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Iz Loške Koritnice gremo kot pri Š-89
proti Vevnici do vznožja vršnega dela
V Koncu špice pod Robom nad Zagačami, kjer se stikata pot in mulatjera (okoli
1900 m). Desno poiščemo ostanke stare
italijanske vojaške poti, ki po grušču privede pod skalni skok in izrazito gredino.

co. Na dvoglavi vrh ni označenih poti,
v zadnjem času pa je pogost cilj ljubiteljev zahtevnih brezpotij in plezalcev.

VIŠ IN S KA RA Z LI KA : 1430 m

Do sem lahko pridemo tudi od bivaka Busettini

I Z H OD I ŠČ E : V Koncu špica (2350 m), Š-91

I Z J E M N O Z A H T EVNA OZ NAČ ENA P OT

z Roba nad Zagačami, kjer krenemo po

WG S8 4: 46,4377°N, 13,6843°E

( F E R ATA C / D PO AVST RI J S KO -NE MŠKI

brezpotju navzdol in proti vzhodu, v smeri

V I ŠI NSKA R A Z L I KA : 100 m spusta,

L E STV IC I) IN Z ELO Z A H T EVN O BRE ZP OTJE

izrazite gredine pod skalnim skokom.

125 m vzpona
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›› Od Zgornjega
Mangartskega jezera
I Z H O D IŠČ E : Mangartska jezera

(937 m), Š-16
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›› Z V Koncu špice

WG S 8 4: 46,4733°N, 13,6710°E

6h

Iz Loške Koritnice gremo sprva kot
pri Š-89, pod Robom nad Zagačami pa
kot pri Š-93 proti V Koncu špici vse do
škrbine med V Koncu špico in Kotovo
špico. Tu krenemo desno po grebenu.
Kratkemu skoku nad škrbino se lahko
izognemo po polici desno. Pred grapo
ponovno zavijemo levo na greben, po
njem pa brez večjih težav do vrha.

ZELO ZAHTEVNO BREZPOTJE, PLEZANJE DO II+

Zaradi težavnosti (ferata do sedla in
plezanje do II. težavnostne stopnje
do vrha) je tura priporočljiva le
za izurjene gornike z ustrezno
opremo. Pod steno pogosto
tudi poleti potrebujemo cepin
in dereze. Priporočljiva sta
varovanje in spremstvo vodnika.

Do Vevniškega sedla (2260 m) pridemo po Poti življenja (Š-87) v dobrih 5
h. S sedla gremo nekoliko desno preko melišč pod severno steno do dobro vidne ploščate gredine, ki steno
prereže od desne proti levi. Po njej v
lažjem plezanju pridemo na vršno kupolo zahodno od vrha. Od tam kratko
na vrh.

Vzpnemo se po gredini in na zgornjem
koncu naletimo na staro jeklenico. Ta
nam pomaga na skrotasto sleme ob
grapi, ki se spušča s škrbine med V Koncu špico in Kotovo špico. Tu se svet nekoliko položi. Navzgor gremo po levem
delu grape. Za orientacijo so nam redke,
obledele stare markacije. Nekoliko višje prečkamo grapo in nadaljujemo po
njeni desni strani. Stara, dotrajana varovala nam občasno pomagajo pri lahkem plezanju. Na škrbini krenemo levo.
Razgiban greben proti severu preplezamo po najlažjih prehodih, večjim težavam pa se vedno umikamo desno, sicer
nas čaka plezanje vsaj III. težavnostne
stopnje. Pol ure od škrbine smo na vrhu.
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Kotova špica, 2376 m

›› Iz Loške Koritnice

1h
Priporočljiva sta varovanje
in spremstvo vodnika.

Z V Koncu špice sledimo razgibanemu grebenu na jug. Sestop čez prvi
stolp v škrbino je zelo zahteven (III),
zato ga je bolje obiti po krušljivi grapi nekoliko levo (40 m) in nato desno
po polički na travnato gredino. Ta se
konča na strmem stolpu, ki ga spet
obidemo po levi (II) ali pa se spustimo po vrvi. Težjim mestom se vedno
umikamo levo in čez pol ure dosežemo škrbino. Nadaljujemo po grebenu.
Kratkemu skoku nad škrbino se lahko
izognemo po polici desno. Pred grapo
ponovno zavijemo levo na greben, po
njem pa brez večjih težav do vrha.
96

WGS8 4: 46,4354°N, 13,6836°E

›› Iz Loške Koritnice

Kotova špica je skrajni južni del grebena Ponc in edina med njimi, ki je
povsem na slovenski strani. Njen vrh
dominira v zatrepu Koritnice. V Tamar, na Kotovo sedlo in v Koritnico se
spušča s strmimi stenami, le na severu je pripeta na sosednjo V Koncu špi-

I Z H OD I ŠČ E : Loška Koritnica (733 m), Š-4

I Z H O D IŠČ E : Loška Koritnica (733 m), Š-4
WG S 8 4: 46,4146°N, 13,6293°E
VIŠ IN S KA RA Z LI KA : 1625 m
ZE LO Z A H T EVN O BREZ POTJ E

