
KRIŠKI PODI (2050 m), STENAR (2501 m)   6.-7.8.2018 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: ponedeljek, 6.avgusta 2018 ob 5.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Gorazd Primic, Igor Sladič – vodnika PZS 
        

 
 

POTEK TURE: 
Novo mesto – Aljažev dom v Vratih (1015 m) – Pogačnikov dom na Kriških podih (2050 m) – 

Stenar (2501 m) – Aljažev dom – Novo mesto  
 

Kriški podi se dvigajo nad dolino Trente in so izhodišče za številne planinske poti na okoliške 

vrhove. Ležijo med pobočji Pihavca, Bovškega Gamsovca, Stenarja, Križa in Razorja in so 

vidni v značilni panorami iz Trente, še posebej Pogačnikov dom, ki je postavljen prav na 

njihov rob, izpred koče pa je čudovit razgled na dolino Trente. Na Kriških podih so tri jezera; 

spodnje Kriško jezero, ostali dve jezeri sta nad domom. Gornje Kriško jezero je najvišje ležeče 

slovensko jezero, nahaja se na višini 2154 m. Stenar je med najbolj razglednimi vrhovi 

Julijskih Alp, pozornost nase pa vsekakor pritegne Triglav s svojo veličastno severno steno. 
 

 



TURA: 
1.dan: Z avtobusom na relaciji Novo mesto – Ljubljana – Mojstrana  do Aljaževega doma v 

Vratih. Od tu tura mimo Sovatne, Dovških vrat do Pogačnikovega doma na Kriških podih, kjer 

bomo prenočili. Prvi dan bo okoli 4-5 ure hoje. 
 

2.dan: Po zajtrku tura na Stenar in sestop do Aljaževega doma v Vratih, kjer bo čakal 

avtobus.  Drugi dan pa bo okoli 6-7 ur hoje. V Novo mesto se bomo vrnili do 19,00 ure. 

 

OPREMA: Popolna planinska oprema (planinski čevlji z dobro narebrenim podplatom – 

nepremočljivi, bunda ali vetrovka, pulover, kapa, rokavice, rezervno perilo, rezervne majice, 

zaščita pred soncem...) in vse kar sodi v nahrbtnik. Priporočljive so pohodne palice. Tura je 

tehnično delno zahtevna, priporočljiva pa je dobra fizična kondicija. 
                                                                                                                                              

 

 
 

 

 
                                                                                                  

 www.pd-pohodnik.si          

SKUPAJ HOJE: 12 ur 
ZAHTEVNOST: delno zahtevna markirana pot  
VREDNOST TURE: 32 točk 
HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinskih kočah ! 
CENA: 50 EUR (prevoz 35,nočitev 15 plača vsak sam) 
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: najkasneje do 1. avgusta 2018: 
Marko: 041 779 205; 031 442 715 
Mojca: 041 745 849 
Ne pozabite: osebna in planinska izkaznica 
s plačano članarino za leto 2018 


