
 

 

 
 

PD ZZV Celje  vabi vse ljubitelja gora, predvsem pa našega očaka, da se nam 

pridružijo dne,  

15. 16. in 17. AVGUSTA 2014, 

 

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 in tudi   rek pravi, 

da šele takrat postaneš pravi Slovenec, ko ga osvojiš.  Z Glazije v Celju bomo 

odpeljali ob 04. uri, z ostalih postajališč pa kot običajno.   

 
Tokrat se bomo na pot podali iz Kota. Pod Vrbanovimi špicami se bomo razdelili. Tisti z 

najboljšo kondicijo bomo preko Vrbanovih špic prišli do Staničeve koče, kjer se dobimo z 

ostalimi, ki bodo hodili po klasični poti. Skupaj bomo odšli preko Rži do Triglavskega doma 

na Kredarici in naprej do Doma Planika, kjer bomo prenočili. Za pot do Planike bomo 

potrebovali okoli osem ur odvisno od postankov. 

Naslednji dan bomo v zgodnjih jutranjih urah preko Malega Triglava pristopili na sam vrh 

Triglav. Sestopali bomo proti Koči na Doliču. Tu se bomo zopet razdelili v skupini, ki se bo 

povzpela preko Kanjavca in   skupino, ki bo šla preko Hribarc. Obe skupini se po tem združita 

in skupaj nadaljujemo po dolini Triglavskih jezer do Koče pri Triglavskih jezerih, kjer bomo 

prenočili. Tudi ta dan bomo za pot potrebovali okoli osem ur. 

V nedeljo pa bomo odšli mimo Dvojnih jezer, ki sta ob koči in naprej mimo Črnega jezera, ki 

bo kot zadnje v sklopu Triglavskih jezer na naši poti. Preko Komarče pa se bomo spustili do 

Doma Savica, kjer nas bo čakal avtobus. Za pot pa bomo potrebovali okoli štiri ure. 

 

Glede na zahtevnost poti so udeleženci dolžni imeti varovalni trojček (varovalni 

pas, samovarovalni komplet in čelado, katerega si lahko sposodite tudi od 

društva), primerno opremo za visokogorje (obutev in oblačila), priporočamo 

palice, čelno svetilko. Od udeležencev pričakujemo tudi primerno psihofizično 

pripravljenost. S sabo je potrebno imeti planinsko izkaznico s poravnano 

članarino PZS, zdravstveno izkaznico in osebni dokument. Hrana in pijača je iz 

nahrbtnika. Možnost prehranjevanja pa je tudi na kočah.  

 

Prispevek za prevoz: 35,00 € 

Nočitev v Domu Planika je 10,50 €, v Koči pri Triglavskih jezerih pa 13,00 €. 

Pohod bosta vodila VLADKO KORŽE in STANKO GAŠPARIČ, ki sta vam na 

voljo za dodatne informacije in prijave: 

VLADO - 041 465 355, email: vladko.korze@gmail.com  

in STANKO - 041 862 214      
 

mailto:vladko.korze@gmail.com


VABLJENI,  DA SKUPAJ PREŽIVIMO ČUDOVITE DNEVE OB VZPONU NA 

TRIGLAV! 


