
 

                
 

 

T R I G L A V 2019 
18, 19. in 20. avgust 2019 

 
Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi ljubitelje pohodništva, da se nam pridružite na tradicionalnem 
poletnem tri dnevnem pohodu po Julijskih Alpah. 
 
 
ODHOD: 18. avgusta 2019 z avtobusnega postajališča pri QLANDIJI ob 4.00 uri. Prevoz 

s kombijem ali osebnimi avtomobil. 
 

POTEK TURE: Novo mesto - Ljubljana – Bled – Pokljuka - Triglav – Dolič - 7 jezer – Koča pri 
Jezeru – Vogar – Bohinj – Bled – Ljubljana – Novo mesto     
                

TURA:           1. DAN:  Vožnja na Pokljuko (planina Konjščica ) - Vodnikov dom- Planika 
(nastanitev in priprava plezalne opreme). Popoldan vzpon na Triglav (možnost 
sestopa na Kredarico) – Planika (večerja in prenočišče). 
2.DAN: Planika – Dolič – Kanjavec – Hribarice – Prehodavci (daljši počitek) - 
dolina Sedmerih jezer (nastanitev večerja in prenočišče)  
3. DAN: Koča pri 7. jezer – Štapce (možnost Mala Tičarica) – planina Ovčarija – 
planina Dedno Polje –  Planina pri Jezeru -  Vogar – Bohinj – Stara Fužina.  

 
POVRATEK:   

 
Odhod iz Bohinja ob 18. uri. Povratek v Novo mesto okoli  20. ure. 
 

ZAHTEVNOST: Hodili bomo od 6 - 7 ur dnevno, tudi po zahtevnih in zelo zahtevnih odsekih, 
zato je potrebna dobra fizična in psihična pripravljenost. Prav zaradi zahtevnosti 
ture in seveda, da se spoznamo in se skupaj dobro pripravimo, so v planu dve 
ali več pripravljalnih tur. V maju je predvidena Struška v Karavankah, v juniju 
nočni pohod na Trdinov vrh (7.6.), julija pa severni pristop na Begunjščico ali 
Debelo peč po Kovinarski poti (varovala, jeklenice). Za točne datume se 
dogovorimo sproti. Vse pohode in seveda tudi vzpon na Triglav bomo prilagajali 
udeležencem, predvsem pa vremenskim razmeram. 
 

OPREMA: Dobra obutev – visoki čevlji in podplati z narezano gumo. Topla oblačila proti 
vetru, mrazu, dežju, primerno vremenskim razmeram. Priporočava zložljive  
pohodne palice.                        
OBVEZNA OPREMA: čelada, plezalni pas in samo varovalni komplet. 
 

CENA:  Prehrana, pijača in nastanitev v kočah po veljavnih cenikih, plača vsak sam ( 
cca 60 - 70€), prevoz pa glede na število udeležencev in vozil. 

PRIJAVE in 
INFORMACIJE 

Prijave zasedenosti kapacitet na GSM: 041 769 182 – Tone ali GSM: 041 - 650 
807 – Milan, predvidoma do 25. maja 2019. 
 

VODENJE:  
 

Turo bomo vodili vodniki PZS v Planinskem društvu Krka Novo mesto 
Organizacijski vodja pohoda  bo Milan Kraljič, tehnični vodja pa Anton Progar. 

 
 
 
 

 

PLANINSKI POZDRAV in NASVIDENJE, 18. avgusta  2019 
  


