
OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter 
izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu, ima plačano letno 

članarino v PD in urejeno nezgodno zavarovanje, če je izlet v tujino. Udeleženec je dolžan spoštovati 

navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost. 
 

PD Slivnica pri Celju vabi na 

TOSC (2275m)                             

v soboto, 26.09.2020 
 

ODHOD: AP Gorica 05:30 
 

PREVOZ: Organiziran z kombijem ali busom (ob 

morebitni spremembi pa z lastnimi vozil) 
 

STROŠKI PREVOZA: 20€ v kolikor bo organiziran prevoz (V nasprotnem primeru10€, 

poravna se pri tistemu z katerim se vozi) 
 

ČAS HOJE: predvidoma 10 – 11h z počitki 
 

HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika, 1- 1,5 l vode, na tem delu poti ni nobene koče 
 

POTREBNA OPREMA: obleka primerna temperaturam oziroma vremenski 
napovedi za ta dan, planinska obutev. 
 

ZAHTEVNOST POTI: pot je lahka, razen na enem delu zelo zahtevna 
nekaj metrski odsek, pod Viševnikom 
 

OPIS POTI:  Že ime Tolstec – Tosc, še bolj pa njegova pojava izdajata enega 
izmed debeluhov naših gora. Tosc je najvišji v grebenu, ki poteka vzdolž Krme 
na jugovzhodu.  Tosc se ponaša z najlepšim pogledom na Triglav z juga. Tako 
ga opisuje Jože Mihelič v svojem vodniku o Julijskih Alpah. 
Našo pot bomo začeli na Pokljuki, in do odcepa za naš vrh, (2h) bomo hodili po 
poti, ki vodi tudi na Triglav in Vodnikov dom. Od tu dalje pot ni markirana, 
vendar pristop na njegov planotast vrh ne predstavlja nobenih težav. Vračamo 
se po isti poti, proti Studorskemu prevalu, kjer se bomo povzpeli še na Veliki 
Draški vrh, in na prevalu še na Mali Draški vrh, in čez Viševnik nazaj na 
Pokljuko. Seveda pa lahko oba vmesna vrhova tudi izpustimo, oz. tisti, ki bi imel 
željo da jih obišče, stopi na njih, ostali pa medtem počivajo pod vznožjem. 
Vsi ti vrhovi presegajo 2000m, Viševnik pa je eden izmed najbolj obiskanih 
vrhov, od tu dalje do našega izhodišča bomo porabili 2h. Med Pokljuko in 
Studorskim prevalom, bo pot izvedena v krožni obliki. 
  

Časovnica je približna, in se lahko spremeni glede na tempo hoje. 
 

V primeru slabe vremenske napovedi se izlet prestavi na nedeljo 
 

ROK PRIJAVE: Sreda 23.9.2020  
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

• 040 215 110 – Silvo  

• pdslivnicapricelju@gmail.com 