5h
Plezanje do II. težavnostne
stopnje. Priporočljiva sta varovanje
in spremstvo vodnika.
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JULIJ SKE ALP E : SKUP INI MANGARTA IN JA LOVC A

WG S8 4: 46,4146°N, 13,6293°E
V I ŠI NSKA R A Z L I KA : 1650 m
Z E LO Z A H TE V NA NEOZ NAČ E NA P OT

5h
Zahtevna orientacija, priporočljivo
je spremstvo vodnika.
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Podskupina
Mangarta
Podskupina Mangarta zavzema osrednji del glavnega grebena okoli najvišje gore skupine – Mangarta. Prične
se na vzhodu na Robu nad Zagačami
in se čez Mali Koritniški Mangart po
vzpne na vrh Mangarta, preko Malega
Rateškega Mangarta in Travnika pa se
nato spusti na Mangartsko sedlo. Tu
se navezuje na podskupino Predelskih Vršičev. K mangartski podskupini spadata tudi stranski greben Rdeče
skale in Malega vrha.
Med vsemi podskupinami je mangartska najbolj obiskana, za kar gre
zahvala visokogorski cesti ter dobro
urejenim in markiranim potem.
98

Mali Koritniški Mangart
(Piccolo Mangart di
Coritenza), 2333 m
WG S 8 4: 46,4401°N, 13,6755°E

Široka gora z mogočno severno steno strmo pada v Mangartsko dolino,
na jug pa s strmimi pobočji v Loško
Koritnico. Višji je zahodni vrh (2370
m), a ker skoraj ne izstopa od okolice v grebenu, je kot »pravi« priznan
vzhodni, čeprav precej nižji vrh. Greben se zahodno še dviguje in od sosednjega Mangarta ga ločuje ostro
zarezana Huda škrbina (Mala For-
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ca, 2401 m), izpod katere se na sever
spušča strm raz Gamsov rob (Sperone dei Camosci). Na vzhodu se preko
Roba nad Zagačami dotika grebena, ki
s Ponc preko Vevnice vodi na Kotovo
sedlo. Mali Koritniški Mangart je izreden razglednik, a je malo obiskan, saj
so poti nanj zahtevne in dolge. Zaradi
lepih, težkih in dolgih smeri v severni steni pa je priljubljen med alpinisti.

krajšem žlebu iz stene. Odpre se nam
povsem drug svet. Po melišču v kratkem vzponu na desno dosežemo vrh.
100

›› Iz Loške Koritnice
I Z H OD I ŠČ E : Loška Koritnica (733 m), Š-4
WG S8 4: 46,4146°N, 13,6293°E
V I ŠI NSKA R A Z L I KA : 1600 m
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›› Od bivaka Busettini
IZHODIŠČE : bivak Busettini (2160 m), Š-41
WGS8 4: 46,4387°N, 13,6798°E
VIŠINSKA RAZLIKA: 190 m
ZE LO ZAHTE VNA NEOZNAČ E NA POT

45 min–1 h
Pot je celo nekoliko težja od poti Via della
Vita, zato se je smejo lotiti le dobro izurjeni
gorniki z ustrezno opremo. Priporočljiva
sta varovanje in spremstvo vodnika.

Od bivaka gremo po grebenu na zahod, rahlo navzgor in nato ob jeklenicah navzdol v manjšo škrbino. Tu se
levo dol odcepi steza, ki kmalu doseže pot iz Loške Koritnice na Mangart.
Mi nadaljujemo naravnost ob steni na
levi, rahlo navzgor. Pot se izgublja, v
pomoč so nam občasne obledele rdeče pike. Višje sledimo najlažjim prehodom po skrotju, ki ga prekinjajo
manjši skoki. Levo vodi po skrotju
še ena povezava na pot Loška Koritnica–Mangart. Naša pot pelje vedno
strmeje v nekakšen širši žleb. Zaradi
krušljive skale in drobirja je potrebna
previdnost. Ko se žleb zoži in postavi
pokonci, nam jeklenica pomaga preko navpičnega kamina. Nad njim prečimo nekoliko levo in nato desno po

JULIJ SKE ALP E : SKUP INI MANGARTA IN JA LOVC A

Z A H TE V NA OZ NAČ E NA POT

5h

Od parkirišča pred zapornico v Loški
Koritnici gremo po poti Š-109 vse do
pobočij pod vršnim grebenom Malega Koritniškega Mangarta. Še preden
se pot strmo spusti ob jeklenicah proti škrbinici v grebenu, moramo zaviti
desno navzgor po travnato-skalnatem pobočju, kjer sledimo grebenu
proti vzhodu. V pomoč so redki možici. Tik preden se greben spusti proti
Robu nad Zagačami, po stezi levo čez
melišče dosežemo vrh.
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›› Z Mangartskega sedla
čez Hudo škrbino

