Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

Grmada 899 m – Tošč 1021 m
Čas in kraj odhoda
Odhod bo v nedeljo, 28. 1. 2018 ob 8.00 uri s parkirišča P + R Dolgi most na Viču. Prevoz bo organiziran z
osebnimi avtomobili udeležencev, prijave so do četrtka 25. 1. 2018 do 18.00 ure.
Vodnik-i
Jan Skoberne
Potek izleta
Izhodišče razgledne planinske poti je načrtovano z začetkom pri odseku ceste pred Mačkovem grabnu v
Božni od koder se povzpnemo na grebensko pot do vasice Setnica na Malo Grmado 853 m. Od tu
nadaljujemo po Ljubljanski mladinski poti, ki vodi na Tošč preko Grmade 899 m. Tu se bomo razgledali na
okoliške vrhove in vrhove na obzorju, se spustili na sedlo Na Gontah, kjer bo malica iz nahrbtnika za tiste, ki
nadaljujejo pot proti vrhu. Nekateri si bodo privoščili kavico in daljši počitek v gostišču Gonte. V
nadaljevanju se bomo povzpeli na Tošč 1021 m, ki je najvišji vrh Polhograjskega hribovja. Povratek bo s
spustom do sedla Gonte, kjer se nam pridružijo spočiti planinski so drugi in bomo s spustom krenili po
spodnji poti na nadmorski višini cca 740 m mimo lovske koče pod Grmado do izletniške kmetije Pri Mehačk
na višini 660 m. Tu dobimo toplo enolončnico za cca 4.5 do 5 EUR in se po obroku spustimo do izhodišča zan
kar bomo potrebovali cca pol ure. Možnost individualnega dovoza z osebnim avtom.
Značaj ture (izleta)
Pot je lahka, vendar je ne smemo podcenjevati, skupne višinske razlike je cca 750 m, prehodili jo bomo v
približno 5 urah.
Oprema
Primerna obutev z dobro narezanim podplatom in oblačila, glede na vreme, vedno je pri roki pelerina in
krema za sončenje, pohodne palice, energetski prigrizki in pijača. V primeru hladnejšega in vetrovnega
vremena in predhodnih padavin, imamo vedno v nahrbtniku tudi male derezice.
Strošek
Strošek prevoza bo definiran kot je to v navadi, nečlani plačajo 2 EUR več. V izletniški kmetiji Pri Mehačk
dobimo toplo enolončnico za cca 4.5 do 5 EUR, juha je celo 1,5-2 EUR, kar je potrebno pri prijavi označiti, da
ne bomo brez.
Prijave
Prijava na spletni strani društva do četrtka do 18.00 ure. Bodite točni zaradi razporeditve po avtomobilih.
Dodatne informacije
Jan Skoberne, 041 707 795

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
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