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Brennkogel (3.018m) 
 

 

Kdaj, kje V soboto 4. septembra 2021 ob 04h00 izpred Mercatorja Primskovo v Kranju 

Kako S posebnim avtobusom  

Opis poti PD Iskra Kranj in PD Železniki vabita na tritisočak Brennkogel v Visokih Turah. 
Jutranja vožnja po Gorenjskem in Koroškem do Heiligenbluta (Sveta Kri) in 
naprej po gorski cesti do vratc Hochtor (2.504m), kjer pričnemo s hojo. Pot vodi 
najprej po pobočjih sosednje gore Grosser Margrötzenkogel (2.734m) in naprej 
po grebenu nad jezercem do južnega grebena naše gore, po katerem se 
vzpnemo na Mali Brennkogel in nato na sam vrh Brennkogla. Razgledi z vrha so 
enkratni, posebej na Grossglockner (Veliki Klek, 3.797m). Po počitku na vrhu 
bomo del poti sestopali po isti poti, nato pa v primeru ugodnih razmer mimo 
jezerca in naprej po travnatih pobočjih preko pl. Guttal Alm do ovinka gorske 
ceste (1.925m n.m.), kjer bomo počakali avtobus. Kolikor bo čas dopuščal, se 
bomo med potjo domov ustavili ob poti. Povratek v Kranj v večernih urah. 

Zahtevnost in 
trajanje 

Srednje zahtevna visokogorska pot. Brennkogel štejejo med lažje avstrijske 
tritisočake; za pristop na vrh potreben zanesljiv korak in nekaj kondicije, da pot 
brez zdravstvenih težav zmorete. Vzpon 2.45 ure (640m viš. razlike), sestop na 
pl. Guttal 3.15 ure (1.150m viš. razl.), skupaj 6 ur hoje v visokogorskem svetu. 

Priporočljiva 
oprema 

Dobra planinska obutev s čvrstim rebrastim podplatom in obleka za visokogorje, 
pohodne palice; hrana in pijača iz nahrbtnika. Zaščita proti vremenskim pojavom. 
Osebna prva pomoč. Nekaj evrov za priboljške med potjo. Osebni dokument 
(prestop meje), veljavno potrdilo PCT in potrjena planinska izkaznica za 2021. 

Vodnika Uroš Prelovšek in Klemen Ručigaj v sodelovanju z vodnicami/-ki PD Železniki 

Strošek izleta 35€  

Prijave: pri vodnikih (prijava je veljavna le s potrdilom vodnika):  
* e-mail prelovsek@gmail.com  ali na gsm 040 255 163 (Uroš Prelovšek); 
* tel. 051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com  (Klemen Ručigaj). 
Ob prijavi sporočite kontaktni podatek in izpolnjeni kriterij PCT! 
 

Rok prijav: sreda 1. september oz. do zasedbe mest v avtobusu 

Opombe - V primeru nepredvidljivih razmer si vodniki pridržujejo pravico do spremembe cilja, 
termina ali odpovedi ture. 
- Predpisi (NIJZ) od nas zahtevajo evidentiranje kriterija PCT (prebolel, cepljen, testiran), 
zato je ob prijavi potrebno vodniku sporočiti, katerega od teh pogojev izpolnjujete. S 
seboj imejte veljavno PCT potrdilo, zaščitno masko in priročno razkužilo. 

Vljudno vabljeni ! 
 

 
 e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com             IBAN: SI56 0400 1004 6485 396 Nova KBM 
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