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DEFINICIJE TEŽAVNOSTI TUR V KOPNEM IN V SNEGU TER 
PRIMERI TUR – po 31.01.2020 

SPLOŠNO 

 
Definicije in primeri tur so napisani prvenstveno kot usmeritve vodenja v posameznih kategorijah – zgornja 

meja vodenja, poleg tega pa tudi kot usmeritve za opravljanje pogojev pred pristopom k izpitu za posamezno 
kategorijo oziroma pogojev tur za pridobitev posamezne kategorije. 

1. Za pogoje (število opravljenih tur do dneva prijave na tečaj (izpita) oziroma za pridobitev kategorije) veljajo 
datumi, nadmorska višina, zemljepisni položaj. Tu se lahko zgodi, da nekdo opravi "kopno" turo v snegu in 
"snežno" v kopnem. Za pogoje se upošteva samo ture po poteh oz. kot je zapisano v Pravilniku VPZS 

2. Za vodenje veljajo stvarne razmere. Tu se lahko zgodi, da nekdo opravi snežno turo poleti in kopno 
pozimi oz. mora turo odpovedati ali prekiniti, če nima ustrezne kategorije. 

3. Te definicije veljajo samo za določanje licence vodenja  posameznih vodniških kategorij in za pregled 
izpolnjevanja pogoja tur.  

4. V specifičnih primerih oziroma primerih, kjer se s pomočjo definicij teže določi težavnost, velja tista 
težavnost, ki jo sprejme SOKR VK PZS. 

6. O tem, če je neka smer plezalna smer oz alpinistična tura ali ni, odloča Komisija za alpinizem pri PZS. 
7. Težavnost (tehnična zahtevnost) ture je načeloma odvisna od najtežjega mesta. 
 
 TURO štejemo kot gibanje od izhodišča (bivališče, začasno bivališče, vznožje pogorja, gore) in nazaj na nek 

vrh ali več vrhov ali drugačen cilj v enem zamahu (lahko tudi več dni) in nazaj, kadar je bila za dosego cilja 
potrebna kakršna koli organizacijska priprava in kadar je bilo za izvedbo po normativu potrebno najmanj 2 uri. V 
primeru planinske ture, ki traja  več dni, se vsak začeti tretji dan na turi šteje kot nova tura. V primeru, da je med 
večdnevno turo vmes dan »počitka«, se nadaljevanje šteje kot nova tura – vsak začeti drugi dan je nova tura.. 
 

V pogojih števila tur za posamezne kategorije napisane številke pomenijo različne ture. Kot različnost se tu 
upošteva tudi: kopno, zasneženo, vodeno in vodeče. To pomeni, da se ista pot lahko v različnih pogojih šteje 
štirikrat: dvakrat v kopnem in dvakrat v snegu, kar pa je potrebno v spisku posebej označiti! Različnost ture 
pomeni tudi smer: če se isto pot opravi enkrat v eni smeri in drugič v drugi, sta to dve turi. 

 
DODATNA TURA. V sklopu osnovne ture izvedemo še dodatno. Npr.: osnovna tura je iz izhodišča čez 

Kredarico na Triglav in nazaj. Tisti, ki gre pa poleg tega še enkrat s Kredarice na vrh in nazaj na Kredarico, ima 
dodatno turo. Drug primer: osnovna tura je npr.:  Vodnikov dom – Planika –Dolič. Tisti, ki gre med to turo s 
Planike na Triglav in nazaj na Planiko, se mu to šteje kot dodatna tura. Če gre pa s Planike na Triglav in nato 
naravnost na Dolič, pa ne. V prvem primeru je Planika izhodišče, iz katerega gremo in se vanj vrnemo, v drugem 
primeru pa ne. Vendar se take ture ne šteje kot pripravniške ture. 

  
PREKRATKA TURA. V sklopu osnovne ture izvedemo še dodatno, ki pa je po normativu krajša od 2 ur. 

Npr.: osnovna tura je iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo. Tisti, ki gre pa poleg tega še na vrh Brane, se mu 
to ne šteje kot dodatna tura. Če gre pa poleg tega še na Planjavo, pa je slednje dodatna tura 

 
GOZDNA MEJA pomeni navidezno črto, na kateri se neha strnjen gozd. Nad njo rastejo samo še 

posamezna drevesa. Pri nas je ta meja običajno na višini okoli 1800 m. V primeru naravne nerasti drevja (npr. 
zaradi plazov in podobnega), je ta meja lahko tudi niže. Umetno znižana gozdna meja zaradi višinskih pašnikov 
ne šteje. Če pa je tudi nad 1800 m strjen gozd, potem se taka tura ne šteje kot tura nad gozdno mejo.  

