
 
Vabilo na planinsko turo na 
VIRNIKOV GRINTAVEC (1654 m) 

nad Zgornjim Jezerskim 
v SOBOTO, 16. OKTOBRA 2021 

Kako in 
kdaj

Odhod z osebnimi avtomobili ob 7. uri  izpred Osnovne šole Loka (Črnomelj). 
Povratek domov bo v večernih urah.

Opis cilja

Virnikov Grintavec je vitek gozdnat in proti vrhu skalnat vrh severno nad Zg. Jezerskim. 
Kljub skromni nadmorski višini daje s skalnatimi južnimi pobočji visokogorski vtis. 
Zaradi samotne lege se z njegovega vrha ponuja čudovit razgled na Grintovce in celoten 
greben Košute na nasprotni strani. Ime je dobil po domačiji Spodnji Virnik, kateri 
lastniki so imeli pod njegovimi zahodnimi pobočji ogromno istoimensko planino.

Potek ture, 
zahtevnost 
ter čas hoje

Izhodišče obeh variant je Zgornje Jezersko (880 n. m.), sredogorsko razloženo 
naselje. 

1. varianta: Zgornje Jezersko – domačija Žmitek – sedlo Žingrc (1345 m) – 
Virnikov Grintavec (1654 m ) – sedlo Žingrc – Jezerski vrh – Planšarsko jezero; 
lahka označena in delno neoznačena pot; čas hoje: 4 h–4. 30 h. 
 (Zaradi nevarnosti zdrsa otrokom odsvetujem vzpon po grebenu.) 
       

2. varianta: turistični sprehod od središča vasi ob potoku Jezernici do 
Planšarskega jezera in naprej po dolini Ravenske Kočne do izhodišča poti na 
Češko in Kranjsko kočo (do tovorne žičnice): 1–2 h.

Potrebna 
oprema

Oprema za enodnevni izlet v visokogorje: planinski čevlji, nahrbtnik, oblačila 
primerna letnemu času in vremenu. Zaščita pred soncem, mrazom, vetrom, (anorak, 
termovelur, kapa, rokavice, zaščitna krema proti soncu, sončna očala, dežnik ali 
pelerina), prva pomoč (povoji, obliži, aspirin …), rezervna oblačila. Priporočamo 
pohodne palice. Rezervna oblačila in obutev v avtomobilu.

Hrana Malica in pijača iz nahrbtnika oz. v restavraciji pri Planšarskem jezeru

Informacije
, prijave in 
vodenje

Jože Hudelja ☎: 041 812 718 (v večernih urah do petka do 18. ure)  

in ostali vodniki PD Črnomelj

Strošek 
izleta

Odrasli: 20 €, mladina: 15 €, otroci: 10 €, nečlani: 25 €. Če gresta na izlet oba starša 
ali stara starša člana PD Črnomelj, gredo otroci do 26. leta brezplačno.



Sečje selo, 11. 12. 2021 

Opombe
• Ne pozabite zdravstvene knjižice. 
• Pogoj za udeležbo je PCT.  
• V primeru slabega vremena izlet odpade oz. se ga preloži na drug termin.


