
 

                

T R I G L A V 2020 
23., 24. in 25. avgust 2020 

 
Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi planince, ljubitelje narave… vseh starosti, da se nam tudi to 

leto pridružite pri osvajanju našega najvišjega vrha Triglava. Poizkusili bomo osvojiti še katerega 

izmed dvatisočakov nad Kredarico in Domom Valentina Staniča. 

 

ODHOD: 23. avgusta 2020 z avtobusnega postajališča pri SUPERNOVI (QLANDIJI) 

ob 3.00 uri. Prevoz s kombijem ali osebnimi avtomobil. 

POTEK TURE: Novo mesto - Ljubljana – Mojstrana – Vrata – Čez prag – Kredarica – Triglav 

– Staničev dom – Vrata (Kot) – Mojstrana – Novo mesto 

                

TURA:           1. DAN:  Vožnja do Mojstrane – lokalni avtobus Aljažev dom v Vratih – Čez 

prag ali Tominškova pot – Kredarica – Triglav (spanje  

Kredarica) 

2.DAN: Kredarica – Čez Rž - Staničev dom – Rjavina (spanje Staničev dom)  

3. DAN: Staničev dom – Cmir – Za Cmirom – Vrata – Mojstrana (ali Staničev 

dom – Kot – Mojstrana)   

POVRATEK:   Odhod iz Mojstrane 25. 8. 2020 ob 18. uri. Povratek v Novo mesto okoli  

20. ure. 

 

ZAHTEVNOST: Hodili bomo od 6 - 8 ur dnevno, tudi po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh, 

zato je potrebna dobra fizična in psihična pripravljenost.  

 

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 - 80€), prevoz pa glede na število udeležencev in vozil. V kočah bo 

možno koristiti tudi turistični vavčer (predhodna najava, mladoletni s 

soglasjem staršev) 

PRIJAVE in  

INFORMACIJE: Prijave zasedenosti kapacitet na : 

GSM: 041 693 195 – Tone ali  

GSM: 041 650 807 – Milan, predvidoma do 31. 7. 2020 ali 

Pd.krka.nm@gmil.com, pripišite svojo tel.številko.. 

 

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, 23. avgusta  2020. 
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