
KOMNA, LANŽEVICA (2003 m)               21.-22.8.2022 

 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: nedelja, 21.avgusta 2022 ob 5.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Gorazd Primic, Igor Sladič – vodnika PZS 
        

 
 

POTEK TURE: 

Novo mesto – Bohinjska Bistrica – Koča pri Savici (653 m) – Dom na Komni (1520 m) – Koča 

pod Bogatinom (1513) – Lanževica (2003 m) – Koča pri Savici – Novo mesto 

  
 

Lanževica je 2003 m visoki vrh, ki se nahaja med Bogatinskim sedlom in Oslovo škrbino. Z 

vrha, na katerem stojijo ostanki nekdanje Rapalske meje, se nam odpre lep razgled po večjem 

delu Julijskih Alp, Primorski in delu Jadranskega morja. 
 

 



TURA: 
1.dan: Z avtobusom na relaciji Novo mesto – Bohinjska Bistrica  – Koča pri Savici. Od tu tura do  Koče pod 

Bogatinom. Po daljšem postanku pa bomo nadaljevali še s turo na Lanževico in sestopili nazaj do Koče pod 

Bogatinom, kjer bomo prenočili. Prvi dan bo cca 7 ur hoje. Kdor ne bo šel na vrh, bo lahko ostal pri koči. 

 

2.dan: Po zajtrku bomo mimo planinskega doma na Komni sestopili nazaj do Koče pri Savici, kjer bo čakal 

avtobus in nas zapeljal še v Ukanc, kjer bomo naredili manjši sprehod do kopališča, kjer se bomo lahko 

osvežili v Bohinjskem jezeru. Drugi dan pa bo okoli 4 ure hoje. V Novo mesto se bomo vrnili do 17,00 ure. 

 

OPREMA: Popolna planinska oprema (planinski čevlji, nepremočljivi, vetrovka, pulover, kapa, rokavice, 

rezervno perilo, rezervne majice, kopalke, zaščita pred soncem, dovolj pijače za turo…....) in vse kar sodi v 

nahrbtnik. Priporočljive so pohodne palice. Tura ni zahtevna, priporočljiva pa je dobra fizična kondicija. 
                                                                                                                                              
 

  
 

 

 
                                                                                                  

 

             

SKUPAJ HOJE: 10 - 11 ur 
ZAHTEVNOST: nezahtevna markirana pot  
VREDNOST TURE: 30 točk 
HRANA: malica, pijača iz nahrbtnika ! 

možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 40 EUR (avtobusni prevoz), nočitev plača 
vsak sam !!! 
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: Marko: 041 779 205, do 18. avgusta  
Obvezno s seboj: osebna in planinska 
izkaznica s plačano članarino PZS. 
  


