
PD Slivnica pri Celju vabi na 

TTRRIIGGLLAAVV  
(2864 m ) 

 

7. in 8.  
avgusta 2010 

 

ODHOD: ob 4:00 z avtobusne postaje v Gorici    

PREVOZ: organiziran (glede na število prijavljenih) 
 

CENA:  40 € za člane PD 
  55 € za nečlane PZS 
  (cena zajema prenočevanje in prevoz) 
POTEK:  
Dolina Kot – Rjavina (za zmogljivejše) – Staničev dom – Kredarica (prenočevanje) 
– Triglav – Dom Planika – Vodnikov dom – Viševnik (možen obisk) – Rudno polje  
 
Na našega očaka se bomo tokrat povzpeli iz »manj modne« doline Kot , kot jo imenuje Tine 
Mihelič. »Manj modna« zato, ker je med pristopi na Triglav manj obiskana. Lengerjev rovt bo 
naše izhodišče, Gube, Debeli kamen in Pekel pa imena, ki jih bomo srečali na poti. Na začetku 
Pekla, do koder bomo hodili približno 3 ure in pol, se bomo razdelili v dve skupini – ena bo šla 
na Staničev dom in Kredarico (2 h), druga pa se bo povzpela še na Rjavino – »hišno goro 
Staničevega doma« (Mihelič), kar ji bo vzelo uro in pol za vzpon ter enako za sestop do 
Staničevega doma ter še dodatno uro za prihod na Kredarico, kjer bomo prespali.  
V nedeljo se bomo že zelo zgodaj zjutraj podali na Triglav  (1 h), z njega pa sestopili po poti, ki 
so si jo izbrali tudi prvopristopniki na Triglav – »štirje srčni možje« iz Bohinja pred 232 leti. 
Najprej do Doma Planika (1,5 h), od tam pa do Vodnikovega doma (1,5 h). Od tod nas bo 
čakalo še dobri 2 uri sestopa do Rudnega polja na Pokljuki. Kdor bo želel, se bo lahko odločil 
tudi za osvojitev Viševnika, kar bo povratek podaljšalo za približno 2 uri.  

 
ČAS HOJE: 1. dan: 5 ur in pol (direktno na Kredarico) oz. 8 u r (z Rjavino) 
       2. dan: 5 ur (direktno na Rudno polje) oz. 7  ur (z Viševnikom) 
 

ZAHTEVNOST POTI: pot je zelo zahtevna, potrebna je oprema za 
visokogorje (plezalni pas, samovarovalni komplet in  čelada); člani PD 
Slivnica si lahko opremo sposodite na društvu  

 

ROK PRIJAVE: sreda, 4. 8. 2010 
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  
• Nina Gradi č – 040 518 097 
• Matej Planko  – 040 161 352 
• pslivnicapricelju@gmail.com  


