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Triglav – Sedmera jezera – Komna – Slap Savica – Bohinj

6. – 8. 8. 2019

Prvi dan

Odhod avtobusa ob 4h pri brunarici PD Šmartno ob Paki. Pot nadaljujemo proti Gorenjski –
Pokljuka do
parkirnega prostora, kjer bomo zapustili avtobus. Od tu naprej nadaljujemo peš do planine
Konjščica. Po
dobri uri ravninskega dela poti se začnemo vzpenjati v smeri Vodnikovega doma, kjer bo
postanek za
malico. Tu je tudi zadnja možnost, da si natočimo vodo, kajti v nadaljevanju poti vode ni več in
jo je
potrebno kupiti na planinskih postojankah. Na začetku naj ima vsak najmanj 3l ali več, po svoji
lastni

potrebi. Nato pot nadaljujemo proti Kredarici, kjer bo sledila večerja in
prenočišče. Prvi dan je približno 7h
do 8h hoje s krajšimi postanki.

Drugi dan
Zjutraj sledi zajtrk in pot nadaljujemo po zavarovani poti proti Malemu
Triglavu vse do samega vrha Triglava

(pot je dobro varovana, obvezna oprema čelada, pas in samovarovalni komplet). Na samem
vrhu bo daljši
postanek za malico, slikanje in krst za tiste, ki bodo prvič na najvišjem vrhu Slovenije. Po vseh
opravljenih

formalnostih sledi pot preko Rdeče grape, vse do koče na Doliču. Po
krajšem postanku, nadaljujemo pot

preko Hribarc, Sedmerih jezer, vse do koče pri Dvojnem jezeru. Tu je večerja in prenočevanje.
Drugi dan je
približno 8h do 9 h hoje s krajšimi postanki.

Tretji dan
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Po zasluženem počitku sledi zajtrk. Pot nato nadaljujemo proti koči na
Komni, kjer bo daljši postanek za

malico. Po tem nadaljujemo v smeri slapa Savice vse do parkirnega prostora, kjer nas bo čakal
avtobus.
Tretji dan je približno 5h do 6h hoje s krajšimi postanki.
Oprema: Dobri planinski čevlji, čelada, oprema za varovanje (samovarovalni komplet in pas),
palice, če jih
kdo potrebuje, rokavice, vetrovka, kapa in toplo oblačilo v primeru slabega vremena. V
nahrbtniku naj bo
tudi hrana za malico na vmesnih postankih, ter dovolj tekočine (3l).

OPOMBA: Vsi udeleženci morajo biti člani PZSS s plačano članarino za leto
2019.
Vodja izleta: Zoran Predolnik (041 776 398), pomočnik Franc Zacirkovnik (041 490 771),
vodnika Planinske
zveze.

Cena: 70 €, nad 25 oseb (v primeru manjšega števila udeležencev je cena
višja).
V primeru slabega vremena, se izlet prestavi na lepo vreme.

Prijave najkasneje do 25. 7. 2019. Pohitite s prijavami zaradi rezervacij prenočišč.

Lep planinski pozdrav,
Zoran in Franc
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