Oti Mertelj
KRNIŠKA GLAVICA JOF DI SOMDOGNA (1889 M)
Lepo sončno jutro 21. 6. 2014 je bilo ravno pravo za sobotni planinski izlet Društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske v zahodne Julijce. Ta planinski
izlet bi morali imeti že v preteklem letu, vendar je bil zaradi slabega vremena odpovedan.
Cilj naše ture je bila Krniška Glavica Jof di Somdogna (1889 m). Krniška glavica je kopasta
gora v Italiji, ki povezuje Montaževo skupino z grebenom Naborjetskih gora nad dolino
Zajzere in dolino Dunje.
Pot nas je iz Kranja vodila preko Rateč, Trbiža, kratek čas po Kanalski dolini do Ovčje vasi in
vse do zatrepa v dolini Zajzere, kjer je bilo izhodišče naše ture. Dolino Zajzere (Val Saisera,
1001 m) nekateri imenujejo tudi Kugyjevo dolino. Ta dolina je bila pogosto izhodišče za
njegove severne pristope na Montaž (Poliški Špik, 2753 m) in okoliške vrhove. Že na samem
izhodišču smo bili deležni čudovitih razgledov, saj so se mogočni vrhovi zahodnih Julijcev
razkazovali v vsem svojem sijaju in mogočnosti.
Iz Zajzere je sledil vzpon do koče Grego, kjer smo imeli krajši postanek. Pot smo nadaljevali
mimo manjšega jezerca Il Lagheto, nato pa se povzpeli strmo navzgor po gručasti skalnati
poti. Proti vrhu se je pot vila med ruševjem, kjer je smo prečili tudi manjše snežišče. Pot, po
kateri smo hodili, je bila razgibana, spremljali so nas razgledi na sosednje vrhove, proti vrhu
pa smo ob poti videli sledove zgradb iz I. svetovne vojne.
Za vrhove Karnijskih in Julijskih Alp so se zagrizeno spopadale italijanske in avstro-ogrske
enote, ki so pozimi in poleti branile vrhove in doline ter poizkušale zavzeti bistvene prelaze in
prehode. Tudi Krniška Glavica je bila skupaj s sosednjo Poldašnjo Špico v letu 1915
prizorišče srditih spopadov.
Ob prihodu na vrh je bil naš trud poplačan, saj nam je travnata terasa na vrhu nudila številne
razglede. Videli smo Višarje, vrhove in ostenja Kamniti lovec, Veliki Nabojs, Viš, mogočno
severno steno Montaža, Poldašnjo špico, Pipar in tudi vrhove naših Julijcev. Po malici,
krajšem počitku ter krstu naših najmlajših udeležencev smo v dolino sestopili po isti poti, saj
je bilo v času našega izleta na krožni poti še ogromno snega. Po sestopu smo imeli krajši
postanek na turistični kmetiji Oitzinger, iz katere izhaja znameniti gorski vodnik ter Kugyev
prijatelj in soplezalec, nato pa našo turo zaključili z okusno enolončnico in žganci v Kranjski
Gori. Sončen dan, dobra volja, spoznavanje novih vrhov ter druženje nam bodo še nekaj časa
ostali v spominu. Hvala tudi vsem vodnikom za vodenje in varen sestop.
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