ovinka na vzhodni strani Mangarta.
Tu nas markacije pri mejnem kamnu
št. 4/15 usmerijo levo po grebenu proti vzhodu. Pot kmalu zapusti greben
in se po travnatem pobočju spusti na
južno, koritniško stran. Ko zavije levo,
pridemo na strmo in izredno izpostavljeno travnato vesino. Prečimo jo rahlo navzdol. Pot tukaj ni zavarovana
in je še posebno v mokrem zelo nevarna za zdrs! Napetost popusti, ko dosežemo jeklenico. Ob njej smo kmalu
v Hudi škrbini. Nadaljujemo strmo
navzgor po steni, zavarovani s klini in
jeklenicami. Na njenem vrhu gre pot
skozi manjše okno, preči pobočje in
se ob varovalih vzpne do manjše škrbine, od koder se nam odpre pogled
na Mangartsko dolino z jezeri. Pod
vršnim grebenom Malega Koritniškega Mangarta se spet umaknemo
na koritniško stran. Tu moramo biti pozorni na neoznačeno stezico, ki
se levo navzgor odcepi od označene
poti. Po travnato-skalnatem pobočju
se vzpnemo na greben in mu sledimo
proti vzhodu. V pomoč so redki možici. Tik preden se greben spusti proti
Robu nad Zagačami, po stezi levo čez
melišče dosežemo vrh.
102

I Z H OD I ŠČ E : Mangartsko sedlo (2055 m), Š-8
WG S8 4: 46,4438°N, 13,6415°E
V I ŠI NSKA R A Z L I KA : 500 m vzpona,

200 m spusta
Z E LO Z A H TE V NA OZ NAČ E NA POT

Mangart (Monte
Mangart), 2679 m
WGS 84: 46,4395°N, 13,6546°E

5h
Priporočljivi so samovarovalni
komplet, čelada in cepin za sestop
po strmih travnatih vesinah.

Z Mangartskega sedla gremo po Italijanski poti na Mangart (Š-104) vse do

Mangart (včasih zapisan tudi Mangrt), ena najvišjih gora Julijskih Alp,
stoji v mejnem grebenu med Slovenijo in Italijo. Pogled nanj je mogočen
ne glede na to, s katere strani ga opazujemo. Na severu kraljuje z navpič-
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no steno nad Mangartsko dolino, na
jugu pa se iz Loške Koritnice dviguje s strmimi travnatimi vesinami, ki
jih prekinjajo navpični skalni skoki.
S prostornega vrha, na katerem stoji
križ z vpisno skrinjico, je lep razgled
na vse strani, še posebno na sosednji,
le nekaj metrov nižji Jalovec in na masiv Zahodnih Julijcev, globoko spodaj
pa se lesketata največji Mangartski
jezeri. Kljub vsej mogočnosti je Mangart v poletnem času zelo obiskan.
Dostop precej skrajša cesta na Mangartsko sedlo, ki je speljana več kot
2000 m visoko, poti s sedla na vrh pa
so dobro zavarovane in vzdrževane.
Gorniški sladokusci lahko tukaj najdejo tudi dolge in zahtevne pristope,
alpinisti pa številne plezalne smeri.
103

›› Slovenska pot
I Z H O D IŠČ E : Mangartsko sedlo (2055 m), Š-8
WG S 8 4: 46,4438°N, 13,6415°E
VIŠ IN S KA RA Z LI KA : 630 m
ZE LO Z A H T EVN A OZ NAČ ENA POT

2h

Mangartski dolini. Naša pot se nadaljuje naravnost in preko nekaj zložnejših skokov obide južna pobočja Malega
Rateškega Mangarta. Ko dosežemo sedelce v mejnem grebenu, se nam odpre
pogled na Mangartsko dolino. V steni
pod sabo lahko na italijanski strani vidimo varovala zelo zahtevne poti Via
Italiana in morda tudi gornike na njej.
Nadaljujemo po gruščnati poti in pol
ure od sedla smo na razpotju Italijanske in Slovenske poti. Krenemo desno
na Slovensko pot in čez melišče pridemo pod zahodno steno ob vznožje izrazite, od daleč vidne grape, ki prereže
steno od leve proti desni navzgor. Tu
se prične zahtevni del.
Pot se takoj strmo vzpne, ves čas
pa so nam v pomoč klini in jeklenice.
Nekoliko višje prečimo grapo, ki je izpostavljena padajočemu kamenju. Na
drugi strani se zelo strmo dvigujemo
vse do škrbine v jugozahodnem grebenu (okrog 2530 m). Tu je razgledno
počivališče. Pot se nato obrne proti
levi in prehaja iz enega žleba v drugega. Postopoma postane manj zahtevna in manj strma. Ko zagledamo križ,
imamo do vrha le še nekaj minut.

V zgodnjem poletju je v grapi lahko sneg,
zato moramo biti previdni in ustrezno
opremljeni. Zaradi krušljivosti sta obvezna
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čelada in samovarovalni komplet.

