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Izborni turnosmučarski vodnik

Večina opisanih tur je kondicijsko in tehnično srednje zahtevnih in
primernih za najširši krog turnih smučarjev. Na svoj račun pa bodo
prišli tudi odlični smučarji, ki obvladajo najzahtevnejše terene, od
strmih, izpostavljenih pobočij do ozkih grap.
Vse ture so izvedljive v enem ali dveh dneh, saj je večina izhodišč
od karavanškega predora dosegljiva v dobri uri.
Knjiga je dobrodošla tudi za deskarje, saj posebna rubrika v
vodniku opozarja na primernost cilja za vzpon in spust z desko.

Najlepši turni smuki avstrijske Koroške

V knjigi je predstavljenih 78 najlepših turnih smukov avstrijske
Koroške, ki segajo od sredogorja pa vse do najvišjega avstrijskega
vrha, 3798 metrov visokega Großglocknerja. Pri večini ciljev so
dodatno opisane še možnosti vzpona in spusta s sosednjih vrhov,
kar ponudbo vodnika razširi na skoraj 110 turnosmučarskih ciljev.
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Stenar

• Skupna višinska razlika vzponov
• Čas vzpenjanja
• Ocena težavnosti
• Najprimernejši čas za izvedbo
ture
• Smer smučanja

Mogočni vrh za zelo izurjene smučarje
P+
Stenar
Mogočni vrh za zelo izurjene smučarje

P+

2501 m

IZHODIŠČE
1015 m
VIŠ. RAZLIKA 1490 m
ČAS VZPONA 4.15 h
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VIŠINA IZHODIŠČA
1015 m
VIŠINSKA RAZLIKA
1490 m
ČAS VZPONA
4.15 h
SMER SPUSTA
zahod, jugovzhod
NAJPRIMERNEJŠE OBDOBJE
april–maj
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Večina opisanih tur sodi h kondicijsko in tehnično
srednje zahtevnim, nekaj smukov pa je povsem lahkih in
primernih tudi za začetnike.
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Od Aljaževega doma sledimo markiranemu kolovozu proti
Luknji oziroma poti čez Prag. Po 20 minutah nas kažipot
usmeri desno na markirano pot proti Sovatni oziroma
Luknji. Vzpenjamo se skozi gozdnato Bukovlje in po uri
vzpona dosežemo plazišča pod Sovatno, kjer nadaljujemo
naravnost navzgor po širokih snežiščih med Stenarjem in
Bovškim Gamsovcem. Na višini okoli 1800 metrov se usmerimo na desni rob pobočja (ob Stenar), kjer se po ozkem
in strmem snežnem žlebu (do 40o) izognemo varovalom
markirane letne poti na naši levi. Nadaljujemo naravnost
navzgor, pred skalno zaporo pa se nam odpre lep prehod
proti levi, po katerem dosežemo položne konte pod ostenji
Gamsovca. Usmerimo se proti Stenarskim vratcem, 2295
m. Nekaj deset metrov pod njimi se povzpnemo poševno
desno, proti vzhodu na izrazito snežno gredino. Ta se proti
koncu zoži, skok pod nami pa je vse višji. To je tudi najbolj

IZHODIŠČE
Aljažev dom v Vratih
DOSTOP
Do Aljaževega doma v Vratih
je po cesti iz Mojstrane 12
km; cesta v Vrata je običajno
kopna od sredine aprila.
ZAVETIŠČI
Aljažev dom v Vratih, 1015 m,
46°24,56' N, 13°50,89' E. Odprt od začetka maja, zimska
soba s 4 ležišči in štedilnikom
v nekdanji stražnici (5 minut
od koče v smeri proti Luknji),
04/589 51 00, 04/589 10 30.
Bivak pod Luknjo, 1460 m,
46°23,48' N, 13°49,56' E. Stalno odprt, 6 ležišč.

izpostavljen del poti. Za robom se svet odpre in položi. Zavijemo levo in po široki snežni strehi kmalu dosežemo vrh.
V primeru neugodnih snežnih razmer turo zaključimo na
Stenarskih vratcih.

Pri vzponu na Stenar nas
spremljajo izredni pogledi na
severno triglavsko steno.

Začetek diagonalnega prehoda proti Stenarskim vratcem
smučamo le v idealnih razmerah, sicer raje sestopimo peš s
cepinom v rokah. Smučanje po smeri pristopa nadaljujemo
do izteka Sovatne, kjer se usmerimo desno in prečimo pod
ostenja Triglava. Nadaljujemo po plaziščih do ravnega dna
doline.

OPOZORILO
Tura sodi med najzahtevnejše
v vodniku, predvsem zaradi
precejšnje strmine in dveh
izpostavljenih mest. Večji del
je izpostavljen plazovom, tudi
orjaških dimenzij. V primeru
neugodnih snežnih razmer
turo zaključimo na Stenarskih
vratcih.
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Mala Mojstrovka
Klasični smuk nad Vršičem

P-

2332 m

IZHODIŠČE
1611 m
VIŠ. RAZLIKA 720 m
ČAS VZPONA 2 h

ture 62. Z Drevesnice imamo na koncu dobre pol ure vzpona
na prelaz.
S prelaza lahko smučanje podaljšamo še do Koče na Gozdu,
in sicer tako, da se mimo Tičarjevega doma povzpnemo
po markirani poti na Prisojnik do Sovne glave, od koder
odsmučamo po širokem snežišču pod steno Prisojnika. Po
snežišču ne smemo nadaljevati do njegovega navideznega
izteka, ker ga na koncu prekinjajo skoki. Na višini okoli
1430 m poiščemo prehod v grapo na naši desni in po njej

