Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica vabi na
planinski izlet v soboto 20. 8. 2022
Kalška gora 2047 m

Zbor: 20. 8. 2022 ob 4.30 na parkirišču za Domom na Vidmu v Ilirski Bistrici
Zahtevnost: zahtevna neoznačena in označena pot
Čas hoje: 7 ur
Opis:
Kalška gorja je razgledna gora, ki tvori zaključek Kalškega grebena pred spustom tega na Kokrško sedlo.
Odhod iz Ilirske Bistrice ob 4.30 v smeri Ljubljane, Kamnika in dalje Kamniške Bistrice. Naše izhodišče
bo parkirišče ob balvanu Žagana peč v Kamniški Bistrici.
Pot takoj za balvanom Žagana peč zavije v gozd. Neoznačeni lovski stezi sledimo preko strmega
gozdnega pobočja, ki nas po uri in pol pripelje do lovske koče. Od tod dalje se pot nekoliko položi in
preide v poraslo grapo, ki nas pripelje na precej nepoznane in osamljene gorske pode – Kalce. Po
prečenju Kalc sledi vzpon po zakraselem terenu do markirane planinske poti, ki preko varoval pripelje
na Kalški greben. Sledi sprehod do vrha, ki je v neposredni bližini. Vrh bomo dosegli po treh urah in pol
hoje.
Spust poteka po zahtevni markirani poti do Koče na Kokrškem sedlu. Odsek do koče je izpostavljen in
poteka po krušljivem terenu – ni za vrtoglave! Sledi postanek v koči in povratek na izhodišče po lahki
markirani poti.
Povratek proti Ilirski Bistrici je predviden v pozno popoldanskih urah.
Prevoz: osebni avtomobili (Kdor je pripravljen peljati, naj to navede pri prijavi. Voznik dobi povrnjene
stroške prevoza.)
Povratek: v večernih urah
Cena: 10€ + stroški prevoza, ki se jih povrne direktno vozniku
Oprema: osnovna planinska oprema, čelada, zaščita pred soncem, zadostna količina tekočine (vsaj 2
lit), malica, planinska izkaznica in dnevnik
Vodnika: Špela Kralj in Andrej Barovič
Opomba: Vsi udeleženci so na izletu na lastno odgovornost. Planinsko društvo ima pravico potek
izleta spremeniti ali ga odpovedati.
Prijave: Prijave zbiramo po e-pošti na naslov: spela.kralj2@gmail.com ali v prostorih društva v
času uradnih ur (torki med 17.00 in 19.00) do 18. 8. 2022.