›› Italijanska pot

Z Mangartskega sedla, do koder pripelje tudi pot od Koče na Mangrtskem
sedlu, krenemo desno po dobro označeni poti zložno navzgor. Prečimo
travnato pobočje manj izrazitega vrha Strmi nos ali Travnik na levi. Pod
Malim Rateškim Mangartom dosežemo razpotje. Levo gor se odcepi pot
čez Travniški preval (Forcella Mangart, 2165 m) proti bivaku Nogara in

IZHODIŠČE : Mangartsko sedlo (2055 m), Š-8
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Z Mangartskega sedla gremo pol ure
kot pri Š-103 do razcepa, kjer gre desno
Slovenska pot, mi pa nadaljujemo naravnost. Tu prečkamo mejo in gremo
na italijansko stran gore. Z leve se nam
skoraj neopazno priključi pot Via Italiana od bivaka Nogara. Strmina je v tem
delu zmerna, nato pa se nekoliko poveča. Hodimo po gladkih skalnih ploščah,
ki so dobro zavarovane. Za tem se pot
obrne levo na veliko gredino, ki poteka
vzdolž celotne severne stene Mangarta približno 150 m pod vrhom. Prekrita je z melišči, ki so v zgodnjem poletju
lahko še zasnežena, kar zahteva veliko
previdnost pri prečenju, saj se gredina
konča s tisočmetrsko steno! Pot vodi
proti vzhodu. Na koncu melišč se počasi obrača desno in doseže mejni, vzhodni greben. Pri mejnem kamnu št. 4/15
(2485 m) je razpotje, kjer se z leve priključi pot iz Loške Koritnice in z Malega
Koritniškega Mangarta. Nadaljujemo
desno zložno navzgor. Pot se še naprej
obrača desno, tako da vrh skoraj obkrožimo in po južnih travnatih pobočjih
pridemo povsem na slovensko stran.
Na koncu nas čakata še vzpon po travnato-gruščnati grapi in nekaj metrov po
široki vršni kupoli.

WGS8 4: 46,4438°N, 13,6415°E
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›› Iz Mangartske doline
čez Jezik

VIŠINSKA RAZLIKA: 630 m

I Z H OD I ŠČ E : Mangartska jezera (937 m), Š-16

ZAHTE VNA OZNAČE NA POT

WG S8 4: 46,4733°N, 13,6710°E

2h

V I ŠI NSKA R A Z L I KA : 1745 m

Pot je lažja od Slovenske in je primernejša

Z E LO Z A H TE V NA OZ NAČ E NA POT

za sestop, če želimo narediti krožno

5–6 h

turo. V zgodnjem poletju je na gredini
pod vrhom lahko sneg, zato moramo
biti previdni in ustrezno opremljeni.

JULIJ SKE ALP E : SKUP INI MANGARTA IN JA LOVC A

Od Zgornjega Mangartskega jezera
gremo kot pri Š-35 čez Plazje in čez

Jezik na Mangartsko sedlo, naprej pa
po Slovenski (Š-103) ali Italijanski poti (Š-104) na vrh.
106

›› Iz Mangartske doline
čez Travniški preval
I ZHO D I ŠČE : Mangartska jezera (937 m), Š-16
WGS 84: 46,4733°N, 13,6710°E
CA I 5 1 3 , N ATO CA I 5 1 7A I N 5 1 7
V I Š I N S KA R A ZL I KA : 1765 m
ZE LO ZA HT E V N A OZN AČE N A P OT

5–6 h

S parkirišča pri Zgornjem Mangartskem jezeru gremo mimo zapornice
po cesti proti koči Zacchi. Na razpotju, kjer gre levo pot do koče, nadaljujemo po cesti in poti CAI 513. Kmalu
se usmerimo rahlo desno na kolovoz
z oznako CAI 513. Ko se konča, nadaljujemo po poti čez travnik do razpotja. Levo vodi pot CAI 513 proti koči
Zacchi, mi pa nadaljujemo desno po
poti CAI 517a proti bivaku Nogara.
Prečkamo položno čistino planine
Tamar (Alpe Tamer), nato pa se skozi
gozd kar nekaj časa dokaj strmo vzpenjamo do travnatih pobočij in naslednjega razpotja. Pot CAI 517 povezuje
bivak Nogara s Staro planino (Alpe Vecchia). Usmerimo se desno gor po
travnatih pobočjih proti bivaku, dokler ne pridemo do zahtevnejšega dela. Tu se pot strmo vzpne in v pomoč
nam je kar nekaj varoval. Sledi še prečenje strmih travnatih pobočij, nato pa
postane steza nekoliko položnejša in v
kratkem gremo mimo bivaka Nogara.
Nad njim je levo odcep poti Via
Italiana na Mangart. Nadaljujemo
naravnost navzgor po strmih travah
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prav pod vrh Travnika, kjer pot pobočje preči levo in se strmo dvigne na
Travniški preval oz. Čez Travnik (Forcella Mangart, 2165 m) med Malim
Rateškim Mangartom in Travnikom.
Do sem 3.30 h. Preko žičnate ograje
pridemo v Slovenijo in rahlo sestopimo do označene poti z Mangartskega
sedla na Mangart. Po njej krenemo levo in po Slovenski (Š-103) ali Italijanski poti (Š-104) na vrh.
107

›› Via Italiana

čje. Pobočje prečimo levo do najtežjega dela. Najprej se navpično in celo
rahlo previsno vzpnemo ob jeklenicah,
skobah in klinih nad previs. Po skobah
nadaljujemo strmo navzgor in rahlo
desno, izpostavljeno prečimo po ozki
polici levo, nato pa se s pomočjo skob
in klinov spet vzpnemo po navpični
steni na mejni greben. Na drugi strani,
pod grebenom, kjer se nam odpre pogled proti Sloveniji, je pobočje nekoliko položnejše. Kratko se spustimo do
Italijanske poti (Š-104) z Mangartskega sedla v bližini razcepa s Slovensko
potjo (Š-103). Po eni od obeh nadaljujemo na vrh Mangarta.

