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9. 5. --- Glinščica – krožna pot 
čas hoje: 3 do 4 ure 
vodi Eva Fičur 
lahka pot, izlet je primeren za vse, trening za kondicijo za bodoče vzpone 
 
23.5. --- Rezija – TA LIPA POT  +  Muzej rezijanskih ljudi 
krožna pot 
zahtevnost: lahka pot, primerna za vse 
dolžina poti: prbl 10 km 
višinska razlika: 300 m 
čas hoje slabe 3 urce 
izhodišče: Solbica 
vodi: Sandro Quaglia iz kulturnega društva „ Muzej rezijanskih ljudi“ 
 
 
SLO 
 
GOLICA, KRALJESTVO NARCIS (1835 m) – KARAVANKE (SLO) 
Izhodišče: Planina pod Golico (980 m)  
SKUPINA  A – KROŽNA POT 
Planina pod Golico – čez sedlo Suha (1439 m) (narcise) – Koča na Golici (1582 m) – 
Planina pod Golico (980 m) 
Višinska razlika: 602m 
Čas hoje: do koče 2 urci, skupaj približno 4 ure 
Zahtevnost: lahka pot 
SKUPINA  B – KROŽNA POT 
Planina pod Golico (980 m) – čez sedlo Suha (narcise) – Golica (1835 m)– Koča na Golici 
(1582 m) – Planina pod Golico 
Višinska razlika 855 m 
Čas hoje: vzpon 3 ure, skupaj približno 5/6 ur 
Zahtevnost: lahka pot 

 
 

 
 
 



             JUNIJ 
 
 
FJK 
 
  
 
TROMEJA – PEČ 1508 m (Monte Forno) – KARAVANKE 
izhodišče: Pri Jalnu (tik pred mejo Rateče) 850 m, pot CAI 522 
višinska razlika: 658 m 
čas hoje: vzpon 2 h 15 min 
zahtevnost: lahka pot 
 
 
LAGO VOLAIA 1951 m – RAUCHKOFEL 2460 m – KARNIJSKE ALPE 
izhodišče: Rifugio Tolazzi 1350 m 
SKUPINA  A 
rifugio Tolazzi – jezero Volaia 
višinska razlika: 600 m 
čas hoje: vzpon 1h 45 min, za vse 
zahtevnost: lahka pot 
SKUPINA  B 
rifugio Tolazzi - jezero Volaia - Rauchkofel 
dodatna višinska razlika: 509 m (skupaj v.r. 1109m) 
dodatni čas hoje: vzpon 1h 30 min (skupaj 3h 15 min) 
zahtevnost: delno zahtevna pot (samo pod vrhom - od jezera do vrha gre pot po travnatem 
pobočju) – ta vzpon ni primeren za otroke 
pri jezeru na IT strani koča Lambertenghi, na avstrijski strani koča Wolayerseehutte 
 
 
četrtek 24 – nočni pohod na Volnik iz Zagradca  ob polni luni (če ne bo policijske ure) 
          obvezna čelna svetilka 
 
SLO 
 
ČRNA PRST - 1844 m – JULIJSKE ALPE 
izhodišče: Ravne 735 m 
mimo Orožnove koče 1338 m (botanična pot) 
SKUPINA  A 
Ravne – Orožnova koča – ogled botanićne poti 
višinska razlika: 611 m 
čas hoje: 1h 45 min 
zahtevnost: lahka pot 
SKUPINA  B 
Ravne – Orožnova koča – Črna prst (koča Zorka Jelinčiča) 
višinska razlika: 1109 m 
skupaj vzpon 3 h 5 min 
od Orožnove koče do vrha 1h 20 min 
zahtevnost: lahka pot 
 
            
 



