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 VODNIŠKI ODSEK  

 

 

 

 

 

na  Rombon (2208 m)  
 

ki bo: v sob., 17. sep. 2022 odhod ob: 5:30 uri 
 

zbirališče: parkirišče nasproti avtobusne postaje v Šk. Loki
 

prevoz z / s: osebnimi avtomobili   ali   kombijem 
 

prijavite se: na PD Škofja Loka   ali   vodniku do: 14. sep. 2022 
 

prispevek na udeleženca izleta (odrasli):       18.- do 25.- EUR  
 

tura je: zahtevna, dolga tura hoje je za: 8 - 9      ur 
 

Potrebna  

oprema: 

Od obvezne opreme je čelada, priporočam pa tudi 

pohodne palice. Oblačila primerna vremenski napovedi.  
 

Pomembno 

sporočilo:   

Tura je primerna za vse s kondicijo za celodnevno 

pohodniško turo. S Kaninsko kabinsko žičnico se bomo 

pripeljali do zgornje »D« postaje. Skupnega vzpona na turi 

ni veliko, bo pa nazaj do Bovca toliko več spusta. Hrana in 

pijača iz nahrbtnika. Ob poti ni koč. Preberite si tudi kratek 

opis ture na drugi strani. 
  

 

 

vodnika:  Roman Jelenc telefon: 041 549-492 

 Janez Zidar telefon: 040 835-520 
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Rombon, visok 2208 m, je razgledna gora nad Bovcem na vzhodnem delu Kaninske 

skupine gora in ima žalostno zgodovino iz 1. sv. vojne, saj je preko njega potekala soška 

fronta, na kar nas še danes spominjajo številni ostanki takratne morije.  

Najprej se bomo iz Bovca s Kaninsko kabinsko žičnico zapeljali do zadnje »D« 

postaje, pod Prestreljenik. Od tu naprej pa se začne naša pohodna tura. Po smučišču se 

bomo povzpeli na sedlo in se po drugi strani spustili do Prevale, kjer se Kaninsko 

smučišče združi z Italijanskim 

smučiščem iz Sella Neveae. Na 

Prevali bomo zavili desno in 

začeli s prečenjem južnega 

pobočja pod Lopo in Črnelsko 

špico do Rombona. Pot je 

razgledna. Višinska razlika med 

postajo »D« in Rombonom je 6 m, 

skupno pa bomo do vrha Rombona 

naredili le 550 višinskih metrov. 

Z vrha Rombona (2208 m) se 

bomo proti Bovcu (460 m) 

spustili preko Čukle in planine Goričica.   

Tura je zahtevna predvsem zaradi dolžine ture. Na nekaj mestih okoli vrha 

Rombona je nevarnost za padajoče kamenje, zato je med obvezno opremo tudi čelada. 

Glede na vremenske razmere poskrbite za primerna oblačila in zadostno količino 

pijače. 

V ceno izleta ni vračunana enosmerna vozovnica kabinske žičnice. Ta znaša za 

odraslo osebo 19.- EUR, za dijake, študente in upokojence pa 14.-EUR, le ti se morajo 

izkazati z izkaznico.  

O vseh spremembah glede ture zaradi vremena ali drugih okoliščin boste 

pravočasno obveščeni. 

 

 

Vodnika:  Roman Jelenc in Janez Zidar 

Pogled na Rombon s Kaninskim pogorjem v ozadju. 


