
    
 
 
 
 

 
Planinsko društvo 
Šempeter v Savinski dolini 
 
Vabi vse ljubitelje narave in pohodništva na 
 
 
 
 

OTLIŠKO OKNO – SINJI VRH – POT PO ROBU 
V soboto, 12.6.2021 ob 6.00 uri 

 

Ena izmed najbolj slikovitih pohodnih poti v vipavski dolini poteka po robu 
Gore, od koder se nam odpirajo pogledi na vipavsko dolino, čez kras do 
tržaškega in piranskega zaliva. 
 
Ob 6.00 se zberemo na parkirišču trgovine Mercator, od koder se bomo z izrednim 
avtobusom odpeljali proti Ajdovščini. Naša pot se bo pričela pri izviru Hublja z vzponom do 
Otliškega okna. Tam se bomo srečali s skupino, ki se bo odpeljala z avtobusom do vasi Otlica 
( 815 nm ) in si s tem olajšala pot. Od Otliškega okna nadaljujemo pot proti Sinjemu vrhu, se 
vrnemo nazaj na Pot po robu in jo zaključimo na Colu. Za vzpon do Otliškega okna bomo 
potrebovali 1 uro, do Sinjega vrha in nazaj 2 uri in po robu 3-4 ure. 
 
Skupina, ki bo prehodila celotno pot Hubelj ( 250 nm )– Otliško okno (800 nm ) – Sinji vrh 
(1002 nm )– Col ( 627 nm ) bo potrebovala 6-7 ur. 
 
Druga skupina bo za krajšo pot potrebovala 3-4 ure. 
 
Pot je označena kot lahka planinska pot. 
 
Potrebujete: 

 Planinske čevlje in pohodne palice 

 Oblačila primerna takratnim vremenskim razmeram (oblecite se kot čebulo, ne 
pozabite na morebitno ajdovsko burjo ali vročino) 

 Hrana in pijača iz nahrbtnika (dovolj vode! Na poti ni postojank in tudi Pot po robu je 
po večini gola – ni dreves) 

 
Vse tiste, kateri se boste udeležili tega pohoda, opozarjamo, da se bomo držali priporočil 
NIJZ-a. hodili bomo v skupinah po največ 10 pohodnikov, po potrebi nosili maske in držali 
varnostno razdaljo. To upoštevajte tudi pri prihodu na zbirno mesto. 
 

Prijave zbiramo do 9.6.2021 oz do zasedbe avtobusa na telefon (03)  57-01-944 
ali 031 501 244 
 

Dan planincev je tradicionalni praznik planincev in priložnost za 

skupno druženje. Zaradi letošnjih omejitev ga bomo praznovali 

razdrobljeno po društvih 12.6.2021 in se v hribe odpravili po 

različnih lokacijah po Sloveniji. Namen vseh naj bo širjenje zavesti o 

pozitivnem pomenu rednega gibanja v naravi in varovanja narave.  

Na našem pohodu bo rdeča nit – VARNO V GORE. 