Lepo vreme in dobre razmere
na Vršiču so garancija, da na
turi ne bomo sami.
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Mala Mojstrovka
2332 m
Nad Šitom glava
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Vršič

ZEMLJEVIDI
Sidarta Bovec-Trenta,
PZS Triglav, PZS Jalovec in
Mangart

Mala Mojstrovka sodi med klasične turne smuke pri nas.
Visoko izhodišče, kratek pristop, lep razgled, dolga smučarska sezona in odlični smučarski tereni poskrbijo, da ji
obiskovalcev zlepa ne zmanjka. Ljubitelji strmih smučin pa
se lahko preizkusijo v Pripravniški grapi (T-). Kljub priljubljenosti ture na Mojstrovko ne smemo podcenjevati:
Grebenec je tik nad škrbino izpostavljen, zato razmeroma
visoka ocena težavnosti. V trdem so tam priporočljivi cepin
in dereze. Kot že ime pove, je »Plaz«, zahodno pobočje nad
Vršičem, nevarno za plazove.
VZPON

Vzpon poteka v smeri letne poti: z Vršiča se po Plazu vzpnemo do škrbine v Grebencu, kjer se nam odpre pogled na
južna pobočja in Trento. Krenemo desno in sledimo sprva
mestoma izpostavljenemu grebenu. Slabih 100 višinskih
metrov nad škrbino se greben razširi, ponovno lahko stopimo na smuči in prečimo proti levi v dolinico med Mojstrovkama, vrhu Male Mojstrovke pa se približamo z zahoda.

• Splošni opis področja in
predstavitev glavnih značilnosti,
zahtevnosti in nevarnosti
turnosmučarske ture
• Informacije o kočah s GPS
koordinatami in tel. številkami
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IZHODIŠČE
Vršič, 1611 m
DOSTOP
Prelaz Vršič, iz Kranjske Gore
in iz Trente 12 km. Zadnja leta
vršiško cesto plužijo tudi pozimi, čeprav je zaradi nevarrnosti plazov lahko dalj časa
zaprta. Tudi v tem primeru se
da pogosto pripeljati do Koče
na Gozdu, s trentske strani
pa celo na prelaz. Od Koče na
Gozdu je do Vršiča ura hoda.

odsmučamo do položnega dna Suhe Pišnice. Na levi strani
poiščemo kolovoz, ki se izteče na vršiško cesto tik nad Kočo
na Gozdu.

ZAVETIŠČI
Koča na Gozdu, 1226 m,
46°26,39' N, 13°46,03' E.
Odprta ob vikendih,
041/ 682-704.
Erjavčeva koča, 1525 m,
46°26,37' N, 13°45,24' E.
Odprta ob vikendih,
051/399-226, 04/586-6070.

Smučanje po smeri vzpona ima »lepotno napako«: če je
Grebenec zasnežen, je smučanje zaradi izpostavljenosti
delikatno, sicer pa je potrebno nekaj deset metrov sestopiti
peš. Smučarsko mnogo lepša, a nekoliko daljša, je varianta
proti Veliki planini (Drevesnici), ki poteka v smeri vzpona
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SMUK

Najtežji turni smuki in variante se spogledujejo z
alpinističnim smučanjem, tako da bodo na svoj račun
prišli tudi najzahtevnejši smučarji.
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Avtorjevo vodilo pri izboru tur je bilo slovenskemu
smučarju ponuditi najzanimivejše in najlepše turne
smuke v krogu 250 km oziroma 3 ure vožnje iz Ljubljane.
Ture so tako večinoma izvedljive v enem dnevu, razen
turnih smukov z veliko višinsko razliko.
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ZEMLJEVID
Triglav, 1 : 25.000, Sidarta; Julijske Alpe, 1 : 50.000, Sidarta

VZPON

Pomemben delež novih tur leži onstran meje, predvsem
v italijanskih Zahodnih Julijcih in avstrijskih deželah
Koroški, Štajerski, Salzburški in Vzhodni Tirolski.
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Pogled na mogočni Stenar z začetka doline Vrat ne daje slutiti, da se je mogoče prav z vrha spustiti s smučmi. Vendar
se tega zelo zahtevnega podviga lahko lotijo le odlični in izkušeni smučarji, pa še ti le v dobrih razmerah. Ključ do vrha
se skriva v zakritem in strmem pobočju Sovatne, ki leži med
Stenarjem in Bovškim Gamsovcem. Na vrhu smo deležni
enkratnega razgleda na severno ostenje Triglava.

Pričujoči vodnik temelji na prvem Sidartinem vodniku iz
leta 1998, vendar je večina opisov temeljito prenovljenih,
skoraj polovica ciljev pa je novih.
V knjigi je tako predstavljenih 120 turnosmučarskih
ciljev in preko 60 težjih ali lažjih variant spustov, ki jih
omogočajo posamezne ture.
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• Vsaka tura je opremljena z
zemljevidom ali vrisom poteka
turnega smuka v skico ali
fotografijo.
• Zračni posnetki Matevža
Lenarčiča

