmo pelje v hrib proti našemu cilju. Ko pridemo malo višje prečimo strma travnata pobočja ter za
tem preidemo še v strnjen gozd. Kmalu zatem pa tudi pridemo do planine Mala Poljana (1325m), ki je
v poletnem času kar obiskana. Iz planine pa pot vodi v smeri Tolstega vrha ter vzpon nadaljujemo po
še naprej precej strmi poti, ki nas skozi redek gozd pripelje na vršno pobočje gore. Tu se pot
malenkostno položi in nas v nekaj minutah nadaljnje hoje pripelje na vrh. Potem pa sledi sprehajalna
pot, sprva malo strma potem pa poletna hoja proti koči, kjer bomo lahko tudi kaj pomalicali. Nato nas
čaka samo še spust skozi gozd v dolino do parkirišča. Povratek v domače kraje sledi proti večeru.
Vodniki:

Gregor Jaklič
Martin Železnik

Predviden čas hoje: do 5 ur, lahka označena pot v letnih razmerah
Potrebna oprema: pohodna, pohodne palice, dobra obutev (gojzarji), gamaše, vetrovka, dovolj
osvežilne pijače, prigrizek iz nahrbtnika, osebni dokument, izkaznica PZS …
Strošek izleta:

otroci do 15 let: 10,00 €
člani društva: 20,00 €

V ceno so vključeni prevozni stroški.
INFO: Izlet je strokovno voden.
Prijave z vplačilom in dodatne informacije:
- v pisarni društva Polet v sredo od 18.00 do 19.00
- Bojan Brezovar m.: 041 541 077,
- Gregor Jaklič m.: 040 707 712,
- e-pošta: info@pdpolet.com
Rok prijave: četrtek, 8. novembra 2018
Udeleženci pohoda naj svoja vozila parkirajo pri Domu kulture.
Lepo vabljeni!

