
KRNIŠKA GLAVICA (1889 m)              13.07.2019 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 13.julija 2019 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS         

 

    
 

POTEK TURE: Novo mesto – Rateče – Trbiž – Zajzera (1004 m) – Rifugio Grego (1389 m) 

– Krniška glavica (Jof di Sompdogna) (1889 m) – Novo mesto 

 

Krniška glavica je najlepše razgledišče v Zahodnih Julijcih. Do 1.svetovne vojne je čeznjo 
potekala meja med Avstro-Ogrsko in Italijo, skoraj sto let stara vojna zapuščina na njej pa je 
dobro ohranjena. Z vrha je čudovit pogled na severno steno Montaža, sledijo pa ji veriga 
Poliških Špikov, Koštrunovih špic, Viša, Nabojsa, v bližini so tudi Višarje, romarsko središče 
z idilično panoramo in Kamniti Lovec. Pogled na severno stran pa se ustavi na grebenu 
Naborjetskih gora; Poldašnja špica, Piparji in Dve špici. Na zahodu je pogled na Karnijske 
Alpe, v ozadju lahko vidimo celo Dolomite, na severu pa se pokažejo tudi Visoke Ture. 

 

TURA: Z avtobusom se bomo po gorenjski avtocesti, z obveznim postankom na Voklem, zapeljali mimo 

mejnega prehoda Rateče do Zajzere. Z Izhodišča navkreber, po vpetem jugozahodnem pobočju nad dolino 

Zajzera, nas bo vodila označena pot (611), ki vodi tudi na sicer bolj znano Poldašnjo špico, do koče Rifugio 

Grego. Od koče se bomo vzpeli po gozdni poti in pobočju, ki se zravna in obrne vzhodno, ter spusti v večjo 

globel z močvirjem. Onstran te se vzhodno priključi steza s sedla Rudni vrh, oz. iz doline Dunje. Naša pot se 

tam obrne zahodno (610) in se vzpne čez strmo gozdnato pobočje. Daljši vzpon se izteče na poraščenemu 

predelu, mimo številnih ostankov vojaških objektov, višje pa se steza obrne zahodno in dviguje vzdolž 



vznožja skalnatega grebena proti vrhu.. Sledi še zadnji vzpon nad razgledno teraso, do vojaških objektov, kjer 

je lično urejen tudi manjši bivak, od tu pa nas bo steza popeljala na razgledno Krniško glavico. Sestopili 

bomo jugozahodno, mimo vznožja Krniškega turna na prostrane planote pod severno steno Montaža, do 

mesta priključitve steze iz smeri koče Grego, ter rdeče obarvanega bivaka Stuparich (1578 m) in nato spustili 

v globoki zatrep široko zarezane doline Zajzera do izhodišča, kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev domov v 

Novo mesto načrtujemo do 20,00 ure. Kdor bo želel, se bo lahko v eni uri povzpel le do koče Grego, ter v 

preostalem prostem času raziskoval njeno okolico. 
 

                                                                                                                                           

    
 

 

 
 

 
www.pd-pohodnik.si      

SKUPAJ HOJE: 5 ur 

ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  

VREDNOST TURE: 15 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

CENA: 25 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 10. julija 2019: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 

Dokument: osebna izkaznica ali potni list 

 


