
 
PD ZZV Celje in POHODNIKI 55+ -  

vabimo  
v nedeljo, 11. septembra 2016,  

na 
VIRNIKOV GRINTAVEC, 1657 m 

 
ODHOD 

Zbrali se bomo ob 7.00 uri na Glaziji. Poseben avtobus odpelje ob 6.15 uri iz Slovenskih Konjic, mimo 
Vojnika, Hudinje, Nove vasi do Glazije, in nato do Žalca, kjer je odhod ob 7.10 uri. Sledi vožnja do 

Jezerskega, kjer bo izhodišče naše poti. 
 

OPIS POTI 
Iz avtobusa bomo izstopili v središču Jezerskega, 900 m n.v. V bližini se nahaja cerkvica sv. Ožbolta, ki 
je tudi zavetnik savinjskih splavarjev. Planinska pot nas bo vodila malo navzgor, malo navzdol, tako, 

kot smo planinci navajeni. Kmalu bomo prišli do večje planinske jase, na katero se pridruži pot iz Kort. 
Do sem bomo potrebovali 1,30 ure hoje in če bo kdo utrujen, se od tu lahko vrne na izhodišče, ostali 

pa se bomo po grebenu povzpeli na vrh Virnikovega Grintavca, 1657m. Sledi počitek, malica in 
nepozabni trenutki ob lepih pogledih na sosednje vrhove. Ne pozabite na dnevnike, na vrhu sta 

vpisna knjiga in žig! Sledi hoja v dolino in odžejanje pri izviru kisle vode. 
 

ČAS HOJE 
Za vzpon in povratek na Virnikov Grintavec  bomo potrebovali 5 ur, do planine  in nazaj pa 3 ure.  

Pot ni zahtevna. 
 

OPREMA 
Planinska obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram. 

 
Stroški prevoza znašajo 15,00 EUR. 

 
PRIJAVE:  Slavko Škrubej, vodnik PZS, tel. 041 613 854  

                    Stanko Gašparič, vodnik PZS, tel. 041 862 214 
 
ALI VESTE … 
da beseda grintavec pomeni  skalno dolino in dolomit. Beseda je izpeljana iz grintav, v pomenu pust, 
raskav, hrapav, peskast, robat, to pa iz grint, krasta, kar je prevzeto iz nemške besede Grind , krasta , 
garje….V naših gorah je precejšnje število vrhov z imenom Grintavec …Virnikov Grintavec, Mali 
Grintavec blizu Storžiča, v Julijcih Veliki Bavški Grintavec, Mali Bavški Grintavec in nad Rabljem 
Predelski Grintavec, znana je tudi planina Grintavica, pri Cerknem pa imajo Grintavo grapo… 
 

Samo gore so zdravilo, ki pozdravi skoraj vse. Brez obiska zdravnika si tam  naberemo nove 
moči, dobro voljo in mir! 


