~ Planinsko društvo Ribnica ~

Planinsko društvo Ribnica vas vabi na

KRIŠKO GORO (1471 m) in
TOLSTI VRH (1715 m).
•
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Kdaj: v soboto, 11. februarja 2017.
Odhod: ob 7. uri z glavne avtobusne postaje pri
cerkvi v Ribnici.
Prevoz: organiziran.
Na vrhu Tolstega vrha, foto Jošt Gantar
Izhodišče poti: Gozd (891 m).
Načrt poti: Gozd (891 m)–Koča na Kriški gori (1471 m)–Tolsti vrh (1715 m)–enako nazaj).
Višinska razlika: 824 m.
Zahtevnosti poti: lahka pot, zimska tura/ težavnost odvisna od razmer.
Slovenska planinska pot (transverzala): Koča na Kriški gori (1471 m) je točka Slovenske planinske poti.

Čas hoje (okvirno): 6–7 ur.
• Potrebna oprema in dokumenti: potrebna je vremenu in razmeram primerna planinska oprema, pohodne
palice, male derezice, osebni dokument, veljavna planinska izkaznica (plačana članarina za leto 2017) in
varen korak. Malica in pijača: na poti iz nahrbtnika, na Kriški gori možno v planinski koči.
•

•

Prijave z akontacijo: v torek, 7. februarja, ob 18. uri, v pisarni PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Akontacija: 15 EUR se plača ob prijavi.

Opis:
Kriška gora je priljubljen vrh nad Tržičem. Na vrhu
Kriške gore stoji koča, s katero upravlja PD Križe.
Koča se nahaja na zahodni strani Kriške gore. Ker
na južno in zahodno stran od koče ni gozda, je lep
razgled predvsem proti Gorenjski ravnini in v
ozadju proti Julijskim Alpam. V bližini se lepo
vidita Dobrča z Lešansko planino in Begunjščica.
Med obema omenjenima vrhovoma pa se zadaj
vidi Stol.
Tolsti vrh, ki se nahaja zahodno od Storžiča, je s
svojimi 1715 m tudi najvišji vrh Kriške gore, tega
pogorja, ki se strmo dviga nad osrednjo
Razgledni greben Kriške gore, foto Jošt Gantar
Gorenjsko. Tolsti vrh je torej nekoliko višji sosed
Koče na kriški gori. Lepa grebenska pot med
Kriško goro in Tolstim vrhom je izjemno razgledna ter nas nagradi za naš trud. Z vrha, ki ima vpisno skrinjico in žig se
nam odpira lep pogled na osrednje Karavanke, kjer lepo vidimo celoten greben Košute, Storžič, Gorenjsko ravnino in
Julijske Alpe s Triglavom na čelu.
Previden, varen korak je naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti, naš cilj je varen sestop in povratek domov.
• Vodja pohoda: Roman Petelin, vodnik PZS, informacije: 041 325 664.
•

Srečno in varen korak, PD Ribnica
Gremo skupaj varno v gore!

Pripravila: Zdenka Mihelič

