STOL (2236 m)
V NEDELJO, 19. JUNIJA 2016 OB 5.00 URI
Odhod avtobusa bo ob 5. uri zjutraj z Glazije v Celju in z ostalih postajajališč kot
običajno. Peljali se bomo mimo Brnika do lovskega doma pod Stolom pri Žirovnici.
Od tam se bomo odpravili po senci in poraščenemu mešanem gozdu do prve postojanke s
krajšim počitkom. Do Valvasorjevega doma pod Stolom (1181 m), bomo potrebovali
približno uro in četrt hoje. Od Valvasorja nadaljujemo pot še nekaj časa po gozdu in mimo
borovcev do točke kratkega počitka imenovane Prižnica, kjer se nam že ponuja prvi pogled po
Savski dolini proti Jesenicam, Bledu in Ljubljanski kotlini. Po krajšem počitku nadaljujemo
pot proti Prešernovi koči na Stolu (2174 m), ki se vzpenja po pobočju ob melišču do koče.
Za skupno prehojeno pot bomo potrebovali okoli štiri ure in pol.

Možna je tudi ena lažja in krajša varianta.

Druga skupina se bo zapeljala prek Ljubelja v Avstrijo, v dolino
Bärental ter se povzpela po plezalni na Stol. Udeleženci morajo
imeti varovalni pas, samovarovalni komplet in čelado,
priporočene so tudi rokavice.
Pot je zelo zahtevna in bomo zanjo potrebovali 4.00 ure do vrha.
Z vrha Stola na vzhodu vidimo Vrtačo, Begunjščico in Košuto, proti jugovzhodu se pogled
ustavi na Kamniških Alpah, Menini planini, Posavskem hribovju s Kumom in Gorjancih.
Zelo razgibana je vsa južna stran z Ljubljansko kotlino in širni Gorenjski ravnini,
Notranjskemu hribovju do Snežnika, prek Škofjeloškega hribovja do Zgornjesavskih
Julijskih Alp s Triglavom.
Po krajšem počitku in malici iz nahrbtnika se spustimo po melišču ter pod Vrtačo do
Zelenice. Za omenjeno pot bomo potrebovali okoli 3 ure hoje. Po krajšem počitku se
odpravimo na Ljubelj, kjer nas bo že čakal avtobus za povratek proti domu.
Priporočamo ustrezno planinsko opremo in najmanj 3 litre tekočine.
Prispevek za prevoz znaša 17.-€
Prosimo vas za čimprejšnje prijave zaradi organizacije prevoza.
Vodniški odsek si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi pohoda.
Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter
izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano članarino PZS za tekoče leto, se
ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati
navodila vodnikov.
Za informacije in prijavo sta vam na razpolago VPZS Janez Oman in Mitja Čmer.

Posebej prosimo vse tiste pohodnike, ki se bodo prijavili na pohod in ga kasneje želijo
odpovedati, da to OBVEZNO STORIJO do sobote, 18.6.2016. NAJPOZNEJE DO 19.
URE! HVALA!

Janez - tel. 041/494 530 in
Mitja - tel. 041/368 651; e-mail:mitja.cmer@albatros.si
PODAJMO SE NA NAJVIŠJI VRH KARAVANK!

