
 

 
 

 
vabita na dvodnevni planinski pohod na 

»Triglav ( 2864m )» 
 v nedeljo in ponedeljek, 26. in 27. 8. 2018 

 
 

Dobimo se v nedeljo na železniški postaji v Ljubljani ob 08.10 uri (Maribor - odhod 05.07, 

Celje 06.17, Zidani Most 07.06). Presedemo na avtobus in se zapeljemo proti Bledu in nato 

naprej do izhodišča naše poti na Rudnem polju (1347m). 

 

Planinska pot nas bo vodila nad planino Konjščica preko Studorskega prevala (1892m) do   

Vodnikovega doma ( 1817m ), ki je oddaljen tri ure hoda. Od tu bomo nadaljevali pot čez 

planino Velo polje proti Tržaški koči na Doliču ( 2151m ), kamor bomo prispeli po nadaljnih 

treh urah hoda. Tu bomo prespali in se naslednji dan čez Triglavsko škrbino povzpeli na vrh 

Triglava ( 2864m ). Triglav je naš najvišji vrh in ima temu primeren veličasten razgled. 

 

Sestopili bomo  do doma na Planiki ( 2401m ) in se nato čez Konjski preval in mimo 

Vodnikovega doma vrnili do izhodišča naše poti na Rudnem polju, kjer nas bo čakal prevoz 

do Ljubljane. Iz Ljubljane odpelje vlak za smer Zidani Most ob 20.12 uri ( Zidani Most 20.56, 

Celje 21.15, Maribor 22.15). 

 

Za uspešno izvedbo pohoda nujno potrebujete: potrjeno planinsko izkaznico, čelado, ustrezno 

planinsko obutev, pohodne palice, rezervna oblačila, ter seveda kar nekaj kondicije, saj bomo 

prvi dan hodili cca 7 ur , drugi dan pa cca 8 ur, skupaj torej 15 ur. 

 

Pot je zelo zahtevna in je del SPP (Slovenske planinske poti), zato ne pozabite na ustrezen 

dnevnik. 

 

Sindikat bo za člane sindikata poleg vodenja, poskrbel za avtobusni prevoz, nočitev in topel 

obrok (večerja in zajtrk) na Doliču. Prevoz v Ljubljano in iz Ljubljane naslednji dan, si 

organizira vsak sam. 
 
 

 
 

 

 

Prijave sprejema Glavna pisarna SŽPS in sicer na tel. 12-147 najkasneje do srede, 

22.8.2018 do 10.00 ure. Število prijav je omejeno ! 

 