JULIJ 
 
 
FJK 
 
LAGHI D'OLBE 2164 m – MONTE LASTRONI 2449 m – KARNIJSKE ALPE 
izhodišče: baita Rododendro/val di Seis 1460 m 
SKUPINA  A 
Rododendro 1460 m – jezera d'Olbe 2164 m 
višinska razlika: 704 m 
čas hoje: vzpon 2 h 
zahtevnost: lahka pot, pot CAI 138 
SKUPINA  B 
Rododendro 1460 m – jezera d'Olbe – vrh Lastroni 2449 m 
višinska razlika: 990 m 
čas hoje:vzpon 3 h 
zahtevnost: delno zahtevna pot (samo tik pod vrhom malce izpostavljena) – pot CAI 138 – 
ta vzpon ni primeren za otroke 
 
 
 
 
JEZERO BORDAGLIA (1750 m) - KARNIJSKE ALPE 
KROŽNA POT - Pierabech (1075 m) mimo Sella Sissanis – Passo Giramondo (2005 m) – 
Jezero Bordaglia - Casera Bordagliadi sopra in di sotto - Pierabech 
izhodišče: Forni Avoltri/Pierabech 
višinska razlika: 950 m 
ćas hoje: skupno prbl 6 h hoje 
zahtevnost: lahka pot 
 
 
 
 
SLO 
 
VIŠEVNIK – 2050 m – Julijske Alpe 
izhodišče: Rudno Polje na Pokljuki 1347 m 
višinska razlika: 703 m 
čas hoje vzpon : 2 h 
zahtevnost: lahka pot 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 



 AVGUST 
 
 
 
FJK 
 
CIMA DI TERRAROSSA 2420 m - ŠPIK HUDE POLICE - JULIJSKE ALPE 
izhodišče: sirarna PECOL 1510 m – altopiano del Montasio (Sella Nevea)- Montaževa 
visoka planota (Na Žlebeh/Nevejski preval) 
višinska razlika: 910 m 
čas hoje: vzpon 2 h 45 min 
zahtevnost: lahka pot, izlet za vse, tudi za otroke (le na vrhu malo previdnosti), ob poti je 
polno kozorogov 
 
 
MALGA PRAMOSIO 1520 m – CIMA  AVOSTANIS  2193 m 
mimo jezerca Avostanis 1936 m 
krožna pot 
 
SLO 
 
 
RODICA 1966 m - KRALJESTVO PLANIK.....prvi teden avgusta – Julijske Alpe 
izhodišče: Javorje (pri Bohinju) 1050 m 
višinska razlika: 916 m 
čas hoje vzpon: 2h 45 min (zadnjih 45 min skoraj po ravnem travnatem neizpostavljenem 
grebenu) 
zahtevnost: lahka pot 
 
 
 
 
            SEPTEMBER 
 
 
 
FJK 
 
Pohod „Bazoviški junaki“ 
 
 
 
BELOPEŠKA JEZERA 941 m – RIFUGIO ZACCHI 1380 m – JULIJSKE ALPE 
izhodišče Zgornje Belopeško jezero (lahko tudi spodnje – za malo podaljšat) 
višinska razlika: 440 m 
krožna pot, od koče Zacchi naprej po poti CAI 513 mimo Alpe Vecchia/Stara Planina oz 
Mirnjak 
skupaj 3 h 30 min / 4 h 
zahtevnost: lahka pot 
 
 
 



 
SLO 
 
VELIKA PLANINA (1666 m) – KAMNIŠKO/SAVINJSKE ALPE 
Izhodišče: Kranjski Rak (1029 m) 
Višinska razlika: 637 m 
Čas hoje: vzpon 2 uri 15 min 
Zahtevnost: lahka pot 
 
 
 
 
             
                   OKTOBER 
 
 
 
FJK 
 
03.10 :----  25. pohod „Na Krasu je krasno“ organizira KD VIGRED (sodelujejo spdt, vaška 
skupnost Tublje, jamarsko društvo Grmada, razvojno društvo Piska) 
 
