
 
 

PLANINSKI 

DRUŠTVI  ŽALEC 

in GALICIJA 
 

 

vabita na 

Dve Špici / Due Pizzi (2046 m) 

v nedeljo, 4. oktobra 2015 

 

Cima Alta (2046m) in Cima Vildiver (2008m) sta dva vrhova v skupini Naborjetskih gora nad 
dolinama Zajzera in Dunjo. Področje je zelo zanimivo z vidika ostankov prve svetovne vojne, med 
katere sodita tudi izklesana polica v južni steni Cime Alte in predor skozi katerega je speljana pot na 
vrh Cime Vildiver. 

Izhodišče: Zajzera, Ovčja vas / Valbruna ( z avtomobili preko Rateč in Trbiža) 

S turo pričnemo na zadnjem parkirišču v dolini Zajzera ( 1004m ) do koče Rifugio Grego ( 1389m ). 

Od koče dalje na sedlo Rudni vrh (Sella di Somdogna) in po poti 648 na sedlo Forc. Cianalot 
(1830m) do bivaka Ricovero Bernardinis. Na tem območju je ogromno ostankov iz prve svetovne 
vojne. Preko predora ( 70m, svetilka ) prečimo na severno stran in se spustimo na južno sedlo med 
obema vrhovoma. Sledi prehod skozi naravno okno, nato pa prečenje 150 metrov dolge umetno 
izklesane police v navpično južno steno zahodnega vrha (Cima Alta).  

Pot preko police je v slabem stanju, polica zagruščena, jeklenice večinoma potrgane. Potrebna 
izredna previdnost. V tem delu je pot izredno izpostavljena in brez varovanja! Preko ruševja na 
vrhnja travnata pobočja do križa na zahodnem vrhu. 

Povratek po trasi vzpona. 

Čas ture: 7 - 8h 

Zahtevnost:  zahtevna tura, odsekoma zelo zahtevna in izredno izpostavljena.  

Oprema: čelada, svetilka, ustrezna obutev, lastna hrana in pijača, veljavna planinska izkaznica 

Primernost: izkušeni planinci vešči gibanja po zavarovanih in nezavarovanih odsekih poti,  
  odlična kondicija. 
  Zaradi slabega stanja poti v območju prečne police tura primerna le za zelo izkušene 

planince !! 
 
Odhod ob 5:00 izpred pisarne PD Žalec, zbor ob 4:45. Za prevoz se bomo organizirali z osebnimi 
avtomobili. Obvezna vinjeta. Stroške prevoza dogovorimo glede na razpored po avtomobilih. 
Tura le v lepem in stabilnem vremenu. 
 
 
Prijave :   Bogdan Kreča  031 565 423 
      e-pošta: bogdan.kreca@triera.net 
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