Pohod TRIGLAVA dne 09. 09.2018 do Doma na Zelenici ter do Doma pri izviru
Završnice.
Bolj zgodaj kot ponavadi smo se to nedeljo odpravili mimo Tržiča skoraj do same avstrijske
meje. Cilj nam je bil Ljubelj in kar dve lepi koči, ki vabita z lepimi razgledi in pestro
ponudbo. Že takoj po prihodu na Ljubelj pa smo načrt morali delno spremeniti ker je na
Ljubelju potekalaletna dirka starodobnikov. Tako smo vedeli že takoj tisti dopoldan, da do
koče na stari Ljubelj ne bomo šli.
Smo se pa zato z veseljem in polni energije zagnali po nekdanjem smučišču za severnim
ostenjem Begunjščice. V spodbudo in pomoč nam je bilo jasno sončno jutro, ki je kar
vabilo, da se pretegneš. Pa pot ni bila huda; le dobrih 500 metrov višinske razlike. Res smo
kmalu brez kakih posebnih težav prišli mimo nekdanje zgornje postaje žičnice, ko se je
ponudil lep pogled na lepo kočo – Planinski dom na Zelenici.
Ker smo imeli v dobrem neizvedljiv pohod do koče na starem Ljubelju smo se kmalu
odločili, da »pogledamo« do Doma pri izviru Završnice, da vidimo tudi izvir Završnice,
posebej pa smo bili radovedni kako se na tej poti vidi naš Bled in blejska okolica. Med
potjo smo si ogledavali in spoznavali naše hribe. Z leve nas je še vedno spremljala
Begunjščica, za hrbtom smo kmalu zgubili Košuto, pred nami pa se je medtem ko smo se
spuščali navzdol, začel skrivati karavanški Stol. Namesto slednjega se je začel dvigati nek
ozeleneli hrib in nekdo, ki ni bil prav na tekočem je vprašal: »Ali je tisto tam Stol?« Pa je
naš Peter ustrelil po solkansko: »Ne to je kadreja, Stol pa je zadaj.«
Bilo je lepo in tega ni moglo pokvariti niti dejstvo, da je pri povratku pol skupine zašlo na
staro smučišče, čeprav je bilo rečeno da bomo šli po levi skozi gozd in tudi ne dejstvo, da
smo potrebovali pomoč reševalcev.
Glavno je da je dan bil lep in da smo ga lepo izkoristili tako, da smo vsi prišli srečno nazaj
domov.
Napisal Klaudi Kofol, ki nas je skupaj z Ladko vodil na Zelenico.

Jutranji postanek za kavo na avtocestnem počivališču Voklo.

Na znani makadamski cesti, ki vodi do gorskega prelaza Ljubelj s 33-odstotno strmino na
mednarodnem gorskem preizkusu starodobnikov, tekmujejo vozniki na motociklih,
motociklih z bočno prikolico ter s starodobnimi avtomobili.
Dirke se odvijajo na makadamski progi, ki pelje od mejnega prehoda pa do vrha starega
prelaza na Ljubelju. Proga je dolga 2300 m in na najstrmejši točki doseže vzpon celo do
33%.

Včasih so se dirke odvijale na precej daljši progi.

S parkirišča smo pot po kolovozni poti nadaljevali proti Zelenici. Pot poteka po levi strani
nekdanjega smučišča z zmernim vzponom do koče Vrtača.

Koča Vrtača se nahaja ob nekdanjem smučišču Zelenica, točneje med spodnjo iz zgornjo
enosedežnico Zelenica.

Od koče se nam odpre lep pogled na Košutico, Veliki vrh na Košuti ter ostenja Begunjščice
in Ljubeljščice.

Pod severnimi ostenji in mogočnimi melišči Begunjščice.
Od tu smo nadaljevali po markirani poti, ki nas je pripeljala do pasu rušja.

Kasneje pa se je pot vzpela in dosegli smo kolovoz po katerem smo prišli do koče na
Zelenici.

Planinski dom na Zelenici se nahaja 1536 metrov visoko na manjši ravnici Zeleniškega sedla
med severnim ostenjem Begunjščice in južnim pobočjem obmejnega grebena Na Možeh.
Decembra 1999 je dom popolnoma pogorel, a ga je društvo znova zgradilo in je od leta
2011 ponovno odprt.

Vrtača(2181 m) je drugi najvišji vrh Karavank, ki se nahaja med Stolom in prelazom Ljubelj.

Dom pri izviru Završnice (1425 m)

Dom stoji na zgornji Smokuški planini pod Pungartom na Zelenici, neposredno ob izviru
potoka Završnica, pod mogočnima Begunjščico in Vrtačo. Objekt je bil zgrajen leta 1952,
gre za nekdanjo karavlo JLA. Objekt je bil kasneje delno obnovljen in je bil kot planinska
postojanka poznan pod kasnejšim imenom »Dom Janeza Rezarja« oziroma »Planinski dom
Iskra«.

Od doma je izredno lep razgled na Blejsko jezero s spodnjimi bohinjskimi gorami, severna
pobočja Begunjščice in južna pobočja Vrtače. Zahodno od doma se dvigajo pobočja
Srednjega vrha.

Z Zelenice smo po mehki neoznačeni stezi spustili skozi redek gozd na pobočju Ljubeljščice,
ki je bila nekoč narejena za potrebe graničarjev.

Cerkev sv. Ane se nahaja v bližini mejnega prehoda Ljubelj na nadmorski višini 1032 m.

Osrednji slovenski spomenik, posvečen žrtvam in trpečim Slovencem v taboriščih v
okupirani Evropi, stoji na mestu edine znane podružnice nemškega koncentracijskega
taborišča v Sloveniji.

Kofoloma hvala za lep pohod in za pomoč ter skrb za našega Frankota.

