
 
 

PLANINSKI 

DRUŠTVI  ŽALEC 

in GALICIJA 
 

 

vabita v okviru hoje po Vrhovih prijateljstva na 

Monte Chiampon (Veliki Karman)  1.709m 

v soboto, 8. junija 2013 

Med pomembnejšimi vrhovi Julijcev je Veliki Karman najbolj zahoden. Izpostavljena lega tik nad 
Gemono del Friulli mu zagotavlja izreden razgled. Sicer pa je tudi ta vrh del enega od značilnih 
dolgih grebenov Julijskih predalp, ki potekajo od vzhoda proti zahodu. Južno od Velikega Karmana 
stoji zanimiv predvrh. To je Mali Karman/Monte Cuarnan, 1372m. Na vrhu stoji znamenita cerkvica. 
Vrhova sta izredno razgledna. Med obema Karmanoma je sedlo Predol / Sella Foredôr, 1089m. 
Značilnost tega dela Furlanije je velik potres iz leta 1976, ki je pustil še vedno vidne rane v naravi. 

Prevoz iz Žalca preko Kranjske gore, Rateč, Trbiža, nadaljevanje po avtocesti v smeri Udin do 
vasice Gemona del Friulli. Izhodišče ture je severno od Gemona na začetnem delu gorske ceste na 
Sella Foredor. Približno 3h vožnje z avtomobilom. 

Izhodišče: gorska cesta na Sella Foredor  550m. 

Vzpon na Sella Foredor – 1090m, lahek vzpon cca. 1.5h 

S sedla Foredor nadaljujemo proti severu v smeri glavnega grebena Chiampon do zahodnega vrha 
1709m. Lahka odsekoma delno zahtevna pot, predvsem zaradi strmine. Odsek poti je na dolžini 
15m varovan z jeklenico. S Sella Foredor 2.5h. 

Spust nazaj na sedlo po trasi vzpona in nadaljevanje na M. Cuarnan (1372m), kjer stoji znamenita 
cerkev. Sestop nazaj na izhodišče ture. Čas 3-4h. 

Trasa ture poteka po izrednem panoramskem predelu zahodnega dela Julijskih alp. Pot je na 
določenih odsek deloma zahtevna, predvsem zaradi strmih travnih odsekov in kratkih grebenskih 
prečenj. Čas ture 7h. Udeleženci potrebujejo ustrezno planinsko obutev z narebrenimi podplati, 
pohodne palice po lastni presoji. Tura poteka po južnem delu in se pričakuje vročina. Obvezna 
zaščita pred soncem (očala, pokrivalo). Hrana in pijača lastna za celotno turo. Udeleženci ture 
morajo biti vešči hoje po strmem travnem terenu. 

Odhod ob 4:00 izpred pisarne PD Žalec, zbor ob 3:45. Prevoz bomo organizirali z osebnimi 
avtomobili. Obvezna vinjeta, odsek v Italiji po avtocesti z plačilom cestnine. 
Tura le v lepem in stabilnem vremenu, drugače se dogovorimo za rezervni termin naknadno. 
 
 
Prijave :   Bogdan Kreča  (031 565 423) 
      Mail: bogdan.kreca@triera.net 

Dušan Šip   (031 320 242) 
   Janez Podpečan  (041 662 883) 
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