 
NADIŠKE DOLINE ob reki Idrijci 
krožna pot -Klinški Malin (306 m) (Ponte Clinaz) - kanjon reke Idrijce – vas Klobućarji (802 
m) (Clabuzzaro) – cerkvica sv. Štuoblanka ( san Volfango) – kanjon – Klinški Malin 
višinska razlika: 496 m 
dolžina: prbl 18 km 
ćas hoje: skupaj prbl 6 ur 
zahtevnost: lahka pot 
 
 
 
SLO 
 
JESENSKE BARVE MACESNOV – TRIGLAVSKA JEZERA – JULIJSKE ALPE 

KOČA PRI TRIGLAVSKIH JEZERIH (1685 m) 
Izhodišče: Planina Blato (1147 m) 
Višinska razlika: 538 m 
Čas hoje:do koče 3 ure 15 min, skupaj približno 5/ 6 ur 
Zahtevnost: lahka pot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             NOVEMBER 
 
 
FJK 
 
MONTE FESTA 1065 m 
izhodišče: Sella INTERNEPPO 362 m 
višinska razlika: 700 m 
čas hoje: vzpon 2 h 30 min 
razged na jezero Cavazzo, na Kanin (na vrhu ostanki/trdnjave iz I. sv. Vojne...forte del 
monte Festa) 
 
 
 
SLO 
 
SINJI VRH (1002 m) – VIPAVSKA DOLINA 
Mimo Otliškega okna in Kamnitega polža 
Izhodišče: izvir Hublja (250 m) 
Višinska razlika: 752 m 
Čas hoje: vzpon 2 uri 15 min, skupaj približno 4 ure 
Zahtevnost: lahka pot 
 
 
 
 
 
             DECEMBER 
 
decembra bomo organizirali samo 1 izlet...in ga bomo določili na bazi snežnih razmer.... 
drugače krajši izlet z družabnostjo 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na naših izletih so dobrodošli vsi, a se morajo na izlete prej prijaviti. 
 
Planinski odsek bo priredil dva izleta mesečno. Dokler je prehajanje meje s Slovenijo 
omejeno, bomo ostajali v naši deželi  FJK. Program izletov  se bo zato prilagajal 
razmeram. 
 
Prevozi: letos z osebnimi avtomobili 
 
Poleg izletov na programu, bomo v Glinščici priredili  dvodnevni tečaj varnega gibanja in 
hoje po feratah z gorskmi vodičem, alpinističnem  inštruktorjem, svetovno znanim 
alpinistom  ter dvakratnim dobitnikom nagrade „Zlati Cepin“ Luko Stražarjem.  Obvezni so 
čelada, plezalni pas in samovarovalni komplet.  Opremo nudijo vodiči tistim, ki nimajo 
svoje. Tečaja se lahko udeležijo tako začetniki kot nadaljevalci. 
 
Organizirali bomo tudi tečaj zimske gorniške tehnike, to je hoja z derezami in cepinom, oz. 
varnega gibanja v gorah pozimi, tako si bomo lahko privoščili tudi kak lažji zimski vzpon v 
snežnih razmerah. (december/januar) 
 
Dogovorjeno je že tudi  srečanje z Gorsko Reševalno Službo iz Slovenije, ki bo potekalo v 
društvenem  sedežu v Slivnem. 
 
 
 
POZOR – lahka pot še zdaleč ne pomeni, da gre za sprehod. Pomeni, da si planincem pri 
hoji ni potreba pomagati z rokama zaradi varovanja, je pa lahko fizično naporna, tudi 
strma. 
 
 
NOVOST 
Po želji nekaterih bomo prirejali izlete tudi med tednom, ob torkih ali sredah. Medtedenski 
izleti bodo ponovitev nedeljskih. 
 
 
Za katerokoli dodatno informacijo, me lahko konaktirate na tel 347 6139495. 
Silvia 
Planinski odsek Sk Devin 
 


