
Triglav 2017  
18. 8. – 20. 8. 2017 

Letos se bomo že enainštiridesetič podali na tradicionalni društveni pohod na Triglav. 

Kot običajno se bomo našega očaka lotili v dveh skupinah, ena pa bo hodila po 

drugih poteh: 

 prva skupina bo šla iz Vrat po Tominškovi poti, 

 druga skupina bo šla proti vrhu iz doline Kot, 

 tretja skupina pa bo iz Bohinja krenila proti Komni in naprej do Doline 

Triglavskih jezer. 

 

Cene za udeležence bodo enake lanskim:  

 člani PD LPP s plačano članarino 50 €:, 

 člani drugih društev s plačano članarino:  60 €, 

 otroci: 30 €. 

Cena vključuje prevoz, vodenje, 2x spanje, spominsko majico ter topel obrok in pijačo 

na naši koči. Za udeležence, ki gredo na Triglav, sta obvezna čelada in 

samovarovalni komplet (to opremo si lahko sposodite tudi v društveni pisarni). 

 

Zbor vseh udeležencev je 18. 8. 2017 ob 4.45, odhod ob 5.00! 

 

V nedeljo so možni izleti v okolico koče, ob 11h bo kosilo iz kotla, ob 13h pa odhod 

preko Vogarja v Staro Fužino in z avtobusom v Ljubljano. 

 

Opis poti za skupino iz Vrat po Tominškovi poti  

Vodita: Tomaž Rusimovič, Stane Kragelj 

 

Pot je zelo zahtevna in ni primerna za vrtoglave! Varovalni komplet in čelade bomo 

uporabili že na poti pod Cmirom in Begunjskim vrhom, dokler se pot ne zravna. 

Od Aljaževega doma gremo po gozdnati ravnici proti Triglavski severni steni. Po 5 



minutah pridemo iz gozda do spomenika padlim partizanom gornikom. Na razpotju 

pri spomeniku zavije Tominškova pot levo čez prodnato strugo Bistrice v položen 

bukov gozdič. Kmalu prečkamo hudourniško grapo, potem pa se strmo vzpnemo 

skozi gozd in ruševje do izteka globoke grape nad gozdno mejo. Ob točki 1300 m 

imamo lep razgled na Stenar, Rogljico in Škrlatico ter na dolino Vrat pod nami. Na 

vsakih 100 m nam krajšajo čas višinske oznake. Nad nami se dvigajo skladi SZ stene 

Cmira (2393 m). Po rušnati rebri z redkimi macesni se v ključih precej strmo 

vzpnemo na razgledno glavo, imenovano »Bife«. Do sem smo hodili kakšni dve uri. 

Po premagani strmini, ki je do sem najhujša, malo počivamo in si v miru privoščimo 

imeniten razgled. Severna stena Triglava se mogočno dviga nad zgornjim koncem 

doline Vrat; desno od stene je globoka zareza Luknja, ki loči ostenje Triglava od 

Pihavca, potem pa se proti severu zvrstijo Bovški Gamsovec, Stenar in Škrlatica. Z 

razgledne glave krenemo na skrbno varovane police Cmirovega ostenja. Nad točko 

1700 m gremo mimo nekdanjega naravnega Okna, potem pa moramo prečiti strmi 

Hudičev žleb, kjer leži sneg po navadi še dolgo v poletje. Pot nas naprej vodi prek 

dobro zavarovane odprte in ne prestrme zahodne stene Begunjskega vrha (2461 

m). Triglavska severna stena je čedalje bližja, globina pod nami vedno večja. Ko se 

pot za kratek čas zravna, pridemo na razgledni pomol Kozja dnina, od koder 

zagledamo pred seboj JZ steno vršnega dela Begunjskega vrha, pod sabo pa drobno 

pot čez Prag. Kmalu se na grušču pod steno obe poti združita in pripeljeta do 

bližnjega Begunjskega studenca (2100 m) pod velikim previsom Begunjskega vrha. 

Tu se bomo malo odpočili in okrepčali. Pot naprej pa nas kmalu pripelje na naslednje 

razpotje, kjer nadaljujemo desno v smeri Kredarice (levo Staničev dom). Naprej 

poteka pot po Triglavskih podih, kjer imamo lahko nekaj težav z orientacijo 

(predvsem v megli). Strmina poti pa se postopoma spet stopnjuje in mestoma nam je 

v pomoč jeklenica. Strmina nato ponovno popusti, pot pa nas pripelje do 

Triglavskega doma na Kredarici, do katerega se moramo rahlo povzpeti.  

Čas hoje do Kredarice: 4 h – 5 h 

Zahtevnost: zelo zahtevna označena pot 

Višinska razlika: 1500 m 

 

Če bo vreme primerno, se bomo kot po navadi povzpeli na Triglav že prvi dan, v 

primeru slabega vremena pa nas bo vrh počakal do naslednjega dne. Naslednji dan 

bo namenjen planinskemu potepanju in ne bo tako zahteven kot prvi dan. Spustili se 

bomo do Vodnikovega doma, kjer bo krajši postanek, nato pa po Velem polju do 

Mišeljskega in Lazovškega prevala na Planino Laz. Če bo volja in primerno vreme, 

lahko pred Planino Laz osvojimo še Ograde in se nato vrnemo do Planine Laz, kjer 

nas bo sprejel sirar Gregor. Nato pa še slaba urica do najlepše koče v Fužinskih 

planinah. 

Čas hoje ca. 7 h  

Zahtevnost: nezahtevno  

 



Opis poti za skupino iz Kota  

Vodita: Andrej Počervina, Janez Medved 

 
Debeli kamen 

http://www.hribi.net/izlet/dolina_kot_triglav_/1/1/128 

Zahtevnost: zelo zahtevna označena pot 
Čas hoje v petek: do vrha 6h + 1h spust do Kredarice 
Čas hoje v soboto: 6-7h 
Opis poti petek: Dolina Kot, Staničeva koča, Kredarica, Triglav, Kredarica 
Opis poti sobota: Kredarica, Planika, Dolič, Hribarice, za Kopico ali Dolina triglavskih 
jezer, Planina pri jezeru. 
 

  

http://www.hribi.net/izlet/dolina_kot_triglav_/1/1/128


Opis poti za skupino – mimo Triglava 

Vodnika: Bergant Franc – Bergi in Tone Trope  

 

 

Zahtevnost: lahka označena pot 

Višinska razlika: 1032 m 

Priporočena planinska oprema za poletje in pohodne palice 

Opis poti prvi dan, PETEK: 

Bohinj – slap Savica – Komna – koča pod Bogatinom – koča pri Triglavskih jezerih, 

kjer prenočimo.  

Čas hoje: 5 h 

 

Opis poti drugi dan, SOBOTA: 

Koča pri Triglavskih jezerih – čez Štapce (malaTičarica po želji) – Planina Ovčarija – 

Viševnik ( Pršivec po želji ) – Planina pri Jezeru, kjer prenočimo in počakamo ostale 

skupine. 

Čas hoje: 5 h 

 


