
PD ZZV CELJE VABI NA 

       ROMBON - 2208 m        

V NEDELJO, 23. JULIJA, 2017 OB 4.00 URI  
 

V nedeljo, 23.07.2017 ob 04. uri vabimo vse ljubitelje gora in njihovih zanimivosti, da se nam 

pridružijo na pohodu na Rombon. Z vrha je krasen razgled na okoliške gore. Še posebej je 

znan po največ izkopanih jarkih na njemu med I. svetovno vojno in vsem kar je tam pustila na 

njemu in je še danes vidno.  

 

Avtobus bo z Glazije v Celju odpeljal ob 04. uri, z ostalih postajališč kot običajno. Pot bomo 

nadaljevali mimo Ljubljane in Slovenijo zapustili na mejnem prehodu Rateče. Nadaljujemo 

mimo Trbiža  do  Bovca in spodnje postaje kaninske žičnice. Tu se bomo razdelili v dve 

skupini in se s kabinsko žičnico odpeljali na vrh. 

 

Prva skupina bo od tu odšla mimo Prestreljenika do Prevale in naprej mimo Črnelske  špice 

na vrh Rombona. Po poti bomo premagali okoli 550 višinskih metrov (sam Rombon pa je od 

izhodišča višji le 6 m), za kar bomo potrebovali okoli 5 ur hoje. Z vrha sledi spust pri čemer 

se bomo spustili 1500 višinskih m nižje v  Zavrzelno, za kar pa bomo potrebovali okoli 4 ure 

hoje. 

Druga skupina bo odšla do doma Petra Skalarja in po želji obiskala še bližnje vrhove, 

približno enake nadmorske višine kot je izhodišče. Zatem se povzpne na Prestreljenik 

(2499m), od tam se spusti do Prevale in se preko Krnic spusti v Kaninsko vas. Ta skupina se 

bo po želji razdelila še na podskupino, ki ne bo zmogla ali se želela vračati peš v dolino in bo 

za to uporabila kabinsko žičnico. Skupina se bo na vrhu zadržala okoli 5 ur in med tem 

izvajala navedene aktivnosti. Za spust bo potrebovala okoli 4. ure hoje.  

 

Poleg ustrezne planinske  opreme, priporočamo pohodne palice in ustrezno zaščito proti 

soncu. Hrana in pijača za vse udeležence pohoda je iz nahrbtnika. Poskrbite za zadostne 

količine tekočin (brezalkoholnih) glede na čas in težavnost ture. Ne pozabite osebnega 

dokumenta, kajti nahajali se bomo tudi na območju Italije. 

Udeleženci pohoda na avtobusu poravnajo stroške pohoda (prevoz, cestnine) 18 €. Za 

povratno karto kabinske žičnice pa boste na kraju sami plačali 12 € 

Pohod bosta vodila VPZS  

Vladko KORŽE, tel. 041 465 355, meil: vladko.korze@gmail.com in 

Slavko KLANJŠEK, tel. 031 654 760, 
meil:slavko.klanjsek@gmail.com, ki sta vam na razpolago za dodatne 

informacije in za prijave. 

 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih sprememb ali odpovedi 

pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje 

pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim 

kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 

 

PRIDRUŽITE SE NAM, KAJTI POHOD BO ZANIMIV! 
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