
TROMEJA (1508 m)                        29.06.2019 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 29.junija 2019 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS         

 

    
 

POTEK TURE: Novo mesto – Kranjska gora – Podkoren – Korensko Sedlo (1072 m) – 

Tromeja (1508 m) – Rateče (865 m) – Novo mesto 

 

Tromeja (tudi Peč), po italijansko Monte Forno ter po nemško Dreilandereck oz. Ofen je 

1508 m visok vrh, ki se nahaja na tromeji med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Z vrha, na 

katerem je večje število spominskih obeležij v treh jezikih, se nam odpre lep razgled na 

Julijske Alpe, Ziljske Alpe, Krške Alpe, Visoke in Nizke Ture ter del zahodnih Karavank. 

Slovenska vpisna skrinjica in žig se nahaja ob manjši hiški bližnjih oddajnikov. Na italijanski 

strani vrha stoji nekoliko večje leseno zavetišče, iz avstrijske strani pa skoraj do vrha pripelje 

vlečnica bližnjega smučišča Podklošter (Arnoldstein). 

 

TURA: Z avtobusom se bomo po gorenjski avtocesti, z obveznim postankom na Voklem, zapeljali mimo 

Kranjske gore do mejnega prehoda Korensko sedlo (Wurzenpass). Parkiramo na mejnem prehodu. Tura v 

celoti poteka po avstrijski strani. Markacije poiščemo v gozdu takoj za gostilno na avstrijski strani mejnega 

prehoda (oznaka poti 603). Najprej gre pot po gozdu po dokaj ravninskem delu (nazaj proti slovenski meji), 

nato pa se strmo vzpne in vijuga po gozdni poseki (ki je vidna tudi z mejnega prehoda). Po cca 350 višinskih 

metrih pridemo do makadamske gozdne ceste in sledimo markacijam, ki nas usmerijo levo. Na naslednjem 



križišču se usmerimo desno v rahel klanec in sledimo glavni makadamski cesti in markacijam.  

Kasneje nas markacije usmerijo na gozdno stezo in po nekaj metrih pridemo iz gozda na pašnike, kjer se v 

daljavi že vidi končna postaja sedežnice. Od tam naprej se spustimo do koče (Dreilandereck hutte) in 

vzpnemo na končni cilj Peč-Tromeja. Z vrha bomo sestopili v Rateče, kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev 

domov v Novo mesto načrtujemo do 19,00 ure. 
 

                                                                                                                                           

    
 

 

 
 

 
www.pd-pohodnik.si 

 

 

 

SKUPAJ HOJE: 4 ure 

ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  

VREDNOST TURE: 14 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

CENA: 20 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 27. junija 2019: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 

Dokument: osebna izkaznica ali potni list 

 