I Z H O D IŠČ E : bivak Nogara (1850 m), Š-37
WG S 8 4: 46,4472°N, 13,6542°E
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VIŠ IN S KA RA Z LI KA : 850 m (ferata 400 m)
I Z J E M N O Z A H T EVNA OZ NAČ ENA P OT,
FE R ATA C P O AVST RI J S KO -N EMŠKI LE STVICI

2.30–3 h (ferata 1–1.30 h)

›› Po Poti življenja čez Mali
Koritniški Mangart

in po njem nadaljujemo proti zahodu.
V pomoč so nam redki možici. Rahlo
se spustimo po travnato-skalnem pobočju, kjer se naša, komaj vidna stezica
združi z označeno potjo, ki z leve pripelje iz Loške Koritnice. Po njej gremo
kot pri Š-109 čez Hudo škrbino do stika z Italijansko potjo (Š-104) in po njej
na vrh Mangarta.

bočja proti zahodu. V začetku so še
dobro zavarovana, kasneje pa varoval
ni več. Pot je še posebno v mokrem
zelo nevarna za zdrs! V rahlem vzponu preko travnatih strmin dosežemo
manj izpostavljeno travnato pobočje
in po njem mejni greben. Kmalu smo
na razpotju, kjer se priključimo Italijanski poti z Mangartskega sedla in po
njej krenemo levo na vrh.
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›› Iz Loške Koritnice
čez Hudo škrbino

›› Huda steza

I Z H OD I ŠČ E : Loška Koritnica (733 m), Š-4

I ZHO D I ŠČE : Koča na Mangrtskem

WG S8 4: 46,4146°N, 13,6293°E

sedlu (1906 m), Š-32

V I ŠI NSKA R A Z L I KA : 1980 m

WGS 84: 46,4389°N, 13,6405°E

Z E LO Z A H TE V NA OZ NAČ E NA POT

V I Š I N S KA R A ZL I KA : 875 m vzpona,

6–7 h

100 m spusta

Dolga in naporna tura, v mokrem

ZE LO ZA HT E V N A N EOZN AČE N A P OT

zelo nevarna za zdrs. Priporočljivi

3.30 h

Zaradi težavnosti ferate je tura priporočljiva

IZHODIŠČE : Mangartska jezera (937 m), Š-16

so samovarovalni komplet, čelada in

Zahtevna orientacija. Priporočljivi so

le za izurjene gornike z ustrezno opremo.

WGS8 4: 46,4733°N, 13,6710°E

cepin za strme travnate vesine.

varovanje, uporaba cepina v strmih
travah in spremstvo vodnika.

VIŠINSKA RAZLIKA: 1800 m vzpona,

Do bivaka Nogara pridemo iz Mangartske doline (Š-106, 3 h) ali z Mangartskega sedla čez Travniški preval
(Š-40, 45 min). Od bivaka gremo levo
gor za napisom na skali »Via Italiana«.
Markacije so na tem delu precej zbledele, pomagajo pa nam možici. Okoli
50 m višje pot preči pobočje levo in nas
pripelje pod severno steno Malega Rateškega Mangarta, kjer se začne plezalni del. Na začetku se strmo vzpnemo
ob jeklenicah po strmi, v levo nagnjeni grapi do manjše votline, od koder
se skozi preduh povzpnemo na prepadno polico in nadaljujemo navzgor
po steni. Pot zavije levo in preči prepadno pobočje, nato pa se ponovno skoraj navpično vzpne in nas pripelje na
nekoliko manj strmo travnato pobo-

94

60 m spusta
IZJE MNO ZAHTE VNA (NE ) OZ NAČ E NA
POT, FE RATA C/D P O
AVSTRIJSKO-NE MŠKI L E STV I C I

8–9 h
Zaradi težavnosti ferate je tura
priporočljiva le za izurjene gornike
z ustrezno opremo. Priporočljiva sta
varovanje in spremstvo vodnika.

Od parkirišča pri Zgornjem Mangartskem jezeru sledimo poti Via della Vita
(Š-87) proti Vevnici, na razpotju malo
pod Vevniškim sedlom pa se usmerimo desno proti bivaku Busettini (5 h).
Od bivaka gremo kot pri Š-99 na vrh
Malega Koritniškega Mangarta (1 h),
od koder se spustimo nekaj metrov po
grušču pod greben na koritniško stran

JULIJ SKE ALP E : SKUP INI MANGARTA IN JA LOVC A

Do začetka zahtevnejšega dela poti
pod Robom nad Zagačami gremo kot
v Š-89. Ob jeklenici prečimo rahlo izpostavljeno pobočje proti zahodu do
dveh razpotij. Dvakrat se desno odcepita slabo vidni poti na Rob nad Zagačami in k bivaku Busettini, levo oz.
naravnost pa nadaljujemo proti Mangartu. Pod vršnim grebenom Malega
Koritniškega Mangarta pridemo na
manjšo škrbino, od koder se nam odpre pogled na Mangartsko dolino z večjima jezeroma. Kratko se spustimo s
pomočjo nekaj jeklenic in klinov, nato
pa nas pot po krajšem prečenju pelje
skozi majhno okno. Navpično se spustimo v Hudo škrbino (Mala Forca,
2401 m). Ta del je dobro zavarovan. Iz
škrbine prečimo strma travnata po-

