Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO
Veliki vrh, 2110 m
Čas in kraj odhoda
Odhod v nedeljo, 11. 8. 2019 ob 6.45 iz parkirišča pod Halo Tivolo. Prevoz z osebnimi vozili do izhodišča v
Ravnem polju (55 km, od tega 4km makadama).
Vodnik
Marjan Klančar
Potek izleta
Iz Kamnika se peljemo proti prelazu Črnivec, a le do križišča, kjer se ostro v levo odcepi cesta proti
Kranjskemu Raku (odcep je označen in se nahaja le 500 m pred omenjenim prelazom). V križišču pri
Kranjskem Raku nadaljujemo naravnost po glavni cesti, ki se začne spuščati v dolino Podvolovjek. V
omenjeni dolini bomo le 100 m za barom Gams prišli do križišča, kjer se v levo odcepi cesta proti kmetu
Planinšku ter planinam Podvežak, Ravne in Vodole (odcep je označen). Po makadamski cesti bomo prišli do
parkirišča pod planino Podvežak. Začetek hoje bo od parkirišča iz parkirišča v Ravnem polju pod Planino
Podvežak. Od tu se pot povzpne najprej na planino Podvežak mimo Inkretovega studenca in nato čez Prag
na vrh gore. Proti vrhu je pot precej strma ob kateri pa so nam za lažjo orientacijo v pomoč številni možici.
Pot je markirana, lahka in primerna za vse planince in planinke. Na vrhu je izredno lep razgled na bližnje
vrhove.
Značaj izleta
Vse skupaj bo hoje 2,5 ure navzgor in 2 nazaj v dolino. Vrnemo se po isti poti. Skupna višinska razlika je okoli
650m. Izlet bomo izpeljali v sodelovanju ŠD Brazde vzdržljivosti v sklopu nalog za potrditev priznanja kaveljc,
korenina.
Oprema
Primerna obutev in oblačila, pohodne palice, če jih uporabljate, kapa, energetski prigrizki. Med potjo ni
nobene koče zato je potrebno vzeti s seboj tudi nekaj hrane in dovolj pijače.
Strošek
Strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev, nečlani društva PD Iskra razen članov Brazde
vzdržljivosti plačajo 2 € več.
Prijave
Prijava na spletni strani društva najkasneje do sobote, do 9. ure.
Dodatne informacije

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/

DODATNE INFORMACIJE
Marjan Klančar, 041 990 371.
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