KOKRŠKO SEDLO, GRINTOVEC (2558 m)

22.-23.8.2020

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 22.avgusta 2020 ob 5.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Gorazd Primic, Igor Sladič – vodnika PZS

POTEK TURE:
Novo mesto – Dom v Kamniški Bistrici (600 m) – Cojzova koča na Kokrškem sedlu (1793 m)
– Grintovec (2558 m) – Cojzova koča – Kamniška Bistrica – Novo mesto
Grintovec je najvišji vrh Kamniško Savinjskih Alp. Nahaja se nad dolino Kamniške Bistrice,
Suhega dola in nad dolino Ravenske Kočne. Dostop z juga od Cojzove koče je nezahteven.
Razgled z vrha je najlepši proti Jezerski in Kokrski Kočni na zahodni strani, na severu se lepo
vidi Jezerska dolina in vrhovi nad Jezerskim, proti vzhodu pa se vidi greben Grintovcev od
Dolgega Hrbta, čez Štruco do Skute. Proti jugu pa se vidi Kalški greben in v ozadju
Ljubljanska kotlina. Cojzova koča stoji na sedlu med Grintovcem in Kalško goro. Imenuje se
po botaniku in ljubitelju gorskega cvetja Karlu Zoisu (1756-1799).

TURA:
1.dan: Z avtobusom na relaciji Novo mesto – Ljubljana – Dom v Kamniški Bistrici. Od tu tura do Cojzove
koče na Kokrškem sedlu, kjer bomo prenočili. Prvi dan bo okoli 4 ure hoje.
2.dan: Po zajtrku tura na Grintovec in sestop nazaj do Cojzove koče. Po daljšem postanku v koči pa še sestop
nazaj v Kamniško Bistrico, kjer nas bo čakal avtobus. Drugi dan pa bo okoli 6-7 ur hoje. V Novo mesto se
bomo vrnili do 19,00 ure.

OPREMA: Popolna planinska oprema (planinski čevlji z dobro narebrenim podplatom – nepremočljivi,
bunda ali vetrovka, pulover, kapa, rokavice, rezervno perilo, rezervne majice, zaščita pred soncem...) in vse kar
sodi v nahrbtnik. Priporočljive so pohodne palice. Tura je tehnično delno zahtevna, priporočljiva pa je dobra
fizična kondicija.
SKUPAJ HOJE: 10 - 11 ur
ZAHTEVNOST: nezahtevna markirana pot
VREDNOST TURE: 30 točk
HRANA: malica, pijača iz nahrbtnika !
možnost toplega obroka v planinski koči !
CENA: 30 EUR (prevoz), nočitev turistični bon
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: najkasneje do 18. avgusta 2020:
Marko: 041 779 205:

Obvezno s seboj: fotokopijo osebne
izkaznice pri koriščenju turističnega bona
in planinsko izkaznico s plačano članarino

www.pd-pohodnik.si