KOPNO 
 
Kot KOPNA tura se šteje tura, ki je bila opravljena v času od 21. marca do 20. decembra oziroma od 1. maja 

do 30. novembra nad nadmorsko višino 1500 m v naših podnebnih širinah, vendar do višine, kjer poleti v 
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normalnih razmerah ni snega, oziroma takrat, kadar na turi ni nikjer potrebno stopiti na zmrznjeno vodo (sneg, 
led…). Izjema so posamezna snežišča ali novo zapadli sneg, ki izgine v nekaj urah.  

Izjemoma se lahko šteje kot kopna tura tudi tura v času koledarske zime, če poteka na naših zemljepisnih 
širinah ob morju, do nadmorske višine okoli 300 m. O tem, če se posamezna tura celo leto šteje kot kopna, 
odloča SOKR. 
 
POT je ozek pas zemljišča, označen ali neoznačen, zavarovan ali nezavarovan  namenjen predvsem za hojo.  

LAHKA TURA poteka po lahki poti. To je pot, pri kateri si pri hoji ni potrebno pomagati z rokami. Kadar taka 
pot preči strmo pobočje, je dovolj široka, da omogoča varnejšo hojo tudi manj izurjenim. Od njih zahteva le 
pazljivost in kondiciji. 

ZAHTEVNA TURA poteka po zahtevni poti. To  je pot, ki vodi prek težjih mest, pri katerih si zaradi varnosti 
pomagamo z rokami. Morebitne varovalne naprave so namenjene uporabnikovi varnosti in za premagovanje teh 
mest niso nujno potrebne. 

ZELO ZAHTEVNA TURA poteka po zelo zahtevni poti. To je pot, pri kateri je uporaba rok za napredovanje 
nujno potrebna. Varovalne naprave omogočajo prehod težjih mest, na katerih bi bilo sicer potrebno varovanje s 
plezalno vrvjo.  

BREZPOTJE V načelu je brezpotje ves od človeka neobdelan svet. Tu pa pride v poštev predvsem brezpotje v 
gorskem in planinskem svetu. Če je nadelana ali od ljudi uhojena steza, ki je dobro vidna, potem to ni več 
brezpotje. Če pa so v glavnem stečine, nenadelana, slabo vidna, delno uhojena steza, je pa to še brezpotje. Tudi 
zelo redka posamezna že vdelana varovala ali redke oznake ne spremenijo značaja take ture (lovski prehodi).  

Medtem ko je pri poti (stezi) dokaj natančno določeno, kje se gibljemo, je to pri brezpotju praktično nemogoče 
točno določiti. Zato se pri brezpotju šteje območje gibanja široko do 50 m, pri čemer velja težavnost za najlažje 
prehode v tem območju. (To pomeni, da je možno, da se nekdo, ki ne najde najlažjih prehodov, lahko giblje tudi 
po bistveno težjem svetu..!) 

LAHKO BREZPOTJE je takrat, ko je prehodno brez kakršnekoli uporabe rok za boljše počutje, ravnotežje ali 
napredovanje. To je praktično ves neobdelani svet, pašniki, gozdovi, planote in podobno, kar je lahko prehodno. 

ZAHTEVNO BREZPOTJE je takrat, ko je svet teže prehoden, vendar ne nevaren (npr. rušje), ali pa ima 
najmanj eno kratko mesto (5 m), kjer je potrebna uporaba rok predvsem za ravnotežje. Plezalska težavnost 
posameznih mest nikjer ne presega II. težavnostne stopnje po UIAA lestvici s tem, da vseh mest skupaj, kjer je 
potrebna uporaba rok, ni več kot 90 m oziroma 10 % dolžine smeri, če je ta krajša od 900 m, pri čemer nobeno 
mesto ni daljše od 50 m. 

ZELO ZAHTEVNO BREZPOTJE (skrotje) je takrat, ko je najmanj eno kratko mesto (5 m), kjer je potrebna 
uporaba rok za ravnotežje in tudi za napredovanje. Plezalska težavnost teh posameznih mest nikjer ne presega 
III. težavnostne stopnje po UIAA lestvici s tem, da vseh mest skupaj, kjer je potrebna uporaba rok tudi za 
napredovanje, ni več kot 90 m oz. 10 % smeri, če je ta krajša od 900 m, pri čemer nobeno mesto ni daljše od 50 
m. V to kategorijo spadajo tudi ferate srednjih zahtevnosti (C in D po avstrijski oz. D in MD (TD) po italijanski in 
francoski oz. KS 3, KS 4 in KS 5 po nemški lestvici).  

