Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

Na pl. Izlet na Tolsto goro (734m) na Špico nad
Kamnikon(660m) in Stari grad (577m)
Zbor
Na velikonočni ponedeljek, 22. 4. 2019 se ob 9 uri dobimo pri Pubu Pod Skalco pri Kamniku. Drugače pa pod
Halo Tivoli ob 8.30. Za prevoz se bomo dogovorili.
Vodnik
Vodnik Marjan Klančar
Potek izleta
Najprej se bomo povzpeli, po dokaj strmi poti, proti samemu vrhu. Na vrhu kakšnih izjemnih pogledov z
gore ne bo, zato se bomo kaj kmalu spustili najprej do prevala in nato po gozdni poti do ceste. Prehodili
bomo nekaj deset metrov po cesti, od koder bomo imeli lep pogled v dolino proti Ljubljani. Potem prečimo
cestni krak po gozdu in takoj, ko pridemo do ceste sledi zopet nekoliko strmejši del 60m višinske poti na vrh
Špice. Od tu je veliko lepši pogled na okolico pod nami, tja do Triglava. Sledi 100m spust in nati vstop skozi
grajska vrata do Starega gradu. Tu sta ob obzidju tudi razgledni tabli z opisi vrhov in naselij. Z gradu se
spustimo po dokaj strmem klancu do izhodišča.
Značaj ture (izleta)
Lahka neoznačena večinoma gozdna pot . Same hoje bo do 3,5 do 4 ure. Skupno bo približno 530 m vzponov
in 6,5 km poti. Izlet je v sklopu t.im.”upokojenskih”, a se ga lahko udeležijo vsi ki imajo ta dan voljo in čas za
pohod.
Oprema
Običajna planinska obutev, pohodne palice in oblačila za ta letni čas. Zadostna količina pijače in nekaj hrane.
Pijačo je mogočo dobiti v restavraciji na Starem gradu.
Stroški
Skupni strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev.

Dodatne informacije
Marjan Klančar (041 990 371).
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