
TRIGLAV – SIMBOL SLOVENSTVA 

R A Z P I S 

 

6. spominskega pohoda članov Društva veteranov Sever Severne Primorske, od Pomnika 

braniteljem  slovenske zemlje s Cerja na Triglav od 6. do 11. julija 2020 

 

 

Spominski pohod je posvečen Triglavu - simbolu slovenstva,  partizanskim patruljam, ki so se 

v boju za svobodo povzpele na vrh Triglava leta 1944, razvitju slovenske zastave na vrhu 

domovine leta 1991. 

 

Člani oz. pohodniki Društva veteranov SEVER Severne Primorske, bodo s pohodom počastili 

tudi 30. obletnico plebiscita o o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in 

ustanovitve Manevrske strukture Narodne zaščite.  

 

PROGRAM POHODA  

 

Pohodniki bodo krenili na pot  v ponedeljek 6. julija 2020, izpred Pomnika braniteljem 

slovenske zemlje na Cerju. 

 

Ob 06.00 uri bo zbor pohodnikov pri spomeniku na Cerju, kjer bodo primerno obeležili 

pričetek pohoda na katerega se bodo podali ob 06.30 uri.  

 

Pohodnike bo s Cerja vodila pot do Mirna in skozi Šempeter do Nove Gorice ( na poti bodo 

po programu obiskali sedeže občin, policije…..), nato pa bodo preko Kekca odšli do Grgarja 

in naprej do Čepovana, kjer bodo prenočili v lovski koči.   

 

V torek 7. julija bodo iz Čepovana odšli do Mosta na Soči in pot nadaljevali do Tolmina, kjer 

se bodo srečali s predstavniki občine, nato pa se bodo povzpeli na planino Razor in prenočili v 

tamkajšnji planinski koči.  

 

V sredo 8. julija bodo krenili s planine Razor proti Komni in prenočili v eni izmed planinski 

koč v dolini Triglavskih jezer (Komna,, koča pod Bogatinom,, koča pri Trigavskih jezerih, 

odvisno od zasedenosti nočitvenih kapacitet).  

 

V četrtek 9. julija bodo nadaljevali pot do planinske koče na Doliču kjer bodo prenočili.   

 

V  petek 10. julija se bodo povzpeli na vrh Triglava kjer bodo obeležili pohod in njegovo 

zgodovinsko izročilo. Za tem bodo pohodniki odšli do planiskega doma Planika, kjer bodo 

prenočevali. 

 

Pohodniki bodo v soboto 11. julija odšli na Pokljuko kjer se bodo ob 12.00 uri udeležili krajše 

slovesnosti, nato pa se bodo z organiziranim prevozom vrnili v Novo Gorico.   

 

Program pohoda se lahko po potrebi spreminja.  

 

ZBIRANJE PRIJAV 

Rok za prijavo je do petka, 12. 6. 2020. 

 



Pohodniki pošljite prijave po pošti na naslov Društvo veteranov »SEVER« Severne 

Primorske, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica, ali na elektronski naslov 

veterani.sever@gmail.com.  

 

Skupaj s prijavo  udeleženci  plačajo akontacijo ki znaša- 120 EUR po osebi  

 

Prijave brez vplačane akontacije NE BODO VELJAVNE, prav tako po izteku roka ne bomo 

sprejemali dodatnih prijav. 

 

Prijavljenemu udeležencu pohoda ali zaključne prireditve, ki se dogodka ne udeleži iz 

neupravičenih razlogov, se vplačana akontacija ne vrne.  

 

POGOJI ZA UDELEŽBO IN NAVODILA ZA POHOD 

 

Pohodov se lahko udeležijo člani Društva veteranov »SEVER« Severne Primorske, ki so 

zdravstveno in kondicijsko sposobni premagati to obremenitev. Pohodniki naj pred 

pohodom ocenijo svoje zdravstveno stanje in kondicijsko pripravljenost, na pohod pa  

morajo pristopiti primerno opremljeni za hojo v visokogorju.  

 

ŠTEVILO POHODNIKOV BO OMEJENO ZARADI ZELO ZAHTEVNE  POTI IN 

IZVAJANJA UKREPOV ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI 

COVID-19. 

 

Z izpolnjeno in podpisano prijavnico se vsak udeleženec zavezuje, da bo spoštoval pravila 

obnašanja v Triglavskem narodnem parku in da se pohoda udeležuje na lastno odgovornost. 

 

Članom Društva veteranov Sever Severne Primorske, ki se dodo udeležili pohoda, nočitev z 

10. na 11. julij 2020 ter stroške organizacije krije društvo.  

 

Vse ostale stroške nočitev in prehrane krijejo udeleženci sami.  

 

Cene v planinskih kočah se obračunajo po veljavnem ceniku planiskih društev, ki upravljajo s 

planinskimi kočami, člani Planinske zveze Slovenije oz. planinskih društev z veljavno člansko 

izkaznico pa lahko pri nočitvah  uveljavljajo predpisane ugodnosti oz. popust.  

 

Zaradi prijave bivanja v palninskih domovih, morajo imeti vsi pohodniki s seboj osebni 

dokument.  

 

POHOD BO IZVEDEN O UPOŠTEVANJU  IZVAJANJA VELJANIH  UKREPOV ZA 

PREPREČITEV ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19. 

 

Za dodatne informacije sta dosegljiva: 

 

Ivan AMBROŽIČ  GSM: 041-470-829                                           

Marjan SIVKA      GSM: 041-470-092 

E: marjan.sivka@gmail.com 

 

 

Veteranski pozdrav!                                   Angel Vidmar 

                                               predsednik društva 
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