SNEG - HOJA 
 
Kot ZIMSKA oziroma SNEŽNA TURA se šteje tista tura, ki je bila opravljena v času koledarske zime (od 21. 

decembra do 20. marca) v krajih, kjer je v tem času običajno sneg (do 1500 m), v višinah nad 1500 m pa v času 
od 01. decembra do 30. aprila, v naših podnebnih razmerah, če so ti kraji poleti normalno brez snega ali ledu 
oziroma je snežna tura takrat, ko je površina, po kateri izvajamo turo, pokrita s snegom (suhim, mokrim, 
zmrznjenim…). Ture, ki segajo v območje stalnega snega oziroma ledu, se štejejo kot ledeniške ture.  

Glede na snežne pogoje, je zahtevnost tur, ki so v kopnem lahke, v snegu lahko zahtevna ali zelo zahtevna, 
zahtevne in zelo zahtevne kopne ture po poteh ali brezpotju pa v snegu lahko postanejo alpinistične oziroma 
plezalne smeri. 

Težavnost velja v "normalnih snežnih razmerah": je dovolj snega, ni samo led, ni samo požled, je več kot 10 
cm snega, je sneg različne kakovosti. 

Načeloma je zahtevnost tur  po zasneženih poteh enaka zahtevnosti, ki jo ima ta pot v kopnem. Lahko se pa 
spremeni v zahtevnejšo ali manj zahtevno. Glede na to, da, da so v snegu poti prekrite s snegom, je velikokrat 
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gibanje po poteh enako gibanju po brezpotju. Zato je možno da so nekatera brezpotja v snegu lahko lahke (D 
kategorija), zahtevne ali zelo zahtevne snežne ture (E kategorija)  

 
LAHKA SNEŽNA TURA je takrat, ko za gibanje uporabljamo SAMO noge. Palice, cepin in dereze 

uporabljamo samo za lažje gibanje in večjo varnost. Nagib pobočja je manjši od 30º, izjemoma  do 5 mest dolžine 
do 10 m naklonine do 40°. Celo dolžino ture mora biti najmanj 50 m pobočja pod 30º za možnost ustavljanje 
zdrsa ali pa je pobočje dovolj gosto poraščeno z grmovjem ali drevjem. 

ZAHTEVNA SNEŽNA TURA je takrat, kadar je nagib pobočja večji od 30º a manjši od 40º  več kot na petih 
mestih dolžine do 10 m, vendar ne več kot 80 m vsega skupaj, roke občasno uporabimo tudi za boljše ravnotežje. 
Prostora za zaustavljanje ob morebitnem zdrsu je manj kot 50 m, vendar več kot 10 m. Na nekaterih mestih (vsaj 
1, a ne več kot 5) bi bilo za manj izkušene potrebno narediti vrvno ograjo (vodoravno) ali jih varovati (od zgoraj). 

ZELO ZAHTEVNA SNEŽNA TURA cepin in dereze uporabljamo za napredovanje pri hoji (plezanju). 
Prostora za zaustavljanje ob morebitnem zdrsu je manj kot 10 m.  Posamezna mesta, na katerih moramo varovati 
so daljša od 40 m, vendar vse skupaj ne več kot 100 m. Nagib posameznih mest (vsaj na enem in ne več kot na 
10 m) je večji o 40º, ne glede na to, ali je to v smeri napredovanje ali prečno na njo. 
   
 

PLEZANJE 
 
PLEZALNA SMER je takrat, ko je v smeri vsaj 60% mest (višine) najmanj I. težavnostne stopnje po UIAA 

lestvici, pri čemer mora biti sama smer višja (daljša) od 100 m. V to kategorijo spadajo tudi »ferate« najvišjih 
zahtevnosti (E po avstrijski, ED po francoski in italijanski ter KS 6 po nemški lestvici). O tem, če je neka smer 
plezalna smer oz alpinistična tura ali ni, odloča Komisija za alpinizem pri PZS.  

PLEZALNI (ALPINISTIČNI) VZPON je takrat, ko plezamo po definirani plezalni smeri, pa tudi takrat, ko 
uporabljamo tudi za napredovanje roke (cepin), nagib pobočja je vsaj 30º, za netrenirane je potrebno stalno 
varovanje vsaj 100 m, ob zdrsu je manj kot 5 m prostora za zaustavljanje s cepinom. Zato nekatere zahtevne 
oziroma zelo zahtevne kopne poti v snegu pridobijo zahtevnost plezalnega (alpinističnega) vzpona. Smer 
plezanja ni bistvena. 

ALPINISTIČNA TURA je takrat, ko še ne moremo govoriti o plezalni smeri, je pa zahtevnost ture večja od 
zelo zahtevnega brezpotja ali zelo zahtevne snežne ture. Kot alpinistična tura se šteje tudi tura po zavarovani pot, 
če je s snegom pokritih več kot 10 % varoval. 

