
 

 
 

 

V soboto 13.7.2019 vabljeni na vzpon na Begunjščico.  

 

Gre za pripravljalno turo pred vzponom na Triglav, vabljeni tudi vsi, ki si želite obiskati ta 

krasen vrh po zelo zanimivi krožni poti. Podrobnosti glede pohoda navedene spodaj. Prijavite 

se čim prej na spodaj navedeni kontakt. 

 

Lepo povabljeni,  

Valerija Vidmar 

PD Krka Novo mesto 

 

NAVODILA VODNIKA 
 

Spoštovani kandidati za letošnjo osvojitev Triglava in tudi ostali planinci, ki se nam boste 

pridružili na pohodu na zeleno lepotico Begunjščico. Kot sem obljubil vam pošiljam kraj, čas 

in kratek opis našega pohoda. Pohod bomo izvedli v vsakem vremenu ( bomo prilagodili, v 

kolikor bi bilo potrebno).  

Avtobus nas pobere pri Tušu v Novem mestu, v soboto 13.7.ob 5.00. Ker bo avtobus na poti iz 

Šentruperta, bo lahko pobral udeležence v Šmarjeti, na Otočcu, Mačkovcu.. Kdor bi se 

pridružil na kateri od teh postaj naj mi prosim sporoči.  

Avtobus nas bo odpeljal na Ljubelj, kjer se bo začelo naše pešačenje. Po južnem pobočju 

Begunjščice se bomo povzpeli do sedla Preval ( odlični flancati, štruklji..). Po počitku in 

okrepčilu bomo mimo izvira Roža nadaljevali do Roblekovega doma, od koder nas čaka vzpon 

na našo najvišjo točko : Veliki vrh 2060m. Od tu pa spust po severnem pobočju Begunjščice 

na Zelenico. Če bomo na Zelenici še pri močeh sledi še kakšen zanimiv izziv, ali pa samo 

počitek pred spustom na Ljubelj, kjer nas bo počakal avtobus. 

- ODHOD : 5.00. TUŠ Novo mesto 

- OPREMA : obvezni dobri pohodni čevlji, čelna svetilka, oblačila (tudi za primer dežja), 

kdor je navajen pohodne palice, pokrivalo in zaščita za sonce. 

- HRANA in PIJAČA : lahko je v nahrbtniku, bo pa možno jesti v kočah ( Preval, Roblek, 

Zelenica). 

- ZAHTEVNOST in ČAS HOJE : pot je v večjem delu lahka, so pa deli, ki zahtevajo večjo 

previdnost, še posebej, če bo pot mokra. Hoje bo približno 6 - 7 ur.  

- CENA : 12 € 

- POVRATEK : do 18.00 Tuš Novo mesto 

- INFO, PRIJAVE : ker je še nekaj prostora na avtobusu dobrodošli tudi ostali ljubitelji 

gora, ki bi si želeli z nami osvojiti Begunjščico, prijave do četrtka 11.7.na tel. 041650807, 

Milan ali meil : milan.kraljic@gmail.com 

- VODENJE : vodniki PZS, vodji bova Tone Progar in Milan Kraljič 

 

Nasvidenje v soboto 13.7. Za dodatne informacije sem na voljo, prosim pa da obvestite še 

ostale,ki sem jih mogoče spregledal oziroma nimam njihovih mailov. 

 

Lep planinski pozdrav, Milan 

http://11.7.na/
mailto:milan.kraljic@gmail.com

