
Planinsko društvo LAŠKO vabi na... 

KRIŠKO GORO (1471 m) in  
TOLSTI VRH (1715 m) 

14. oktober 2017 

Kdaj? 14. 10. 2017.  

Odhod: ob 7.00 uri, AP 
Laško.  
Povratek: popoldan. 
Priporočljiva oprema: 
planinska obutev, pohodne 
palice, vremenskim 
razmeram primerna oblačila.  
Hrana in pijača: iz nahrbtnika 
ali na Koči na Kriški gori. 
Opis ture: V dneh, ki jih je obarvala jesen, visokogorje pa že rahlo boža zima, se v PD Laško 
podajamo na ravno pravšnji izlet.  Tolsti vrh in Kriška gora na zahodu Kamniških Alp omogočata 
čudovito razgledno doživetje v vseh letnih časih. Stojita  zahodno od Storžiča in sta del 
nezgrešljive gorske panorame nad Kranjem z okolico. Iz vasi Gozd se bomo najprej vzpeli na 
Tolsti vrh, ki z lepo priostreno obliko spominja na sosednji Storžič. S svojimi 1715 m je tudi 
najvišji vrh Kriške gore, pogorja, ki se strmo dviga nad osrednjo Gorenjsko. Z vrha, ki ima vpisno 
skrinjico in žig, se nam odpre lep pogled na osrednje Karavanke, kjer lepo vidimo celoten 
greben Košute, Storžič, Gorenjsko ravnino in Julijske Alpe. S Tolstega vrha se bomo po 
raztegnjenem hrbtu Kriške gore podali do Koče na Kriški gori. Tam se bomo spočili in malo 
posedeli ter uživali v razgledu. Ker na južno in zahodno stran od koče ni gozda, je lep razgled 
predvsem proti Gorenjski ravnini in v ozadju proti Julijskim Alpam vse do Triglava. V bližini se 
lepo vidi Dobrča z Lešansko planino in Begunjščica. Med obema omenjenima vrhovoma pa se 
zadaj vidi Stol. S koče se bomo nato vrnili do izhodišča v vasi Gozd in tako naredili lepo krožno 
turo. 
Možna bo tudi lažja varianta, ki bo šla iz vasi Gozd na Kriško goro in nazaj.  
 
Časovnica:  Gozd –Tolsti vrh: 2h 15 min, Tolsti vrh – Koča na Kriški gori: 1h,  Koča na Kriški gori 
– Gozd: 1h. Skupaj: 4h 15 min hoje.   
Lažja: Gozd – Kriška Gora: 1h 30 min, Kriška Gora – Gozd: 1h. Skupaj: 2h 30min hoje 
 
Zahtevnost: lahka pot. 

  

Strošek izleta: 15 Eur 

 

Prijave in dodatne informacije (do srede, 11.10.2017): 040 296 420 (Urša Sojč). 

Plačilo: do srede, 11.10.2017, Konting, d.o.o, Mestna ulica 6, Laško. 

 

V primeru slabega vremena izlet odpade! 

Lep planinski pozdrav! 