Stara pastirska in lovska pot je bila
nekoč dobro opremljena in je vodila
čez zahodne strmali visoko pod vrh
Mangarta na široko travnato gredino, na kateri so se pasle ovce. Danes
je pot skoraj pozabljena, a izkušenim
gorskim raziskovalcem nudi mnogo
užitka.
Od Koče na Mangrtskem sedlu
krenemo 40 m dol do mangartske
ceste in po njej navzgor proti sedlu.
Po 15–20 min smo pri velikem ovinku (1892 m), kjer je na desni majhno
parkirišče (le za nekaj avtomobilov).
Turo bi lahko pričeli tudi tu, a je parkirišče pogosto zasedeno in se nanj ne
gre zanašati. Tu zapustimo cesto in
krenemo po neoznačeni poti navzgor
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proti jugu na travnato sedlo (1943 m)
med Rdečo skalo in Malim vrhom. Po
grebenu in mimo ali preko vrha Rdeče
skale (2094 m) gremo do sedelca pod
ostenjem Mangarta, kjer zavijemo desno navzdol v Veliki žleb.
Skoraj na vrhu Velikega žleba po
iščemo prehod prečno levo po gamsjih
stečinah preko skrotja do prve jeklenice oz. tanke aluminijaste vrvi, ki nas
povede po izpostavljeni prečki v velik amfiteater. Po skrotju in strmih travah ga prečimo do nasprotnega konca
in nadaljujemo po drobni travnati polički. Ko prehod ni več mogoč, se spustimo po zelo strmih travah okoli 30 m
do naslednje jeklenice. Ob njej prečimo
po zelo ozki in izpostavljeni polički do
strmih trav, po katerih se vzpnemo. Tu
nam je še vedno v pomoč stara jeklenica. Čez skalno ploščo je nato potrebno
lažje plezanje, pri čemer nam pomaga
nekaj klinov in ostanki nekoč lepo urejene lesene steze. Jeklenica je napeljana do vrha skalnega dela. Nadaljujemo
po veliki travnato-gruščnati gredini, ki
preseka jugozahodno steno Mangarta,
levo gor vse do grebenske rame, kjer se
priključimo Slovenski poti na Mangart.
Po njej gremo kot pri Š-103 do vrha.
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›› Iz Loške Koritnice po lovski
stezi čez Mangartsko sedlo
I Z H O D IŠČ E : Loška Koritnica (733 m), Š-4
WG S 8 4: 46,4146°N, 13,6293°E
VIŠ IN S KA RA Z LI KA : 2000 m
ZA H T E V N A N EOZ NAČ ENA POT

6h

S parkirišča v Loški Koritnici pred zapornico gremo kot pri Š-34 proti Mangartski koči vse do travnatega sedelca
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pod Malim vrhom (1922 m). Tu se nam
odpre pogled na Mangartsko sedlo. Na
drugi strani sedelca se spustimo na
mangartsko cesto, ki jo dosežemo pri
velikem ovinku. Po njej nadaljujemo
do Mangartskega sedla. Za vzpon do
vrha si lahko izberemo Slovensko (Š103) ali Italijansko pot (Š-104).
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Prečenje grebena Visoka
Ponca–Mangart
IZHODIŠČE : Visoka Ponca (2274 m), Š-69
WGS8 4: 46,4602°N, 13,6974°E
VIŠINSKA RAZLIKA: 1250 m vzpona,

1100 m spusta
ZE LO ZAHTE VNA (NE )OZ NAČ E NA POT

Greben 9–10 h, skupno s pristopi 18–20 h
Tura je tehnično (II+) in kondicijsko
zahtevna. Priporočljivi so varovanje,
spremstvo vodnika in cepin na strmih travah,
ki so v mokrem še posebej nevarne za zdrs.

Prečenje grebena nad Mangartsko
dolino od Visoke Ponce do Mangarta
je eno večjih v Julijskih Alpah sploh in
želja mnogih ljubiteljev divjih brezpotij ter izpostavljenih poti. Tura je zelo
pestra, saj nudi vsega po malem: plezanje po feratah, hojo in plezanje po
nezavarovanih poteh in brezpotnih
grebenih, prehod skozi okno pod Malim Koritniškim Mangartom, hojo po
izpostavljeni stezi nad strmimi travnatimi vesinami in seveda fantastične razglede. Ljudi se ne tare (razen
na zadnjem delu), a če je vreme lepo,
verjetno nismo osamljeni.
Turo najlažje izvedemo iz Mangartske doline, od koder dosežemo
Visoko Ponco mimo koče Zacchi in
po ferati Š-71. Z Visoke Ponce se spu-

