
 

PLANINSKI 

DRUŠTVI ŽALEC 

 in GALICIJA 
 

 

vabita na planinsko turo 
 

na 

Tosc (2275m) 

v soboto, 4. 7. 2020 
 

Odhod z osebnimi vozili: ob 5.00 izpred pisarne PD Žalec 

Načrt poti: Izhodišče (konec ceste na Pokljuki) – Tosc (2275m) – konec ceste na Pokljuki.  

Z osebnimi vozili se bomo odpeljali na Rudno polje na Pokljuki do parkirišča na koncu ceste. Tu bo naše 

izhodišče. Vožnja z avtomobili do izhodišča traja približno 1.45 min.  

Z izhodišča se bomo usmerili po markirani poti proti Toscu. Pot nas bo vodila najprej po strmejši gozdni poti 

do planine Konjščica, od koder se bomo povzpeli na Studorski preval. Sledi rahel spust in nato daljše 

prečenje  pobočja pod Velikim Draškim vrhom in del pobočja pod Toscem. Nato se bomo usmerili na 

nemarkirano pot proti vrhu Tosca. Za celotno pot do vrha bomo potrebovali približno 4 ure. Na vrhu bo v 

primeru lepega vremena lep razgled na Triglav, Viševnik in druge okoliške vrhove. Na vrhu se bomo odpočili. 

Hrano in pijačo naj si prinese s seboj vsak sam, ker ob poti in na vrhu ni koče! Po počitku se bomo vrnili do 

izhodišča po isti poti. Za pot nazaj do izhodišča bomo potrebovali približno 3 ure in pol. 

Čas hoje: cca  8 ur.  

Hrana in pijača: Iz nahrbtnika (vsak pohodnik naj ima s sabo tudi dovolj vode) – ob poti ni nobene planinske 

koče! 

Prevoz: Z osebnimi vozili. Za strošek prevoza se dogovorimo z vozniki avtomobilov.  

Oprema: Dobro uhojeni planinski čevlji za visokogorje, pohodne palice, veljavna planinska izkaznica, ostalo 

glede na okoliščine (krema za sončenje, dežni plašč v primeru nevihte,..). 

Zahtevnost: lahka,  vendar dolga, deloma strma pot. Delno po markirani in delno po nemarkirani poti. 

Primernost: pohodniki s primerno kondicijo za daljše pohode, vešči hoje po strmem in spolzkem terenu. 

Prijave do četrtka, 2.7.2020    

za PD Žalec:  051 351 689  Andrej Češek, e-mail: andrej.cesek@gmail.com 

za PD Galicija:  041 666 465 Igor Senič - vsak dan po 19. uri 

Izlet bo vodil Andrej Češek. 

 V primeru slabega ali nestabilnega vremena in premajhnega števila udeležencev bo pohod odpovedan.             
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