
 

 

Uradne ure: od januarja do aprila vsak četrtek, od maja do decembra vsak drugi četrtek od 15:30 do 16:30 na sedežu 
društva. Razpored je objavljen na spletni strani: https://www.pdsezana.org/kontakt/ 

Spletna stran PD Sežana: http://www.pdsezana.org/  Utrinki izletov: http://www.pdsezana.org/category/arhivv/  
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Planinsko-Društvo-Sežana/386183501580530?fref=ts 
 

 

DVODNEVNI POHOD PO VRHOVIH NAD DOLINO TRIGLAVSKIH JEZER IN NA LEPO ŠPIČJE /Z,                        

v soboto, 31. julija  in v nedeljo 1. avgusta 2021 

1. dan:  ob 5. uri se zberemo na parkirnem prostoru pred občinsko stavbo v Sežani in se z osebnimi 

avtomobili odpeljemo mimo Ribičevega laza v Staro Fužino od koder se odcepi cesta do izhodišča poti 

na planini Blato( 1147 m).  Povzpeli se bomo do Koče na Planini pri Jezeru in naprej do Dednega polja 

ter  hodili do planine Ovčarije vse do Štapc. Pot bomo nadaljevali po grebenu nad dolino Triglavskih 

jezer, na Malo Tičarico, Veliko Tičarico, ter na Malo in Veliko Zelnarico, sestopili preko Vratc na 

Hribarice. V kolikor bomo imeli še kaj moči  opravimo še vzpon na Poprovec( 2495 m) ali pa se mimo 

Zelenega jezera spustimo do Zasavske koče na Prehodavcih ( 2071 m), kjer bomo prenočili.   Skupne 

hoje: 7-8 ur 

2. dan: bomo hodili tudi po zelo razgledni poti, ki se nekajkrat spusti pa ponovno strmo povzpne najprej 

na Malo Špičje (2312 m), nazadnje še na Veliko Špičje(2391 m)ter sestopili v Dolino Triglavskih jezer, 

mimo Doma pri Triglavskih jezerih. Sledil bo vzpon čez Štapce in Rušnato glavo na planino Ovčarijo  

ter naprej do izhodišča na planini Blato.  Skupne hoje: 9 ur 

Oprema:  planinska obutev, pohodne palice, čelada, rezervna oblačila, hrana in pijača iz nahrbtnika,             

( možno tudi v koči). Zaščitne oprema za sonce in dež ter proti Covidu 19- maska in razkužilo, osebna in 

planinska izkaznica. Tanjše copate za po koči, rjuha za spanje ali spalna vreča. 

Cena: spanje v skupinski sobi je  13, 00 € skupaj s turistično takso in lastno spalno opremo, vozniku pa 

vsak sam poravna stroške vožnje in parkirnine.  

Prijave: do četrtka, 29. julija pri vodji pohoda na telefon 031 817 676. V primeru res slabe vremenske 

napovedi bo izlet odpadel! 

Vodja pohoda: Mirjam Frankovič Franetič 
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