
Mladinski odsek PD Gornja Radgona 

Mladinska potepanja v letu 2015 

Grosse Speikkogel 

 
Nadmorska višina: 2140 m 

Datum: 18. 1. 2015 

Organizator: PD Gornja Radgona v sodelovanju s PD Ptuj 

Zahtevnost ture: lahka snežna tura 

Število udeležencev: 11 

Število udeležencev iz našega planinskega društva: 2 

 

 
(FOTO: Izidor Furjan) 

 

Velika Raduha 

 
Nadmorska višina: 2062 m 

Datum: 21. – 22. 2. 2015  

Organizator: Odbor MO Podravja in Pomurja (PD Ptuj) 

Zahtevnost ture: lahka snežna tura 

Število udeležencev: 20 

Število udeležencev iz našega planinskega društva: 5 

 
(FOTO: Andrej Jaušovec) 

 



 

Monte Renosu - Korzika 

 
Nadmorska višina: 2352 m 

Datum: 28. 4. -  1. 5. 2015  

Organizator: / 

Zahtevnost ture: lahka kopna/snežna tura 

Število udeležencev: 2 

Število udeležencev iz našega planinskega društva: 2 

 

Kratek opis: 

Štartala v Vizzavoni (920 m). Prvi dan sva se vzpela do Capannelle (1640 m), lepa tura, problem so 

predstavljali le potoki, ki so imeli zaradi taljenja snega kar visok vodostaj in so bili dokaj nerodni za 

prečenje. Drugi dan sva se odločila za vzpon na Monte Renosu (2352 m), ki je najvišji vrh južnega 

dela Korzike. Pešakov v tem času ni bilo ravno dosti, sva pa srečala skupino turnih smučarjev (bile so 

še super razmere za smuko). Tretji dan naju je čakal spust do Col de Verde (1289 m), nato pa še vzpon 

na Prati (1820 m). Zadnji dan naju je čakala spet malo bolj zimska tura. Najprej sva se vzpela na 

Punto della Capello (2042 m), nato pa naprej po grebenu do Col de Laparo (1525 m), od tam pa v 

dolino, v vas Cozzano (700 m). Na grebenu naju je konkretno napihalo, saj kakšne tri ure ni bilo 

nikjer pravega zavetrja.  
 

 
(FOTO: Matevž Zih) 
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Škrlatica 

 
Nadmorska višina: 2740 m 

Datum: 28. 6. 2015  

Organizator: PD Gornja Radgona v sodelovanju s PD Ptuj 

Zahtevnost ture: zelo zahtevna kopna tura 

Število udeležencev: 22 

Število udeležencev iz našega planinskega društva: 3 

 
(FOTO: Andrej Jaušovec) 
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Triglavska jezera in Kanjavec 

 
Nadmorska višina: 2569 m 

Datum: 17. – 19. 7. 2015  

Organizator: PD Gornja Radgona  

Zahtevnost ture: lahka kopna tura 

Število udeležencev: 10 

Število udeležencev iz našega planinskega društva: 9 

 

Kratek opis: 

 

1. dan 

Pod Zjabci - Koča pri Triglavskih jezerih (6 ur hoje) 

Pot je lepa, vendar nekoliko manj obljudena, tako da je na nekaterih mestih bila kar lepo zaraščena. 

Je pa zato bolj raznoliko rastje. Na začetku je potrebno biti previden, saj manjka brv čez potok – mi 

smo šli ob potoku višje in kasneje prečkali suho strugo. 

 

 
(FOTO: Andrej Jaušovec) 



 

 
(FOTO: Andrej Jaušovec) 

 

2. dan 

Koča pri Triglavskih jezerih – Kanjavec (2569 m) – Koča na Doliču (4 – 5 ur hoje) 

Sprehodili smo se po dolini Sedmerih jezer ter se povzpeli še na Zasavsko kočo na Prehodavcih. Od 

tam smo se nekoliko spustili nazaj in se nato vzpeli na vrh Kanjavca. Iz Kanjavca smo se po drugi poti 

vrnili na Hribarice in nato do koče na Doliču (obstaja direktna pot iz vrha do Doliča – zahtevna pot). 

 

 
(FOTO: Andrej Jaušovec) 
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3. dan 

Koča na Doliču – Trenta (3-4 ure hoje) 

Za zadnji dan nam je ostal le spust do Trente. V Trenti smo imeli tudi parkiran en avtomobil, da smo 

se lahko vrnili še po ostala dva pod Zjabce.  
 

 
(FOTO: Andrej Jaušovec) 



 

Triglav 

 
Nadmorska višina: 2864 m 

Datum: 11. – 12. 8. 2015  

Organizator: PD Gornja Radgona 

Zahtevnost ture: zelo zahtevna kopna tura 

Število udeležencev: 6 

Število udeležencev iz našega planinskega društva: 6 

 

 
(FOTO: Andrej Jaušovec) 

 

 

Hochlantsch 

 
Nadmorska višina: 1722 m 

Datum: 6. 9. 2015  

Organizator: Odbor MO Podravja in Pomurja (PD Gornja Radgona) 

Zahtevnost ture: lahka kopna tura 

Število udeležencev: 10 

Število udeležencev iz našega planinskega društva: 5 

 

(FOTO: Mateja Čuš) 
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Končnikov vrh (Walter Mory Klettersteig) 

 
Nadmorska višina: 2109 m 

Datum: 29. 9. 2015  

Organizator: / 

Zahtevnost ture: izjemno zahtevna kopna tura / lahko brezpotje 

Število udeležencev: 3 

Število udeležencev iz našega planinskega društva: 2 

 
(FOTO: Matevž Zih) 

 

 
(FOTO: Andrej Jaušovec) 

 



 
(FOTO: Andrej Jaušovec) 

 

 