JULIJ SKE ALP E : SKUP INI MANGARTA IN JA LOVC A

stimo in nato spet dvignemo po poti
Š-76 na Srednjo Ponco, nato po Š-79
na Zadnjo Ponco, po Š-82 na Strug in
po Š-86 na Vevnico. Z vrha Vevnice se
spustimo na Vevniško sedlo in še naprej do razpotja, kjer krenemo levo. V
kratkem smo pri bivaku Busettini (do
sem z Visoke Ponce 5–6 ur, iz doline
10 h). Če smo dovolj zgodni in hitri,
vreme pa je stabilno, lahko nadaljujemo, sicer je bolje v bivaku prenočiti.
Od bivaka nas čakajo vzpon na
Mali Koritniški Mangart, sestop v Hudo škrbino in vzpon na vrh Mangarta
kot pri Š-108.
Da se ne bi delno vračali po isti
poti, lahko z Mangarta sestopimo po
težji Slovenski poti (Š-103) in kot pri
Š-106 čez Travniški preval mimo bivaka Nogara v Mangartsko dolino. Dolg
sestop lahko skrajšamo le do Mangartskega sedla, če smo si uredili logistiko glede prevoza.
V primeru nuje je možen umik z
grebena v dolino s Planiške škrbine do
koče Zacchi, s Srednje Ponce v Tamar,
po Kugyjevi poti s Strugove škrbine in
po Poti življenja v Mangartsko dolino,
po poti Loška Koritnica–Mangart in po
Italijanski poti na Mangartsko sedlo.
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Severozahodni greben se z Mangarta
pred Mangartskim sedlom še zadnjič
strmo požene kvišku s skalnim stolpom, imenovanim Mali Rateški Mangart. Preko njegove mogočne severne
stene vodi znamenita ferata Via Italiana
(Š-107). Zahodna stena se prepadno zaključi na Travniškem prevalu (Forcella
Mangart, 2165 m), južne strmali pa so
med skalnimi odseki porasle s strmimi
travami. Edino proti vzhodu vrh pokaže šibko točko. Prav po jugovzhodnem
grebenu vodi najlažji dostop, ki pa vseeno ni enostaven in zahteva plezanje II.
težavnostne stopnje.
Z Mangartskega sedla gremo proti Mangartu do sedla vzhodno pod
vrhom Malega Rateškega Mangarta, od koder je lep pogled navzdol na
Via Italiano v severni mangartski steni. Tu se usmerimo proti zahodu. Na
samem začetku nas čaka kratek, strm
prag z umetno vklesanimi stopi. Naprej proti vrhu v lažjem plezanju sledimo najlažjim prehodom v ostrem in
izpostavljenem grebenu.
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Travnik ali Strmi nos
(Monte Traunig), 2200 m
WGS 84: 46,4467°N, 13,6490°E

Mali Rateški Mangart, 2280 m

I ZHO D I ŠČE : Mangartsko sedlo (2055 m), Š-8
WGS 84: 46,4438°N, 13,6415°E

WG S8 4: 46,4452°N, 13,6507°E

V I Š I N S KA R A ZL I KA : 145 m

I Z H OD I ŠČ E : Mangartsko sedlo (2055 m), Š-8

N E ZA HT E V N A N EOZN AČE N A P OT

WG S8 4: 46,4438°N, 13,6415°E

20–30 min

V I ŠI NSKA R A Z L I KA : 230 m
Z E LO Z A H TE V NO B R E Z POTJ E , PLE ZA N J E
I I . TE Ž AV NOSTNE STOPNJ E

30 min–1 h
Priporočljiva sta varovanje
in spremstvo vodnika.

Neizrazit vrh med Malim Rateškim
Mangartom in Mangartskim sedlom
ime Travnik opraviči le na južni in
vzhodni strani, ki sta porasli s travo,
medtem ko se severni in predvsem
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šča povzpnemo na sedlo Čez Brežice
(3 h). Nadaljujemo levo proti jugovzhodu kot pri Š-302 do Zavetišča
pod Špičkom (4.30 h) in naprej kot
pri Š-296 do vrha Jalovca.
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›› Iz Loške Koritnice
čez Dolge prode

s Kotovega sedla na Jalovec (Š-293).
Po njej gremo na vrh Jalovca.

›› Iz Loške Koritnice
čez Kotovo sedlo

(733 m), Š-4 in Š-205

I Z H O D IŠČ E : Loška Koritnica

WGS8 4: 46,4146°N, 13,6293°E

(733 m), Š-4 in Š-205

VIŠINSKA RAZLIKA: 1920 m

WG S 8 4: 46,4146°N, 13,6293°E

ZE LO ZAHTE VNA OZNAČ E NA POT

VIŠ IN S KA RA Z LI KA : 2000 m

7h

ZA H T E V N O BREZ POTJ E

Priporočljiva sta čelada in samovarovalni

6h

komplet, zaradi skopih varoval in v mokrem

Plezanje do II. težavnostne stopnje.

pa tudi dodatno varovanje z vrvjo.

Orientacijsko zahtevno. Obvezna
cepin in dereze. Priporočljiva sta
varovanje in spremstvo vodnika.

