
 

 

PROGRAM  IZLETOV 2022 

 

 

 

 

 

JANUAR 

Sv. Višarje (1766 m), Julijci, FJK 

Oprema: dereze, derezice, krplje, pohodniške palice s krpljicami za 

sneg 

 

...in morda še kaj.... 

 

 

FEBRUAR 

Monte Cocco/KOK (1941 m) ali Cima Bella/LEPI VRŠIČ (1911 m), KARNIJSKE ALPE, FJK 

Oprema: dereze, derezice, krplje, pohodniške palice s krpljicami za sneg 

vodi: Eva Fičur 

 

Žbevnica (1041 m), krožna pot, Čičarija, HR 

vodi: Mitja Terčon 

 

MAREC 

Snežnik (1796 m) – tradicionalni izlet Planinskega odseka 

 

Planik (1272 m ), Čičarija , HR 

vodijo: Miljčani 

 

APRIL 

Spomladanski pohod  

vodi: Dario Štolfa 

 

Pot sedmih slapov, Buzet, HR 

z vodičem 

 

Cascate dell'Arzino – FJK 

vodi: Katja Škerk 

 

MAJ 

Golica (narcise) (1835 m), Karavanke, SLO 

 

Campanile di Val Montanaia, krožna pot , Dolomiti Friulane, FJK 

vodita: Saša Volčič in Nada Marušič 

 

JUNIJ 

Srečanje obmejnih planinskih društev 

spremlja: Dario Štolfa 

 

Pale di San Martino, Cristo Pensante (2333 m),  Dolomiti , VENETO/TRENTINO 

vodita: Saša Volčič in Nada Marušič 



 

Matkov Škaf (1480 m) pod Mrzlo goro/Matkov kot, Kamniško 

Savinjske Alpe, SLO 

Oprema: dereze, derezice, pohodniške palice s krpljicami za sneg 

 

JULIJ 

Laghi d'Olbe (2164 m)  +  Monte Lastroni (2449 m), KARNJISKE 

ALPE, FJK 

 

Passo Giau, krožna pot 5 Torri,  Dolomiti, VENETO 

vodita: Saša Volčič in Nada Marušič 

 

Enodnevni izlet Passo Giau je istočasno prvi dan enotedenskega 

planinarjenja  VAL BADIA TREKKING 

 

Konec julija/začetek avgusta 

6-dnevni VAL BADIA TREKKING 

število udeležencev omejeno 

organizira in vodi: Dario Štolfa 

 

AVGUST 

Rodica (planike) (1966 m), Juljici, SLO 

 

Cima Terrarossa/Špik Hude police (2420 m), Juljici,  FJK 

vodi: Tomaž Caharija 

 

SEPTEMBER 

Pohod "Bazoviški junaki" 

 

Tre Cime di Lavaredo, krožna pot, 2 dni , VENETO 

dvodnevni izlet s prenočevanjem v koči Locatelli, od koder se ob sončnem zatonu in vzhodu odpira 

očarljiv razgled na rožnate Tre Cime   

+ Monte Piana 

vodita: Saša Volčič in Nada Marušič 

število udeležencev omejeno 

 

OKTOBER 

pohod "Na Krasu je krasno" – Vigred 

 

Monte Festa (1065 m), Prealpi Carniche, FJK 

 

Kamniška koča na Kamniškem sedlu (1864 m), jesenske barve macesnov, Kamniške Alpe, SLO 

 

 

NOVEMBER 

Martinovanje – krajši pohod in družabnost/kosilo 

vodi: Katja Švagelj 

 

 

Nekatere izlete bomo ponovili ob torkih, če bo število prijavljenih zadostno. 

 

 



SPLOŠNA NAVODILA 

 

Opisi posameznih izletov, natančni datumi in morebitne spremembe bomo redno objavljali na naši 

whatsapp skupini, na FB profilu SK DEVIN, v oglasih IZLETI  in v rubriki Planinski svet v 

Primorskem dnevniku. 

Pridržujemo si pravico do spremembe ali preklica izleta v primeru neprimernih vremenskih razmer, 

premalo prijavljenih ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na varnost ali potek izleta. 

Udeleženec izleta mora biti ustrezno fizično pripravljen in  mora biti primerno oblečen in obut. 

Vodja oziroma prireditelj  izleta ima pravico, da udeležencev brez primerne opreme in obutve ali 

zadostne kondicije, ne sprejme na izlet. 

Vsak udelečenec izleta je dolžan upoštevati navodila vodje  oziroma prireditelja izleta. 

Plačana članarina zagotavlja prednost pri vpisu na izlete z omejenim številom in pri rezervaciji 

prevoza s kombijem. Nečlani prispevajo simbolično prijavnino za vsak izlet. 

 

 

Informacije 

Planinski odsek SK DEVIN 

Silvia 347 6139495 

www.skdevin.it 

info@ skdevin.it 

 

 

 

 

http://www.skdevin.it/

