
 

         50 let 

 

PLANINSKI 

DRUŠTVI ŽALEC 
 in GALICIJA 

 

 

 

vabita na 
 

KALŠKI GREBEN (2224 m) 
 

v soboto, 24. junija 2017 
 

Kalški Greben je gora v Kamniško-Savinjskih Alpah in z 2224 m najvišji vrh v skupini Krvavca. Na jugu se 
začne s planino Dolgo Njivo in Škrbino vzhodno od nje, preko katere je povezan z ostalimi vrhovi Krvavške 
skupine. Od osrednjih Grintavcev ga ločuje Kokrsko sedlo, na katerega pada s svojim severnim ostenjem 
njegov drugotni vrh, 2047m visoka Kalška gora, s katero se greben tudi končuje. Na zahodu pada s svojim 
ostenjem globoko v dolino Kokre, njegovo vzhodno ostenje pa kratko pada na zakraselo planoto Kalce, 
preko nje pa v zatrep doline Kamniške Bistrice. 
 

Izhodišče:   Žagana peč v Kamniški Bistrici ( z avtomobili preko Kamnika v Kamniško Bistrico ), 1,5h vožnje. 

 

Turo pričnemo pri Žagani peči. Vzpon po neoznačeni lovski stezici do lovske koče. Nadaljujemo desno nad 

lovsko kočo preko visokogorskih podov Kalce. Deloma brezpotje. Na greben vstopimo bodisi po markirani 

poti s Kalške gore ali po melišču pod škrbino. Gibanje po grebenu je zelo zahtevno, potrebno je premagati 

tudi približno 10m visok navpičen skok v grebenu. Uporaba samovarovanja. Sledi povratek nazaj po 

celotnem grebenu Kalškega grebena na Kalško goro. 

Sestop bodisi bo neoznačeni poti preko Zoba do lovske koče in v dolino ali pa sestop do Cojzove koče na 

Kokrskem sedlu in nadaljevanje v Kamniško Bistrico. 

Čas ture: 9h 

Zahtevnost: tehnično in kondicijsko zelo zahtevna tura zaradi prečenja izpostavljenega grebena ter skoka 
v grebenu, višinska razlika 1300m 

Oprema: čelada, samovarovalni komplet, ustrezna obutev, lastna hrana in pijača za cel dan, potrjena 
planinska izkaznica 

Primernost: izkušeni planinci vešči samostojnega gibanja po zelo zahtevnih planinskih poteh, vešči 
samovarovanja na jeklenicah in gibanja po nemarkiranemu terenu, odlična kondicija, tura je 
izpostavljena sončni pripeki 

 

Odhod ob 4:00 izpred pisarne PD Žalec, zbor ob 3:45. Za prevoz se bomo organizirali z osebnimi 
avtomobili. Stroške prevoza dogovorimo glede na razpored po avtomobilih. 

Tura le v lepem in stabilnem vremenu. 

 
Prijave :  Bogdan Kreča   031 565 423 e-pošta: bogdan.kreca@triera.net 
  Nebojša Krivokapič  041 354 741 e-pošta: nebojsa.krivokapic@gmail.com 
                       Igor Senič   041 666 465 
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