Iz Loške Koritnice krenemo kot v
Š-303 do zadnje skalnate krnice pod
sedlom Čez Brežice (2.30 h). Tu zapustimo označeno pot in krenemo levo po melišču pod ostenjem
Malega Ozebnika. Mimo votline se
povzpnemo na sedelce pod neimenovanim vrhom ter pod stenami prečimo na naslednje sedlo pod Velikim
Turnom (1998 m) in Vrhom Zelenic
(2278 m). Z njega se strmo spustimo
na zmerno strmo gruščnato gredino
Dolgi prodi, ki vodi severozahodno
pod Velikim Ozebnikom in mimo
Loškega žleba na desni ter Vrha prodov (2043 m; WGS84: 46,4175°N,
13,6721°E) na levi, prav pod vršno
kupolo Malega Jalovca. Vzpnemo se
po gredini, na koncu katere nas čaka
še nekaj lažjega plezanja (I–II), dokler se ne priključimo označeni poti
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Mali Jalovec, 2575 m

305

IZHODIŠČE : Loška Koritnica

je čelada, v zgodnjem poletju tudi

306

WG S8 4: 46,4228°N, 13,6783°E

Mali Jalovec stoji severno od Jalovca v grebenu, ki se spušča proti Kotovemu sedlu. Zaradi zahtevnosti in
krušljivosti ni pretirano zaželen in
obiskan. Nanj ne vodi nobena nadelana oz. označena pot. Še najlažje je dosegljiv s poti od Kotovega sedla proti
vrhu Jalovca (Š-293), a moramo tudi
tu računati s plezanjem vsaj II. težavnostne stopnje.

Jezerce. Zanimivo je, da so novejše
meritve pokazale, da je kar 50 m nižji (2430 m).
Dosegljiv je po zahtevnem brezpotju z Jezerca na severovzhodni
strani. Z označene poti, ki vodi z Zavetišča pod Špičkom na Jalovec, se nad
ravnico usmerimo po skrotju proti vrhu, ki ga dosežemo z lažjim poplezavanjem (I) v 20 min.
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Vrh Zelenic, 2278 m
WGS 84: 46,4110°N, 13,6727°E
I ZHO D I ŠČE : Zavetišče pod
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Špičkom (2064 m), Š-233
WGS 84: 46,4102°N, 13,6778°E

Od parkirišča pred zapornico v Loški Koritnici gremo peš po makadamski cesti ob potoku do zaselka,
kjer je spodnji del prostrane Koritniške planine. Na razpotju krenemo
desno (levo je planina Brdo) in skozi gozd do novega razpotja. Desna
pot vodi proti Zavetišču pod Špičkom oziroma proti sedlu Čez Brežice,
mi pa krenemo levo proti Kotovemu sedlu. Ko stopimo iz gozda, na
levi opazimo lovsko kočo. Pot vodi
preko travnikov, višje pa za kratek
čas ponovno zavije v gozd. Kmalu se
spet vzpenjamo po travnatem terenu ob strugi hudournika do Ravnice
pod Hudim žlebom (1350 m). Naša
pot se nadaljuje desno in s travnatih
pobočij počasi pride na melišče in do
naslednjega razpotja. Levo je odcep
proti Mangartu, desno pa se strmo
povzpnemo do Kotovega sedla, kjer
dosežemo pot iz Planice in Tamarja.
Po njej gremo kot pri Š-293 do vrha
Jalovca.

JULIJ SKE ALP E : SKUP INI MANGARTA IN JA LOVC A

Goličica, 2394 m

V I Š I N S KA R A ZL I KA : 240 m
ZA HT E V N O B R E ZP OTJ E

WG S8 4: 46,4203°N, 13,6842°E

40 min

Divja, samotna skalna ostrica z Jalovcem tvori temačni Jalovčev ozebnik,
na drugi strani pa pada na Jalovško
škrbino. Nanjo ne vodi nobena pot.
Še najlažje je dosegljiva po kratkem
zahodnem grebenu, kjer nas čaka plezanje zgornje druge stopnje (II+) po
izpostavljenem, krušljivem in z drobirjem posutem skalovju.

Vrh Zelenic je razčlenjena vzpetina
med Velikim in Malim Ozebnikom v
južnem grebenu Jalovca. Ima več vrhov, najvišji pa je jugozahodni. Na
koritniški strani se baha s strmo steno, na trentarsko pa kaže prijaznejši
obraz. Gledano s koritniške strani je
v vpadnici vrha, odmaknjen od glavne stene, oster greben z ošiljenima vrhovoma Veliki Turn (1998 m) in Mali
Turn (1884 m), ki se strmo spušča v
grapo V Ozebniku. Vrhu so dale ime
Zelenice, stena med Velikim Ozebnikom in Vrhom Zelenic, ki je naraven
prehod za divjad. Baje so tam v preteklosti celo gnali ovce s koritniške na
trentarsko stran.
Na Vrh Zelenic gremo najlažje od
Zavetišča pod Špičkom po označeni
poti proti Jalovcu. Kmalu se levo gor po
melišču odcepi neoznačena stezica, po
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Veliki Ozebnik, 2480 m
WG S8 4: 46,4155°N, 13,6785°E

Veliki Ozebnik, med domačini tudi
Na Prodih špica, je ošiljen vrh, prvi
v južnem grebenu Jalovca. Med njim
in Jalovcem sta ostro zarezani Loški
žleb nad Loško Koritnico in ravnica
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