Pohod na Šmarno goro

Sunday, 10 March 2019 20:51

PLANINSKI POZDRAV!
Draga planinka, dragi planinec!
V
nedeljo, 17. 3. 2019, vabimo vse ljubitelje hribov in narave, da se nam
pridružite na pomladanskem pohodu na Šmarno goro.
Šmarna gora je 669 m visok vrh, ki se nahaja severozahodno od glavnega
mesta Slovenija. Z vrha, na katerem se nahaja gostinski lokal ter cerkev, se
nam odpre lep razgled na Gorenjsko, del Julijski Alp, Karavank in Kamniško
Savinjskih Alp. Prvotno se je ta vrh imenoval Holm, kar pomeni od vseh
strani osamljeno višavo. Kasneje je gora veljala tudi kot božja pot, od tod
izvira tudi njeno današnje ime. Zahodni vrh, Šmarno-gorska Grmada je 7 m
višja od svoje vzhodne sosede. Ime se je prijelo od časov turških vpadov.
Zaradi svoje lege so imeli na njej urejeno opazovalnico, s kresovi pa so
dajali znamenja na blizu in daleč o bližajoči se nevarnosti turških roparskih
vpadov. Nekateri danes Šmarno goro imenujejo tudi kot Ljubljanski Triglav.
Opis poti: Iz Šmartnega se odpravimo preko Trojan proti Ljubljani. V
Črnučah krenemo desno v smeri Šmartnega pod Šmarno goro do parkirišča
pri pokopališču, kjer izstopimo. Pri prvih oznakah za Šmarno goro krenemo
na ožjo cesto, kjer se prične pot vzpenjati med hišami. Po krajšem vzponu,
prispemo do križišča, kjer nas oznake desno usmerijo proti Šmarni gori. Pri
zadnji hiši se pot spremeni v gozdno planinsko pot. Naprej se po označeni
poti vzpenjamo skozi gozd nato pa prispemo na označeno razpotje, kjer se
usmerimo levo v smeri Šmartinske poti (desno je Partizanska pot na Šmarno
goro). Kmalu prispemo do kapele Žalostne Matere Božje, kjer se nam
priključi še ena od poti iz Tacna po kateri se bomo tudi vračali do avtobusa.
Od tu naprej se pot prične strmeje vzpenjati. Pot ves čas poteka skozi gozd.
Ob poti naprej se priključi še ena pot iz Tacna, v ostrem desnem ovinku pa
še pot iz Vikarč. Od tu naprej pa po široki poti mimo kapelice do razpotja,
kjer se levo odcepi markirana pot na Grmado. Kaj kmalu stopimo na cesto
po kateri gremo mimo zvona želja, od tu pa desno po pešpoti mimo kapelice
Svete Sobote, do samega vrha Šmarne gore. Sestop pa nazaj v smeri
Tacna, kjer nas bo čakal avtobus.
Čas hoje: 1h vzpon in 1h 10 min spust.
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Zahtevnost poti: Pot je lahka, le tu in tam so malo krajši vzponi.

Oprema: Obvezni planinski čevlji, pohodniške palice. Pijača in malica iz
nahrbtnika. Možna malica in pijača tudi v gostinskem lokalu na vrhu Šmarne
Gore.
Odhod: 17. 3. 2019 ob 7.00 URI IZPRED BRUNARICE V ŠMARTNEM OB
PAKI.

Prijave zbirata: Urška Zacirkovnik (041 498 982) – vodja izleta
Franc Zacirkovnik (041 490 771)
Zoran Predolnik (041 776 398)
ali na sedežu društva

Prijave se zbirajo najkasneje do petka, 15. 3. 2019
Prispevek:

cca 12 € - (strošek prevoza ob prijavi najmanj 20 udeležencev)
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