
42. pohod članov PD LPP na Triglav 
17. – 19. 8. 2018 
 
Letos je pokroviteljstvo nad pohodom prevzel Upravni odbor našega planinskega 
društva, ki je na svoji seji 19. 7  2018 sklenil, da se bomo na Triglav podali le v eni 
skupini, ki bo začela svoj pohod z Rudnega polja na Pokljuki. V tej skupni bodo tako 
tisti, ki jih mika, da prvič osvojijo našega očaka, kakor tudi tisti, ki bi radi ponovno 
osvojili Triglav in preizkusili svojo kondicijo ter uživali v prelepem svetu okoli Triglava. 
Druga skupina ali skupina “mimo Triglava” pa se bo letos potepala po Fužinskih 
planinah in uživala na bolj ali manj zahtevnih poteh tega čudovitega sveta. Upravni 
odbor je tak program sprejel v želji, da bi bil “Pohod na Triglav” predvsem uživanje 
naših članov po poteh sredi Triglavskega narodnega parka, s poudarkom na 
družabnem srečanju na naši koči.  
 
Podrobnejši program za skupino Triglav: 
Vsak Slovenec mora enkrat na Triglav, in letos je nova priložnost, da to obvezo 
izpolnite z našimi vodniki! Pristop, ki smo ga izbrali, je z Rudnega polja, najlažja od 
vseh težkih poti na Triglav, ker je do vrha najmanjša višinska razlika, »samo« 1530 
metrov. Pohod bomo začeli v gozdu za biatlonskim centrom na Rudnem polju, kmalu 
bomo dosegli Planino Konjščico (1473 m) in se podali naprej mimo Jezerc na 
Studorski preval (1892 m). Nato nas čaka daljša pot okoli Tosca, ki se konča pri 
Vodnikovem domu na Velem polju (1815 m), kjer si lahko natočite vodo in se 
okrepčate pred vzponom v višji svet. Pot nas naprej vodi do Konjskega prevala 
(2020 m), kjer se razcepi: lahko gremo preko Kalvarije do Triglavskega doma na 
Kredarici ali pa na Dom Planika. Mi bomo se bomo usmerili proti Domu Planika 
(2408 m). Če bo primerno vreme in če bo volja, se lahko že prvi dan povzpnemo na 
Triglav (2864 m). Vodniki bodo presodili, ali bomo šli čez Triglavsko škrbino (2659 m) 
in krožno nazaj preko Malega Triglava (pot je manj obljudena) ali pa preko Malega 
Triglava in po isti poti nazaj na Dom Planika. Čelada, plezalni pas in samovarovalni 
komplet so za udeležence te skupine obvezni (lahko si opremo sposodite na 
društvu). Naslednji dan pa se bomo vračali okrog Šmarjetne glave proti Tržaški koči 
na Doliču (2152 m) in po krajšem počitku čez prelaz Hribarice (2358 m) ter naprej do 
razcepa, kjer se pod Vršaki začne pot za Zelnarico (Vrata 2192 m), ali pa mimo 
Zasavske koče na Prehodavcih (2071 m) in nazaj po Dolini Triglavskih jezer. Glede 
na vreme in interes udeležencev se lahko skupina razdeli na dva dela in gre po obeh 
poteh, ali pa vsi skupaj za Zelnarico na Dedno polje in na našo Planino pri Jezeru. 
 
Skupina, ki bo planinarila po Fužinskih planinah, se bo z avtobusom peljala v 
Staro Fužino (546 m), od koder se bo podala proti planini Vogar do Kosijevega doma 
na Vogarju (1054 m). Od tu pa preko planine Hebet (1193 m) do Bregarjevaga 
zavetišča na planini Viševnik (1625 m). Od tam se bomo usmerili proti planini 
Ovčarija, a bomo na polovici poti zavili proti planini Dedno polje (1560 m) in si malo 
odpočili pri pastirju Korlu. Pot nas bo nato vodila pod Kredo do Planine v Lazu 
(1650 m), kjer si bomo ogledali sirarno in poklepetali s sirarjem Gregorjem ali njegovo 
hčerko Lucijo. Nato se bomo usmerili proti naši koči na Planini pri Jezeru (1453 m), 
kjer bomo zaključili potepanje po Fužinskih planinah. Celotna pot je zastavljena tako, 
da se lahko udeleženec v primeru utrujenosti kadarkoli odloči, da ne bo prehodil 
celotne poti in se sam vrne na Planino pri Jezeru, kjer počaka skupino. 
Naslednji dan pa bomo imeli dve možnosti: prva skupina bo osvojila očaka Fužinskih 
planin Debeli vrh (2390 m). Pot je primerna za izkušene planince, ki so vešči gibanja 



po brezpotju in jim ne manjka kondicije. Druga skupina pa bo imela lažjo pot, in sicer 
preko planine Ovčarija čez Prode do Koče pri Triglavskih jezerih (1685 m) in nato 
preko Štapc nazaj na Planino pri Jezeru.  
 
V soboto proti večeru se bomo vsi pohodniki zbrali na naši koči in večer posvetili 
veselemu druženju in izmenjavi vtisov ter spominov. Upravni odbor je lažjo pot 
»mimoTriglava« pripravil predvsem zato, da se je lahko udeležijo pohodniki, ki jim 
Triglav ni glavni izziv, bi se pa vseeno radi podali v »naše konce« in uživali v lepotah 
Fužinskih planin, pri tem pa jim je glavni motiv druženje in obujanje spominov. 
Upamo, da se bo pohoda udeležilo vsaj 40 do 50 pohodnikov in bomo zopet aktivirali 
našo skupino za kuhanje v kotlu in točenje piva iz soda!  
V nedeljo pa se bomo po krstu tistih, ki so bili prvič na Triglavu, in okrepčilu iz kotla 
podali preko Vogarja v dolino. 
 
Prijave sprejema društvena pisarna do četrtka, 16. 8. 2018. Cena bo enaka lanski: 

člani PD LPP s plačano članarino: 50 €, člani drugih društev s plačano članarino: 

60 €, otroci: 30 €. Odhod avtobusa 17. 8. 2018 ob 5:00 izpred sedeža društva. 

 
Vabljeni in nasvidenje na pohodu! 
 

 
Planinski krst. 
 
 
 


