Lokovnikov Grintovec / Grintoutz (1809 m)
Kdaj

V soboto, 28. septembra 2019, ob 7.00 uri

Kako

S posebnim minibusom, zbor pred Mercator centrom Primskovo, Kranj

Opis poti

Lokovnikov Grintovec, čigar vrh je z ruševjem porasel, se nahaja severno od
Košutice. Od Košutice ga loči Dovjakovo sedlo, na vzhodu pa ga manjše
Majerjevo sedelce povezuje z gozdnatim Praprotnikom. Vrh je precej redko
obiskan, zaradi česar je pot zaraščena z gostim ruševjem in tudi redke markacije
so že skoraj zbledele. Z vrha se odpirajo krasni razgledi, nekateri bi rekli da so leti še lepši kot s sosednje Košutice.
S hojo bomo pričeli na parkirišču ob cesti, ki vodi proti Ljubelju. V prvem delu
bomo hodili po lovski poti, ki vodi tudi na planino Korošico. Malo pred planino pa
se bomo usmerili proti Hajnževem sedlu/grabnu. Pot nas bo usmerila na
avstrijsko stran, nekaj časa bomo še sledili ograji, ko pa jo bomo prečili pa se bo
pot počasi pričela izgubljati in potrebno bo nekaj pozornosti in iznajdljivosti, da se
bomo skozi rušje vzpeli na Lokovnikov Grintovec.
Sestopili bomo v smeri pristopa, morda se bomo ustavili še na planini Korošica.

Zahtevnost in
trajanje

Hoje je za ~6 ur (vzpon 3h, sestop 2,5h). Lahka neoznačena steza, odsekoma
delno zahtevna označena pot.

Potrebna
oprema

Dobri planinski čevlji, pohodne palice, primerna oprema za visokogorje z zaščito
proti vremenskim pojavom (+ rezervna oblačila), hrana in pijača iz nahrbtnika,
komplet osebne prve pomoči. Nekaj evrov za priboljške v koči in ob poti.
NE POZABI!! Osebni dokument in potrjena planinska izkaznica za 2019.

Vodnika

Klemen Ručigaj in Breda Pirc

Strošek izleta

25€ za člane PD Iskra Kranj

Prijave,
informacije in
plačila

* v pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali
* z nakazilom na TRR društva ali
* Klemen Ručigaj, 051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com ,
* Breda Pirc, 051 39 70 40, bredapirc@gmail.com .

Rok prijav

Sreda 25. september 2019

Opombe

V primeru nepredvidenih razmer si vodnika pridržujeta pravico do spremembe ali
odpovedi ture. Vsak udeleženec hodi sam na svojo odgovornost.
Vljudno vabljeni !

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

