
 

Planinsko društvo ISKRA Ljubljana 

VABILO 
 

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije. 
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/ 

 Dvodnevna planinska tura na GRINTOVEC 2558  m 
Čas in kraj odhoda 
Odhod v soboto, 17. 7. 2021 ob 6.00 uri pod Halo Tivoli.  Prevoz z osebnimi avtomobili. Cesta do Žagane 
peči je normalno prevozna.    
Vodnica 
Alenka Sakelšek 
Potek izleta 

1. dan: Žagana peč, po brezpotju do lovske koče in do markirane poti čez Kalce, na Kalško goro ter 
spust do  Cojzove koče  na Kokrškem sedlu – spanje 

2. dan: Cojzova koča, vzpon na Grintovec, Cojzova koča, v Koncu, Žagana peč  
Čas hoje: 

1. dan: 7 – 8 ur.  
2. dan: 7 – 8 ur. Za oba dneva je čas hoje je okviren za zmeren tempo hoje s postanki 

Značaj izleta 
Zahtevnost poti: Prvi dan: pot od Žagane peči do Kalškega grebena je lahka, spust do Cojzove koče je 
zahtevna pot, potrebna je čelada.  
Drugi dan: vzpon na Grintovec, lahka pot, potrebna čelada, odvečno opremo in oblačila pustimo v koči.        
 
Zahtevnost dvodnevne ture je primerna za fizično in psihično pripravljene pohodnike. 
  
Oprema 
Nahrbtnik naj ne bo pretežak. Potrebujete: udobno planinsko obutev, oblačila glede na napoved vremena. 
Vedno je priporočljivo imeti: kapa s šiltom, sončna očala, kremo proti soncu, tanka majica ali srajca z dolgimi 
rokavi, 2-3 funkcijske majice s kratkimi rokavi, tanek flis, anorak, letne planinske hlače, 2 para nogavic (v 
koči imajo copate, lahko pa vzamete lahke superge), pohodne palice, če jih uporabljate, mala prva pomoč 
(povoji,obliži,aspirin,zdravila,če jih uživate), mala brisača, toaletne potrebščine, napolnjen mobilni telefon, 
osebna in planinska izkaznica, gotovina in kartica (če je povezava se lahko plača s kartico). Dovolj tekočine, 
energetske ploščice, suho sadje, kakšen sendvič ali kar navadno jeste na planinskih poteh. Hrane ne vzemite 
preveč, ker jo lahko kupimo v koči. Priporočam zaščito pred dežjem (mali dežnik ali pelerina).  
 
Glede na situacijo s korona virusom vzemite s seboj tudi zaščitno masko in malo razkužilo, spoštovali 
bomo predpise PZS in NIZJ.  
 
Strošek 
Prispevek za vožnjo z osebnim avtomobilom,  ostali stroški, kot običajno.  Odobrena cena za ležišča je 12 E 

in turistična taksa 2 E. Cenik za hrano  http://www.pdkamnik.si/cojzova-koca-na-kokrskem-sedlu/  V 

kolikor želite koristiti vaučer mora biti na vaše ime, poleg morate imeti FTC osebne izkaznice.  

Prijave 
Prijave do petka, do 8. ure, v primeru slabega vremena si pridružujem spremembo poti oz.odpoved. 
Informacije spremljajte na spletu. 
 
Dodatne informacije  
Alenka Sakelšek, 041 231 977 
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