PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
vabi na planinski izlet
na najvišji vrh Slovenije
TRIGLAV

26.-27.08.2020
Ker letos PD Zabukovica praznuje 70 let svojega obstoja, smo se odločili, da spet
organiziramo pohod na Triglav, zato ste vsi, ki se čutite sposobni te ture, vljudno
vabljeni, da se nam pridružite na tej poti.
Triglavska skupina po svoji razsežnosti precej prekaša druge gorske skupine Julijskih Alp,
saj zavzema skoraj polovico celotne površine vzhodnih Julijcev. Ima predvsem dve veliki
privlačnosti: sam vrh Triglava in zelo lepo dolino Triglavskih jezer.

Turo bomo pričeli na Rudnem polju (1340 m), se po gozdni poti dvignili nad planino
Konjščica in mimo krnice Jezerca dosegli Studorski preval (1892 m), kjer se razkrije
imeniten razgled na Bohinjsko dolino z okoliškimi gorami. Skoraj vodoravna pot nas
pripelje na širna pobočja Tosca in do Vodnikove doma ( 1817 m). pot nadaljujemo
čez slikovita pobočja Vernerja proti Konjskemu sedlu (2020 m), kjer se usmerimo
proti domu Planika (2401 m). Prvi dan nas čaka 5-7 ur čiste hoje (možen tudi vzpon
na vrh odvisno od časa, vremena,volje,…, toda to podaljša našo hojo za približno 3
ure)
Drugi dan se bomo po zavarovani poti preko Malega Triglava (2725 m) povzpeli na
vrh Triglava (2864 m). Po krajšem počitku in obveznem slikanju pri Aljaževem
stolpu se spustimo preko Konjskega sedla na pastirsko kočo na planini Zg. Krma in
od tod dalje preko lepe travnate ravnice Vrtača do parkirišča v dolini Krme, kjer se
naša tura tudi konča. Za pot bomo potrebovali 7-8 ur (če pa bomo vzpon na vrh
opravili prvi dan nas čaka približno 5 ur lahke hoje)
oprema: dobro uhojeni planinski čevlji, rezervna oblačila (majice,hlače,nogavice),
malica za prvi dan, možna tudi prehrana na domu Planika, dovolj tekočine (vsaj
2litra), pohodne palice. Ne pozabite tudi čelade in samovarovalnega kompleta,
toplih oblačil (rokavice, kapa, vetrovka, termoflis ali vindstoper, mogoče palerina),
sončna očala,potrjena planinska izkaznica za leto 2020
ODHODI: Migojnice 5.00 in AP Žalec 5.15 uri.
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Cveto 041 740-753, Franci 041 763-288
najkasneje( zaradi rezervacij prenočišč) do četrtka 20.08.2020 oziroma do
zasedbe mest na avtobusu.
Cena prenočišč: skupna ležišča 11€,večja skupna spalnica 12€ z plačano
članarino PZS +posteljnina(če nimate svoje) 4€ + turistična taksa 2€

ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

