
 

 

 

                  
                   PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA 
                                       Vodniški odsek 
 
vabi na ČISTI VRH (1875 mnm), na potep in ogled zlatih macesnov. 
 
 

 »Do včeraj nisem verjela, da v naši mali deželi še lahko obstaja tako čudovit in 
odmaknjen košček sveta, kot je ta, ki je ujet med južni raz Lepega Špičja in 
spodnjo dolino Trente. Srhljiva lepota najvišjih vrhov zasenči lepoto tistih, ki so se 
dvignili iznad grap in jim je do dva tisoč metrov nadmorske višine ostalo le nekaj 
metrov. Povezani so v nerazdružljivo celoto obsežnih gozdov in planin, kjer se v 
malih zelenih oazah piše spomin na preteklost. Nikogar ni nikjer, na občasno 
prisotnost človeka kažejo gozdne poti in redki, komaj opazni odtisi stopinj na 
skoraj zaraščenih stezah. «   objavljeno pri PZS - Olga Kolenc 

 
 

Na pot se bomo podali v nedeljo, 29. oktobra 2017 ob 5. uri zjutraj iz parkirišča pri 
Domu Svobode v Migojnicah. Cesta nas bo vodila preko Ljubljane do Jesenic, 

Trbiža v Italiji, preko prelaza Predel v Trento do izhodišča Vas na Skali. Tu bomo 
zapustili svoje vozilo in se peš podali dogodivščinam nasproti. Pot je lahka, najprej 

po kolovozu, kasneje kar dobro uhojena neoznačena steza najprej skozi gozd, ki 
višje preči Plazič, od tu pa se nam že odpre pogled na Bavški Grintavec. Nekaj časa 

bomo spet hodili po poti, izmenično po kolovozu in kmalu stopili na spodnji rob 
planine v Plazeh (1548 mnm). Naprej bomo hodili deloma po vojaški mulatjeri in 

se kasneje prečno vzpeli preko strmega pobočja. Pot, s katere se nam bodo desno 
odpirali vse lepši razgledi na greben Lepega  Špičja, nas bo hitro pripeljala na 

sedlo Čez Drt, po parih minutah pa bomo stopili na razgleden Čisti vrh. Prehodili 
bomo 895 m višinske razlike. Z vrha bodo v lepem vremenu vidni  vrhovi in doline 

vse v krogu 360 stopinj.  
 

Povratek z vrha bo sledil deloma po poti vzpona, na planini v Plazeh pa bomo 
zavili desno mimo koče TNP in se po drugi uhojeni nemarkirani poti spustili do 

našega jutranjega izhodišča. Za vzpon bomo porabili 3,30 ure, za spust pa še 
dodatne slabe 3,00 ure, skupaj bomo torej na poti brez vštetih počitkov 6 ur in 

pol. Oprema naj bo primerna visokogorskim razmeram, hrana in pijača iz 
nahrbtnika. Tura  bo izvedena samo v primeru lepega vremena ! 

Vse informacije in obvezne prijave zaradi org. prevoza sprejemam do vključno 
četrtka, 26.10.2017 - PLV  Bogomil Polavder-Milan na 041-688-055. 
 
 

                              Pojdite z nami, prijetno bo v objemu zlatih macesnov !       

 

 

 

 

 


