
PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA  

vabi na izlet na 

     KUM(1220m)  

       v nedeljo, 30. oktobra 2011 

 

Kum ali pesniško poimenovan Zasavski Triglav je najvišji in zelo razgleden vrh v Zasavskem 
hribovju. Nanj vodi mnogo poti; mi se bomo na vrh podali po poti iz Zidanega Mostu skozi 
Škratovo dolino, spustili pa po Čebulovi dolini do železniške postaje v Trbovljah. Na vrhu 
stojita planinski dom, kjer se bomo lahko okrepčali, pritisnili žig v knjižico »60 vrhov nad 
600m za 60 let«.  in RTV oddajnik, po katerem lahko mogočni hrib spoznamo že od daleč. 
Med potjo bomo lahko občudovali pokrajino s pestrim rastlinskim in živalskim svetom (večji 
del severnega pobočja Kuma je razglašen za Krajinski park), saj se bomo gibali po idiličnih 
kotičkih hribovja južno od Save. 

Več informacij o Kumu na: http://pd-kum.si 

Pot bomo začeli pri Zidanem Mostu, kjer bomo zapustili avtobus in se po asfaltni cesti proti 
Hrastniku odpravili do ročne žičnice – »cicke« čez Savo. Po zanimivem transportu čez reko 
nas bo pot vodila ob potoku mimo razvalin nekdanjih mlinov do Škratove doline. Po bolj 
ravnem odseku skozi Škratovo dolino bomo mimo kmetij (če bomo imeli srečo, bomo lahko 
poklepetali z gospo Rezko) ter čez Ključevico in zadnji, bolj strmi del, prispeli na vrh Kuma. Po 
oddihu in malici se bomo odpravili v dolino: po malo bolj strmem začetku nas bo pot vodila 
po položni Čebulovi dolini, sledil bo zadnji daljši spust po gozdu do ceste v Trbovlje, kjer nas 
bo čakal avtobus.  

              

ČAS HOJE: približno 5 do 6 ur (vzpon 2,5 - 3 h, spust 2,5 - 3 h) 
OPREMA: planinski čevlji, po želji pohodne palice in oblačila glede na vremenske razmere 
(topla oblačila, kapa rokavice). 
HRANA: iz nahrbtnika oziroma možnost nakupa toplega obroka na koči 
DATUM PRIJAVE: do četrtka, 27.10.2011 
ODHODI: Zabukovica 7.00, Migojnice 7.05 in AP Žalec 7.10 
CENA: 14€ po osebi, otroci in študentje plačajo polovično ceno 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Andreja Borštner – 041-311-139 
  
 
                             
 

ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 

 
60 vrhov nad 600m za  

60 let 
PD Zabukovica 

http://pd-kum.si/

