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          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: sobota in nedelja, 3. in 4. september 2011 
 

Veliko Špičje (2398 m) in Kanjavec (2568 m) 
 

VODJA: Romana Daugul GSM: 031 573 016 

POMOČNIK: Janez Verk 
ODHOD: sobota ob 4.00 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: 4. 9. 2011 – v poznih večernih urah  

VRSTA PREVOZA: kombi  

ZAHTEVNOST POTI: zahtevna označena pot 

DOLŢINA HOJE: 1. dan: 8–9 ur, 2. dan: 8–9 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: 1. dan: 1745 m  

OBVEZNA OPREMA: čelada, planinski čevlji, pohodne palice, primerna oblačila, sončna očala, 

zaščitna krema, prva pomoč, spalna vreča ali rjuha  

OBVEZNI DOKUMENTI: – veljavna planinska izkaznica (popust pri prenočišču) 

– osebni dokument 

DRUGE ZAHTEVE: Tura je primerna za pohodnike z dobro telesno kondicijo. 

MALICA IN PIJAČA: iz nahrbtnika in na koči  
 

Tokrat se bomo podali na dvodnevno potepanje po vršacih nad Dolino Triglavskih jezer. Peljali se bomo 

iz Celja proti Bohinju do Koče pri Savici (653 m), kjer bo naše izhodišče. Čez Komarčo in mimo Črnega 

jezera se bomo v 3 urah povzpeli do Koče pri Triglavskih jezerih (1685 m). Nadaljevali bomo po dolini 

navzgor in se po polurni hoji odcepili levo, na pot Stanka Kosa proti Velikemu Špičju (2 h). Z 

razglednega vrha bomo sestopili po dolgem, valovitem in mestoma zavarovanem grebenu proti Zasavski 

koči na Prehodavcih (2071 m, 2.30 h), kjer bomo prenočili. Drugo jutro se bomo povzpeli na preval Čez 

Hribarice (2358 m), od tod pa na Kanjavec (2.30 h). Z vrha bomo sestopili preko juţnega pobočja, se na 

prvem kriţišču usmerili proti prevalu Vrata (2192 m), nato pa nadaljevali po grebenu od Zelnarice do 

Tičarice (3 h). Obema vrhovoma, ki ju bomo osvojili (Mala Zelnarica, 2310 m; Mala Tičarica, 2071 m), 

je skupen krasen razgled na dolino z jezeri. Z Male Tičarice bomo sestopili na preval Štapce (1851 m), s 

tega pa proti Koči pri Savici (čez Komarčo) ali pa na Planino Blato (odvisno od prevoza).  
 
 

PRISPEVEK 

UDELEŢENCA: 
25 EUR – plačilo deleţa prevoznih stroškov 

Hrana in pijača na kočah ter prenočišče niso všteti v prispevek. 

Število udeleţencev je omejeno. 

PRIJAVA na 031 573 016 do torka, 23. 8. 2011 

DATUM: Celje, 9. 8. 2011 
OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in 

tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS.  

Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika! 

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 
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