
BEGUNJŠČICA (2060 m)                    03.08.2019 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 3.avgusta 2019 ob 5.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Igor Sladič – vodnik PZS         
         

 
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Ljubljana – Draga (689 m) – Roblekov dom (1657 m) – 

Begunjščica (2060 m) – Novo mesto 

 

Begunjščica je razpotegnjena grebenska gora v Karavankah. Razteza se od Smokuške planine 

na zahodu do Sv. Ane na Ljubelju, na vzhodu. Sam greben ima več vrhov. Najvišji je srednji 

Veliki vrh, zahodni Srednji vrh je nekoliko nižji, najnižja pa je vzhodna Begunjska Vrtača. 

Južna pobočja se dvigajo nad dolino drage severno od Begunj. Severno ostenje pada na 

Zelenico in je na več krajih prekinjeno z melišči in žlebovi. Zaradi lahkega dostopa je 

Begunjščica obiskana skozi vse leto. Poleg tega so pozimi in spomladi ob ugodnih snežnih 

razmerah njena melišča pripraven teren za turno smuko. 

 

TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali do parkirišča pred domom v Dragi. V Dragi pa pot pod noge! Sprva 

sledimo po markirani gozdi cesti, na prvem razpotju pa izberemo levo turo čez Planinco in ne desno čez 

planino Preval. Kakšnih 20 minut po štartu nas smerokaz usmeri s ceste strmo v breg. Ta odsek je na celotni 

turi še najstrmejši - široka pot gre skozi gozd povsem navkreber. Po približno uri hoje dosežemo Planinco, še 

10 minut naprej pa je Poljška planina, kjer smo na pol poti do Robleka. Od planine pot poteka cik cik na 

pobočje in tako ta ni zahtevna. V naslednji uri se dvignemo na 1.657 metrov nad morjem in ozremo Roblekov 

dom. Izpred koče se odpira lep razgled proti Julijskim Alpam, pa na sosednji Stol in navzdol proti Bledu in 



Dobravam. Počitek pred kočo nam bo dal novih moči, da se odpravimo še naprej na Veliki vrh Begunjščice. 

Pot se začne za kočo. Je ozka in sprva položna, saj se vzpenjamo po grebenu. Ves čas se odpirajo neverjetni 

razgledi. Ob koncu pa le velja nekaj več previdnosti, saj je ozka pot ponekod izpostavljena (gre prečno na 

strmo pobočje). Strmejši je le še zadnji odsek (kakšnih 10, 15 minut), pravzaprav je tam treba nekaj več 

previdnosti pri spustu. Kdor ne bo šel na vrh, bo počakal pri Roblekovem domu. Po daljšem postanku v domu 

bomo po isti poti sestopili nazaj v Drago, kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 

20.ure. Kdor ne bo šel na vrh, bo lahko počakal v planinskem domu. 
 

 
 

                                                                                                                                           

 
 

 

 
 

 

www.pd-pohodnik.si         

SKUPAJ HOJE: 7 ur 

ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  

VREDNOST TURE: 17 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 20 EUR  

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

PRIJAVE: do 31. julija 2019: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 

 

Tura ni zahtevna, primerna pa je dobra 

fizična kondicija. 


