
 
 

 

 

 

T R I G L A V 
20, 21. in 22. avgust 2017 

Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi ljubitelje pohodništva, občudovalce narave, še posebej tiste, ki radi preživite 

dan športno in družabno, da se nam pridružite na letošnjem tri dnevnem pohodu po Julijskih Alpah. 

ODHOD: 20. avgusta 2017 z avtobusnega postajališča pri TUŠ- u ob 4.00 uri. Prevoz s kombijem ali 

osebnimi avtomobili. 

POTEK TURE: Novo mesto-Ljubljana – Jesenice – Mojstrana- Triglav – Dolič - 7 jezer – Koča pri Jezeru – Vogar – 

Bohinj – Bled – Ljubljana – Novo mesto                    

TURA:           1. DAN: Vožnja na relaciji Nm – Lj - Mojstrana do izhodišča v dolino Kot. Vzpon do Staničeve koče ( 

počitek) in naprej do Kredarice. Po daljšem počitku vzpon na vrh Triglava ( če bodo vremenske 

razmere dobre. ) in vrnitev na Kredarico, večerja in prenočišče.  

Varianta: Vožnja na Pokljuko: Rudno polje - Vodnikov dom- Kredarica.( Po dogovoru z udeleženci. Se 

dogovorimo na sestanku pred turo, ki bo po dogovoru z prijavljenimi udeleženci). 

2. DAN: Po zajtrku spust do Planike, nadaljevanje poti do Doliča in naprej preko Hribaric na 

Prehodavce. ( daljši počitek ). Sledi še sprehod do 7 jezer, večerja in prenočišče: ( Možno tudi preko 

Lepega špilje!). 

3. DAN: Vzpon na Durce in nadaljevanje poti do Koče pri Jezeru. Pot nadaljujemo preko Vogarja do 

Bohinja. Sledi še kopanje v Bohinjskem Jezeru in povratek v večernih urah v Novo mesto. 

POVRATEK:   Odhod z Bohinja ob 18,00 uri. Povratek v Novo mesto  po 20,00 uri. 

ZAHTEVNOST: Hoje bo približno 7 ur dnevno ali več. Pot je na posameznih predelih zahtevna ali zelo zahtevna in 

zahteva dobro fizično pripravljenost.    

OPREMA: Dobra obutev – visoki čevlji in podplati z narezano gumo. Topla oblačila proti vetru, mrazu, dežju, 

primerno vremenskim razmeram. Priporočam zložljive  pohodne palice. OBVEZNA OPREMA: 

čelada, plezalni pas in samo varovalni komplet. 

CENA: Približno 70,00 € ni fiksna ( prevoz, 2x prenočišče, 2x enolončnica, 2x čaj ). Cena prevoza je odvisna 

od števila udeležencev.  Stroške v kočah plača vsak sam.             

INFORMACIJE: Anton PROGAR GSM: 041 693 195 ali E.naslov: antonprogar@gmail.com oz. pd.krka.nm@gmail.com  

PRIJAVE: Vsak torek v društveni pisarni med 16 -18. uro, na elektronski naslov pd.krka.nm@gmail.com ali 

Anton Progar na gsm.: 041 693 195. Prijave sprejemamo do zasedenosti kapacitet. Ob prijavi oddati 

kontaktno številko ali E. naslov. 

VODENJE:  Turo bomo vodili vodniki PZS, v Planinskem društvu Krka Novo mesto Anton PROGAR in Igor SLADIČ. 

PLANINSKI POZDRAV in NASVIDENJE, 20. avgusta  2017. Za PD Krka Novo mesto pripravil Anton PROGAR 
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