
OOTTLLIIŠŠKKOO  OOKKNNOO  --  SSIINNJJII  VVRRHH 

 
   

V NEDELJO, 13. FEBRUARJA 2022 
 

Dobimo se na že znanih postajališčih in ob 6.00 uri na AP Glazija in 

ob 6.10 na AP v  Žalcu.  

Odpeljemo se  proti Ajdovščini, kjer zavijemo proti izviru Hublja. Od 

tam se napotimo po označeni poti peš na GORO in proti Otliškemu 

oknu.  
Pot se sprva vzpne po stopnicah, nato pa gre v gozd, kjer se nekaj časa zmerno 

vzpenja. Pripelje nas na razgledno pobočje od koder se nam odpre lep pogled 

proti pobočju Čavna. Ob poti naletimo na zapisano zgodbo o nastanku Otliškega 

okna. Nekoliko višje nas pot pripelje pod Otliško okno, katerega že vidimo na 

desni strani. Le malo naprej pa opazimo oznako za Malo Otliško okno. Malo 

okno je s poti oddaljeno le 10 m. Na vrhu grape pa pridemo do kapelice, pri 

kateri je skrinjica z vpisno knjigo in žigom. Od tu nadaljujemo desno v smeri 

okna. Ogledali si bomo tudi kamnitega polža, ki je oddaljen le nekaj minut. Pot 

nadaljujemo  v smeri Sinjega vrha, ki nas vodi ob robu razglednega pobočja, od 

koder vidimo pod sabo Vipavsko dolino in še dlje do morja. Tik pod vrhom je 

Penzion Sinji vrh, ki je sicer odprt, vendar bolj sigurna je pijača in malica iz 

nahrbtnika. Imajo pa še vedno bogato zbirko umetniških del, ki so se nabirala 

skozi leta gostovanj umetniških kolonij.  

Do vrha je le še nekaj minut. Od tam se bomo spustili na drugo stran proti 

Kovku (961 m) in v Col, kjer nas bo čakal avtobus. 

Izhodišče: izvir Hublja – 250 mnv; Sinji vrh: 1002 mnv; Col 627 mnv 

Višinske razlike vzpona:              752 m 

Pot je lahka in jo bomo zmogli prehoditi v petih urah. Oprema naj bo primerna 

za trenutne  vremenske razmere. 

Prijavnina za lastne stroške: 22 € 

Po lahki planinski poti vas bo vodila VPZS Franja  

Prijavite se na telefonski št.: 051 320 988 – Franja ali  

e-mail: franja.ferk@gmail.com. 

 

VABLJENI NA PRIMORSKO ! 


