POHOD NA TOŠKO ČELO 22.6. 2020
Za učence od 6. do 8. razreda
Zbor pred šolo:
Povratek pred šolo:
Izhodišče:
Cilj
:
Čas hoje :
Zahtevnost:

8.30
med 12.00 in 12.30

Ljubljana- Šentvid (314 m )
Toško Čelo 590 m
1 ura 45 min
lahka označena pot

Opis poti:
Ob izhodišču nas napis na betonski škarpi usmeri desno na vzpenjajočo cesto, ki kmalu zavije ostro v
levo. Takoj za ovinkom, pa se v desno odcepi slabša cesta, ki vodi na Toško Čelo (v bližini so tudi
planinski smerokazi). Vzpon nadaljujemo po slabši makadamski cesti, ki se vzpne nad predor Šentvid,
le ta pa ravno nad vhodom v predor zavije levo. Sledi še nekaj minut hoje po cesti, nato pa nas na
mestu, kjer cesta zavije desno, markacije usmerijo naravnost na markiran kolovoz, oz. pešpot, ki se
vzpenja vzporedno s kolovozom. Po krajšem vzponu se pot položi in nas pripelje do znamenja in klopi.
Pot kar nekaj časa nadaljujemo po kolovozu, mi pa na razpotjih pazljivo sledimo markacijam, da ne
zaidemo s prave poti. Nekoliko višje po levi strani obidemo vrh Velika Trata, pot pa nas le malo naprej
pripelje na manjši preval med že omenjenim vrhom in Črnim vrhom. Na prevalu kolovoz zavije nekoliko
v desno, nato pa nas markacije usmerijo levo na za kratek čas bolj strmo stezico. Steza se višje vrne
na kolovoz, le ta pa se razcepi na dva dela. Nadaljujemo po levem v smeri Toškega Čela, pot naprej
vodi deloma po kolovozu, deloma pa po pešpoti. Višje se pot za nekaj časa strmeje vzpne, nato pa nas
pripelje iz gozda, kjer stopimo na asfaltno cesto. Tu se pot povsem položi, mi pa se po cesti sprehodimo
do bližnjega križišča. Od križišča nadaljujemo levo (desno Katarina) ter po krajšem spustu prispemo do
Lovskega doma na Toškem Čelu.
Da bo pohod potekal tako kot si želimo je skoraj najpomembnejša primerna obutev, ki mora biti udobna
in varna. Tudi obleka naj se prilagaja vremenski situaciji in temperaturi.
Šolsko malico dobite pred odhodom, ko se vrnemo je kosilo.

Planinski pozdrav.

