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Svačica (1953 m)
Čas in kraj odhoda
Sobota, 20.10. 2018 ob 6.30 uri pod Halo Tivoli.
Vodnik
Marjan Klančar
Potek izleta
S parkirišča se usmerimo na širok kamnit kolovoz v smeri Zelenice in koče pri izviru Završnice. Kolovoz, ki se
kar strmo vzpenja nas kmalu pripelje na razpotje, kjer se desno odcepi pot na Roblekov dom.
Mi nadaljujemo po kolovozu, ki se še naprej vzpenja skozi gozd in nas po eni uri hoje pripelje na Smokuško
planino na kateri je nekaj hišk. Nadaljujemo naravnost in pot nas v rahlem vzponu pripelje na drugo stran
planine, kjer stoji koča pri izviru Završnice.
Tu nadaljujemo levo v smeri Vrtače in Stola po poti, ki hitro preide s Smokuške planine v manjšo sprva
neizrazito dolino med Srednjim vrhom na levi in Vrtačo na desni. Zmerno strma pot pa nas po dobre pol ure
hoje od Smokuške planine pripelje na sedlo Šija, kjer je naslednje razpotje.
Nadaljujemo naravnost (levo Srednji vrh, desno Vrtača in Stol zgornja pot) po poti, ki se sprva rahlo spusti,
nato pa se postopoma začne vzpenjati. Tu se nam z leve skoraj neopazno priključi neoznačena pot čez
Zagon, mi pa nadaljujemo naravnost po poti, ki jo obdaja bujno grmičevje. razmeroma zložna pot pa nas
kmalu pripelje v visokogorsko krnico, kjer se nam z desne priključi (zgornja) pot od doma na Zelenici.
Nadaljujemo levo v smeri Stola po poti, ki se za krajši čas strmeje vzpne, nato pa nas pripelje v planotast
svet med Svačico in Srednjo pečjo.
Tu nadaljujemo ostro desno v smeri Celovške koče (naravnost Stol). Pot naprej se kmalu strmo vzpne čez
krajši skalnat skok, nato pa se položi in nas hitro pripelje na sedlo Belščica, kjer pridemo na mejni greben.
Ponovno gremo desno in vzpon nadaljujemo po stezi, ki se vzpenja po travnatem pobočju obdanim z rušjem.
Tej vse bolj razgledni poti, nato sledimo do vrha na katerem stoji križ.
Izhodišče - koča pri izviru Završnice 1:15, koča pri izviru Završnice - Svačica 2:15.(Hribi.net). Povratek po isti
poti do Šije potem pa po neoznačeni poti čez Zagon.

Značaj ture (izleta)
Delno zahtevna označena pot. Skupne hoje bo 5 - 6 ur in 883 m višinske razlike.
Oprema
Planinski pohodni čevlji, pohodne palice, če jih uporabljate, hrana in tekočina (2 litra) v nahrbtniku (med
pohodom ni odprte nobene koče) .
Strošek
Skupen strošek bo definiran glede na število prijav, nečlani društva dodatno 2€.
Prijave
Na spletni strani PD Iskra Ljubljana , do petka,19.10., do 16. ure.
Dodatne informacije
Marjan Klančar 041 990 371

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