
 

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 

Greben Brezniških peči (Greben nad Kašarijo) 
Čas in kraj odhoda 
Odhod v nedeljo, 17. 10., ob 7.00 iz Tivolija, oziroma zbor na parkiriščih ob TVD Partizan Žirovnica ob 7.45. 
Udeleženci se med sabo dogovorite za prevoz z osebnimi avtomobili. 
 
Vodnik-i 
Vodnik Roman Semenič. 
 
Potek izleta 
Izhodišče je v Žirovnici, od koder se vzpnemo na greben, ki označuje začetek Kamniško-Savinjskih Alp. 
Grebenska pot vodi mimo vodostana Rebro, ki je lepo viden z avtoceste. 
Sledijo Lipje, Brinjev vrh, Mali vrh, Peči, Gosjak, Jecola in najvišja točka ture, Smokuški vrh. Z vrha, ki ga 
imenujejo tudi Vrh Peči, se spustimo v dolino Završnice. Ob poti si ogledamo še Titovo vas, pred 
akumulacijskim jezerom pa si privoščimo čaj v lokalu. 
Čaka nas še pot čez jez HE Završnica in vrnitev do avtomobilov. 
 
Značaj ture (izleta) 
Tura pelje večinoma po strmi atraktivni neoznačeni grebenski poti, kjer je ponekod potrebno poprijeti za 
skalo. V pomoč je sicer za vzorec tudi nekaj klinov in skob. Skupno premagamo okoli 800 višinskih metrov na 
okoli 14.5 km razdalje. Čas hoje je približno 5 ur in pol, brez prištetih postankov.  
 
Oprema 
Oblačila primerna vremenu, čevlji z dobrim podplatom. Pohodne palice, če jih uporabljate. Hrana in pijača iz 
nahrbtnika. 
 
Strošek 
Skupni strošek bo definiran glede na število prijav. 
 
Prijave 
Prijava na spletni strani društva, najkasneje do sobote, do 16.00 ure. Če niste prepričani v kondicijsko in 
tehnično pripravljenost, pred prijavo prosim kontaktirajte vodnika. V primeru močnejšega dežja dan prej, se 
zaradi drsečega terena tura ne izvede. 
 
Dodatne informacije 
Roman Semenič, tel. 031 828 236. 
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Zemljevid poti 

 
Višinski profil 
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Del grebena 


