
PD Slivnica pri Celju vabi na 

TTRRIIGGLLAAVV  
(2864 m) 

 

6.–8. avgusta 2011 
 

ODHOD: ob 4:00 z avtobusne postaje v Gorici    

PREVOZ: organiziran (glede na število prijavljenih) 
 

CENA:  60 € za člane PD 
  80 € za nečlane PZS 
  (cena zajema prenočevanje in prevoz, pri prijavi je treba plačati akontacijo 30 €) 

POTEK:  
Dolina Krma – Dom Planika – Triglav – Dolič – Kanjavec – Prehodavci – 
Sedmera jezera – Pršivec – Stara Fužina  
 
Tokrat se bomo na Triglav povzpeli iz Krme. Na Bohinjskih vratcih se bomo razdelili v dve 
skupini. Ena bo pot nadaljevala proti Vodnikovemu domu in naprej čez Konjsko sedlo na 
Planiko (spanje), druga pa bo šla še na manj znani hrib Vernar (2225 m), kar ji bo pot 
podaljšalo za 2 uri. Če bo še energije in lepega vremena, bomo Triglav poskusili osvojiti že prvi 
dan, sicer pa bo to naš prvi cilj drugi dan. Drugi dan se bomo z Doliča povzpeli še na 
Kanjavec (2568 m), pri Zelenem jezeru pa se zopet razdelili v dve skupini – ena jo bo proti 
Koči pri Triglavskih jezerih (spanje) mahnila kar po dolini mimo Velikega jezera (Ledvica), 
druga pa se bo povzpela še na Veliko Špičje (2398 m). Tretji dan pa se bomo vrnili čez planino 
Ovčarija in Viševnik ter razgleden Pršivec do Planine Vogar in potem v Staro Fužino.  
Zaradi vremenskih razmer in zmožnosti pohodnikov lahko vodniki program tudi spremenimo oz. prilagodimo.  

 

ČAS HOJE:  1. dan: 6,5 ur (direktno na Planiko) oz. 8,5 ur (z Vernarjem) 
2. dan: 8,5 ur (čez Triglav do Koče pri Triglavskih jezerih) 
oz. 10,5 ur (z Velikim Špičjem) 

        3. dan: 7 ur 
 

ZAHTEVNOST POTI: poti na Triglav in Lepo Špičje sta zelo zahtevni, 
potrebna je oprema za visokogorje (plezalni pas, samovarovalni komplet in 
čelada); člani PD Slivnica si lahko opremo sposodite na društvu 

 

ROK PRIJAVE: torek, 2. 8. 2011 
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  
• Silvo Užmah – 040 215 110  
• Nina Gradič – 040 518 097 
• pslivnicapricelju@gmail.com  


