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Planinsko društvo Iskra Kranj  in  Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 

vabita na izlet na 

                            
 
 
Glede na to, da so razmere še vedno nepredvidljive, smo se odločili, da tudi letos začnemo naše planinsko 
druženje s pohodom na Sv. Jakoba. 
 

Kdaj:  V soboto 11. septembra 2021 ob 9. uri izpred parkirišča pri domu starejših občanov v  
           Preddvoru.  Za prevoz do Preddvora in nazaj poskrbijo starši oz. skrbniki.  
           Predlagamo, da se med seboj povežete in nekdo pripelje, drugi pa odpelje. 
 

Opis poti: S parkirišča nadaljujemo peš po cesti, mimo zadnje kmetije, nato pa po eni izmed številnih, dobro 

uhojenih poti. Ko po eni uri pridemo iz gozda, na grebenu najprej opazimo cerkev Sv. Jakoba, nato pa še planinsko 
kočo. Poleg cerkve je še do nedolgo stala mežnarija in manjši hlev. Mežnarija in hlev sta v nesreči pogorela, 
pogorišče je 7 let samevalo. Nato so zaposleni v tovarni Iskra s prostovoljnim delom zgradili Planinsko kočo Iskra na 
Jakobu (v manj kot dveh letih!) in jo potem upravljali več kot 30 let. Pred kratkim je do koče narejena dostop tudi 
po cesti, kolesarji so postali redni gostje.  
 
 

Zahtevnost in čas hoje: Pot je nezahtevna, ne preveč strma, le ob dežju je lahko razmočena in   
                                          lahko postane spolzka. Višinska razlika od izhodišča je 436 m, prej kot v uri             
                                          in pol bomo pri koči. Vrnitev v Preddvor k jezeru Črnava bo ob 13. uri. 
 
   

Priporočljiva oprema: Udobna obutev, oblačila primerna za letni čas. Pijača in prigrizek iz nahrbtnika. 
Otroci naj imajo s seboj tudi vodo, saj smo opazili, da so žejni. Sladke pijače jih namreč ne odžejajo. Po 
potrebi lahko tudi kakšen evro, saj je koča odprta.  
 
 

Prispevek:  Izlet je brezplačen. Kdor želi, se še vedno lahko včlani v PD Iskra Kranj. Celoletna članarina za 
osnovnošolce je prvo leto 10,00€, naslednja in ostala  leta pa 7,00 €. 
 
 

Mentorici:  Simona Bizjak, Petra Jenko (031 823 615) 
 

Prijave:  do petka 10. 9. 2021 (Otroci oddajo prijavnico razredničarki ali mentoricama).  
 
 

Opombe: V primeru nepredvidenih razmer si pridržujemo pravico do spremembe ali odpovedi ture. Če pride do 

odpovedi, bomo starše pravočasno obvestili. 
 

Na izlet ste lepo povabljeni tudi starši, stari starši in ostali sorodniki, ki radi planinarite! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRIJAVNICA 
 

Ime, priimek in razred otroka: ________________________________________________ 
 

Napišite, če se bo izleta udeležil še kdo iz vaše družine.  ____________________________________ 

Kontaktni podatki enega od staršev (telefon) _______________________________ 
 
Kranj/Kokrica________________                                   Podpis staršev:__________________ 

Sv. Jakob iz Preddvora 961 m 
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