
PD ZZV CELJE VABI  

vse ljubitelja gora predvsem pa našega očaka, da se nam pridružijo dne 26. 27. in 28. 

avgusta, ko se bomo povzpeli nanj. Vsi vemo, da je Triglav naš najvišji vrh. Vsak Slovenec, 

ki se je povzpel nanj je za to upravičeno ponosen, saj rek pravi, da šele takrat postaneš pravi 

Slovenec.  

V petek, 26.08.2016 bo avtobus z Glazije v Celju odpeljal ob 17.30 uri, z 

ostalih postajališč kot običajno. 
Zapeljali se bomo v Vrata in prenočili v Šlajmerjevem domu. 

V soboto 27.08.2016 bomo spočiti in naspani v zgodnjih jutranjih urah pričeli z našim 

pohodom proti Luknji. Preko Plemenic se bomo povzpeli do Sfinge, kjer bomo imeli daljši 

postanek. Zatem nadaljujemo do Triglavske škrbine, kjer bomo pustili nahrbtnike in se 

povzpeli na sam vrh Triglava. Sledi spust in nadaljevanje poti do koče na Doliču, kjer bomo 

prenočili. 

 

V nedeljo 28.08.2016 se bomo povzpeli na Kanjavec, katerega bomo grebensko prečili in pot 

nadaljevali proti Triglavskim  jezerom.  Na Koči pri Triglavskih jezerih bomo naredili daljši 

postanek in se zatem mimo Dvojnega jezera in kot zadnjega ali prvega Črnega jezera spustili 

preko Komarče do koče pri Savici, kjer se naša pot konča. 

 

Udeleženci pohoda morajo imeti ustrezno opremo za visokogorje, planinske čevlje, oblačila, 

naglavno svetilko, zaščito pred soncem, zadostne količine brezalkoholnih tekočin (soboto do 

Koče na Doliču ni možno dobiti pijače). Nadalje je potrebna zadostna psihofizična kondicija, 

kajti hoje bo dnevno med 10 in 11 ur. Hrana in pijača iz nahrbtnika, možno tudi ob prihodu na 

kočo. Obvezen je varovalni trojček (čelada, varovalni pas in samovaraovalni komplet) , 

možnost izposoje na društvu. Priporočamo pohodne palice. Ne pozabite planinskih izkaznic. 

 

Nočitev v Šlajmerjevem domu v Vratih znaša 12 €, v Koči na Doliču pa trenutno 20 €.  Ostale 

stroške pohoda pa od udeležencev pričakujemo, da bodo poravnali z donacijami oz. 

prostovoljnimi prispevki. 

 

Pohod bosta vodila VPZS: 

Vladko KORŽE, tel. 041 465 355, el.naslov vladko.korze@gmail.com in  

Janez Oman, tel. št. 041 494 530. 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridružuje pravico do določenih 

sprememb 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. 

 

VABLJENI, DA SKUPAJ PREŽIVIMO ČUDOVITE DNEVE OB VZPONU NA 

TRIGLAV PO ZANIMIVI IN RAZGIBANI POTI! 
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