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Virnikov Grintovec, 1654 m
Čas in kraj odhoda
Odhod v nedeljo, 24. 11. 2019 ob 8.00 iz parkirišča pod Halo Tivoli. Prevoz z osebnimi vozili do izhodišča do
cerkve Sv. Ožbolta na Zg. Jezerskem
Vodnik

Dušan Debevec
Potek izleta
Od cerkve nadaljujemo po asfaltirani cesti, ki se zmerno vzpne in nas po nekaj 10 korakih pripelje do mesta,
kjer se le ta konča. Tu bomo na drevesu opazili smerno tablo za Virnikov Grintovec, ki nas usmeri desno na
peš pot, ki se zložno vzpenja ob robu travnatih senožeti. Pot, ki gre za tem v gozd in, ki se začne zmerno
vzpenjati, nas po 15 minutah hoje, takoj za potočkom, pripelje do domačije Žmitek, kjer tudi stopimo na
makadamsko cesto.
Markirana peš pot, omenjeno cesto le preči, nato pa se začne strmo vzpenjati skozi strnjen gozd. Po nekaj
minutah strmega vzpona, se priključimo zložnejšemu kolovozu, kateremu nato sledimo do manjšega prevala
med Olipovim robom (drugo ime Žmitkov špic) na levi in Žmitkovim vrhom na desni.
Kolovoz se tu spremeni v prijetno stezico, ki nas ob nekaj razgledih na okoliško hribovje pripelje do gozdne
ceste. Pot nadaljujemo po cesti dobrih 100 m, nato pa nas markacije usmerijo desno na vzpenjajočo peš
pot. Poti, ki se naprej prečno vzpenja skozi gozd, se kmalu priključi pot iz Murnovega, mi pa nadaljujemo
naravnost v smeri Virnikovega Grintovca. Višje se pot povsem položi in zavije nekoliko v desno, kjer preči
pobočja Žarkovih peči (1411 m). Po nekaj minutah lahkotne hoje stopimo iz gozda, na večjo jaso (sedlo
Žingerc 1345 m), kjer se nam z desne priključi pot iz avstrijske strani.
Nadaljujemo v smeri Virnikovega Grintovca, po poti, ki gre v gozd, le ta pa se začne vse strmeje vzpenjati.
Precej strma pot, nas višje pripelje na glavni greben, kjer le ta zavije v levo. Na grebenu, s katerega se nam
odpirajo lepi razgledi na okoliške vrhove, popusti tudi strmina. Tej občasno zelo razgledni in na posameznih
mestih za zdrs nevarni poti (v suhem ni večje nevarnosti) sledimo vse do vrha Virnikovega Grintovca.
Značaj izleta
Lahka označena pot. Vse skupaj bo hoje 2,5 ure navzgor in 2 nazaj v dolino. Vrnemo se po isti poti. Skupna
višinska razlika je okoli 650m.
Oprema
Primerna obutev in oblačila, pohodne palice, če jih uporabljate, kapa, energetski prigrizki. Med potjo ni
nobene koče zato je potrebno vzeti s seboj tudi nekaj hrane in dovolj pijače.
Strošek
Strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev, nečlani društva PD Iskra plačajo 2 € več.
Prijave
Prijava na spletni strani društva najkasneje do petka, do 16. ure.
Dodatne informacije
Dušan Debevec 031 228633

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
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