
 

 

   

JAVORNIŠKI ROVT 
nedelja, 15. maja 2022 

 
Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi mlade planince, starše, dedke, babice, ljubitelje narave… vseh 

starosti, da se nam  pridružite na družinski turi. Sprehodili bi se po cvetočih rovtih narcis in spoznali ta lepi 

delček narave in kulturne zanimivosti tega področja. 

ODHOD: Avtobusno postajališče pri TUŠ-u ob 6.00 uri. Ob 7.45  postanek na 

Rodinah. 

POTEK TURE: Novo mesto – Ljubljana – Voklo (krajši postanek ) -Rodine – Javorniški Rovt – sprehod 

med narcisami – Javorniški Rovt – Ljubljana  - Novo mesto. 

TURA: Postanek v rojstni hiši Janeza Jalna ob 8.00. Okoli 10ure prihod na Pristavo v 

Javorniškem Rovtu. S parkirišča odidemo do doma Pristava, čez Zoisov park, 

kjer si ogledamo veličastna drevesa in še kaj izvemo o zgodovini le tega, 

pridemo do Mlake, od koder se bomo po cesti odpravili po markirani poti v 

smeri Križovca in Golice. Po dobri polovici ure hoje se bomo razdelili v dve 

skupini. Ena bo odšla po gozdni stezici nazaj proti Javorniškem Rovtu, druga pa 

še malo v smeri Pustega Rovta. Obe skupini se bosta zopet srečali na kmetiji 

kjer si bomo lahko ogledali kako se nad 1000m redi pujse, koze in še kaj. Nato 

bomo skupaj odšli nazaj so doma Pristava, kjer se bomo lahko okrepčali in se 

prepirali kdo je videl več ključavnic ( narcis ). Tukaj pa nas bo tudi počakal 

avtobus, ki nas bo odpeljal nazaj na Dolenjsko. 

POVRATEK: Predvidoma ob 16.00 uri. Prihod v Novo mesto malo po 18.00. uri. 

ZAHTEVNOST: Hoje bo približno 3 do 4 ure ( ali manj po dogovoru ). Pot je lahka, vendar glede na 

dolžino lahko za nekatere pohodnike tudi zahtevna. 

OPREMA: Dobra obutev – visoki čevlji in podplati z narezano gumo. Topla oblačila proti vetru, 

mrazu, dežju, primerno vremenskim razmeram. Priporočam pohodne palice. 
CENA: 

HRANA: 

Prevoza odvisno od števila prijav. Prijavnina10,00€ 

Iz nahrbtnika na turi. Možno pa jo bo naročiti v koči na Pristavi. 

INFORMACIJE: Milan KRALJIČ  GSM: 041 650 807, Anton PROGAR GSM: 041 693 195 

VODENJE: 

 

Pohod bomo vodili vodniki PZS, v PD Krka Novo mesto. Vodja pohoda pa bo Milan 

Kraljič in Anton Progar 

 



 

 

   

PLANINSKI POZDRAV in NA-SVIDENJE, 15. maja 2022 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Za PD Krka Novo mesto pripravil Anton Progar in Milan Kraljič 

 


