
     PO DOLINI BELEGA POTOKA 
 

     V NEDELJO, 06. OKTOBRA 2013, OB 05.00 URI NA GLAZIJI 

 
Tokrat vas vabimo na pohod po eni najslikovitejših dolin v Zahodnih Julijskih 

Alpah. Obdajajo jo številni vrhovi z navpičnimi stenami dolomitskega značaja 

in je zelo priljubljena med plezalci. Tu je kar nekaj pohodnih poti različnih 

zahtevnosti. Mi smo izbrali najlažjo med vsemi in še to bomo razdelili v tri 

težavnostne skupine. S tem želimo vsem udeležencem z vsaj malo kondicije 

omogočiti pohod.  

 

Iz Celja ( iz ostalih postajališč kot običajno glede na čas v Celju ) se bomo 

odpeljali ob 5. uri proti mejnemu prehodu Rateče in naprej v Jezersko dolino. 

Na n.v. izhodišča 989 m  pri mostu čez Beli potok zapustimo avtobus. Po poti št. 

625 se ob potoku napotimo navzgor, kjer bomo po uri in pol zmerne hoje prišli 

do koče Brunner ( 1432 m ). Od tu bomo po okoli dveh urah zopet zmerne hoje 

prišli do bivakov Gorizia ( 1950 m ). Tukaj, prva skupina konča s svojim 

pohodom in se po poti pristopa vrne na izhodišče. Ostali se razdelimo v dve 

skupini. Druga skupina se bo podala desno po melišču na sedlo. Od tu po polički 

do vhoda v tunel in skozenj na krajšo a zanimivo ferato. V to skupino gredo 

pohodniki z izkušnjami v zelo zahtevnih poteh in primerno kondicijo.  Tretja 

skupina bo pot nadaljevala od bivakov levo po melišču do Krniške škrbine  

( 2180 m ), ki je najvišja točka tokratnega pohoda. Za vzpon na Krniško škrbino 

bodo druga in tretja skupina porabili okoli uro časa. Tu se skupini tudi združita 

in skupno nadaljujeta pot proti koči Corsi ( 1874 m ) in naprej do izhodišča. Za 

sestop bomo potrebovali med dve in pol do tri ure. 

 

Pot je zelo lepa in že sama beseda, da je dolina ena najslikovitejših, pove dovolj, 

da se je udeležite.  S tem namenom in željo, da omogočimo vsem udeležbo, smo 

jo razdelili v tri težavnostne skupine. Za pot pa vseeno potrebujete malo 

kondicije, planinske čevlje, priporočamo tudi pohodne palice. Hrana in pijača je 

iz nahrbtnika. 

 

Strošek pohoda je 21 evrov in ga poravnate na avtobusu. 

 

Prijave sprejemata VPZS Vladko KORŽE tel. 041 465 355 in sms email 

vladko.korze@gmail.com in Janez OMAN tel. 041 494 530 in sms, ki sta 

vam na voljo tudi za dodatne informacije. 

 

SKUPAJ BOMO PREŽIVELI LEPO IN NEPOZABNO PRVO 

OKTOBERSKO NEDELJO. 

mailto:vladko.korze@gmail.com

