
 T R I G LA V 
24. 25. IN 26. AVGUSTA 2012 OB 4. URI Z GLAZIJE 

Leto je naokoli, zato PD ZZV Celje vabi vse svoje člane in druge ljubitelje naše 

najvišje gore, da si jo ponovno skupaj ogledamo. To bomo storili od petka do 

nedelje, tj. od 24. do 26. avgusta 2012 z odhodom 24. 8. z dogovorjenih 

postajališč, na Glaziji ob 4.00. 

V petek se bomo podali na pot z dveh izhodišč, in sicer iz doline Krma, kjer je 

pot do izhodišča za naslednji dan manj zahtevna, in iz doline Vrata, ki je 

nekoliko zahtevnejša. Cilj prvega dne je koča Planika, kjer bomo prenočili. V 

soboto se bomo v zgodnjih jutranjih urah povzpeli na vrh Triglava, od koder se 

bomo spustili preko Doliča in Doline Triglavskih jezer do koče pri Triglavskih 

jezerih, kjer bomo ponovno prenočili. V nedeljo se bomo po eni izmed poti 

spustili v Bohinj. 

Vsi udeleženci potrebujejo za pot dobre planinske čevlje, priporočljive so 

pohodne palice, obvezna sta čelada in samovarovalni komplet (15 jih ima na 

razpolago društvo), prav tako plačana članarina PZS, potrebna je ustrezna 

zaščita proti soncu in dežju ter nekaj rezervnega perila. Hrana in pijača sta iz 

nahrbtnika ter na kočah ob poti, ki so dobro preskrbljene. Ta tura od 

udeležencev zahteva ustrezno psiho-fizično pripravljenost! Od vseh, ki se 

nameravate pohoda udeležiti, zlasti pa od tistih, ki bodo šli prvič na Triglav, 

pričakujemo, da se boste čim prej prijavili, da bomo lahko zagotovili dovolj 

vodnikov.  Pohod bo vodil VPZS VLADO KORŽE z ostalimi vodniki društva. 

Za prijave in informacije v zvezi s pohodom sta na voljo VPZS Vlado Korže (tel. 

041 465 355) in Franjo Kunej (tel. 031 706 509). Vsi udeleženci za izvedbo 

pohoda plačajo 48 EUR. 

V JUBILEJNEM LETU DRUŠTVA SE SKUPAJ Z VAMI VESELIMO JUBILEJNEGA 

POHODA NA TRIGLAV! 