SNEG - SMUČANJE 
 
TURNI SMUK je opravljeno gibanje s smučmi na nogah med vzponom in spustom ali samo med spustom 

(lahko tudi z desko) po smučarsko neurejenem svetu in je višinska razlika spusta najmanj 300 m ali dolžina 
najmanj 5 km, oziroma, če je nadmorska višina začetka spusta vsaj 2000 m in je to vrh ali greben razvodnica, če 
se pri vzponu ne uporabljajo mehanična transportna sredstva (žičnice, helikopter, motorne sani in podobno), pri 
čemer se pa ne smuča po ledeniku oziroma trajnem snegu. Ocena velja za dobre snežne razmere 

LAHKI TS Smuk poteka po položnih poteh, cestah, širokih, odprtih pobočjih, nagnjenih do 30° in je dovolj 
mesta za vijuganje. Izpostavljenost je majhna (je varen iztek). Velja za dobre snežne razmere.  

ZAHTEVNI TS Smuk poteka po strmejših pobočjih, nagnjenih do 40°. Na položnejših pobočjih  ni veliko 
mesta za vijuganje, izpostavljenost je velika (ni vedno varnega izteka). Velja za dobre snežne razmere. 

ZELO ZAHTEVNI TS Smuk poteka po strmejših pobočjih, nagnjenih tudi več kot 40°. Na položnejših 
pobočjih ni veliko mesta za vijuganje, izpostavljenost je velika (ni varnega izteka). Velja za dobre snežne 
razmere. 
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PRIMERI TUR   
Velja tista težavnost, ki je 
zapisana. Zaradi 
objektivnih sprememb v 
naravi se lahko tura 
premakne iz ene težavnosti 
v drugo. 
Kjer je možnih več poti, se 
upošteva samo pot enake 
zahtevnosti v vzponu in 
spustu. 

 
KOPNO 
 

Primeri lahkih tur pod 
gozdno mejo - izjeme, ker 
je vrh višji od 1800 m 
Kapusnik-Kobesnock (1820 m) 
Kobesnock (1829 m) iz Kreutha 

 

Primeri lahkih tur nad 
gozdno mejo - izjeme, ker 
je vrh nižji od 1800 m 
Kokrsko sedlo iz K. Bistrice (1793 m) 
Luknja iz Vrat (1756 m) 
Snežnik (1796 m) 
S. Jure (1762 m) Biokovo 
Krasji vrh (1773 m) 

 

Primeri lahkih tur (po po-
teh) nad gozdno mejo: 

Bandijerna (Durmitor) 
Batognica mimo jezera v Lužnici 
Begunjski vrh (2461) iz Krme 
Begunjščica iz Drage 
Belščica - s Stola ali Javorniškega 
 rovta 
Bistriški vrh (špica, 2113 m) z Luž 
Bivak Gorizia ND Bele vode 
Bivak Marušič od koče Gilberti 
Bjelašnica (2067 m) iz Ski centra 
Bogatin s pl. Govnjač 
Brennerfeldeck (2.478 m) 
Cave del Mole  r. Corsi 
Cjanovca iz Mač 
Clap del Jovel (1842 m) od Jeluz 
Col Gentile (2075 m) 
Coma Pedrosa (2943 m) Pireneji 
Creta di Collinetta - ND Plocken pass 
Crn Kamen (2258 m) na Jablanici nad 
 Strugo 
Čisti vrh (1875 m) iz Na Skali,Vrsnika 
Črna prst s Soriške planine 
Debela peč iz Krnice 
Debela peč z Lipance    
Debeli vrh (1962, 1959 m) z Blejske  

koče 

Deska s Korošice, Podvežaka 
Damavand (5671 m) julij-avgust 
Dimon (2043 m) 
Dobrač z Rosstratte  
Dobrač iz Bleiburga 
Dom Valentina Staniča iz Krme 
Dovška Baba z Dovjega 
Durenstein s Plätzwiesen 
El Teide (3718 m) Kanarski otoki 
Gartnerkofel-Krniške skale (2195 m) 
Gingilos (Omalos, 2080 m) ND 
Goldeck (2142 m) 
Golica z Jesenic  
Govca (Olševa) s Sp. Slemena 
Grintovec iz Kam.Bistrice čez Kok. s. 
Grlovec (1840 m) od Nemškega Petra 
Grosser Rosennock (2440 m) 
Grosser Speikkogel - Golica (2140 m) 
Grosses Tragl (2179 m) 
Gubno (2035 m) iz Rjavčevega rovta 
Hochtristen (2536 m) v smeri Zweisee 

s pl. Emberg 
Hohe Riffler (3168 m) od k. Edm.-Graf 
Hohe Veitsch (1981 m) od k, Graf 
 Meran 
Jerebica od Rabeljskega jezera  
Jezero v Lužnici s pl. Kuhinja čez pl. 
 Leskovca 
Jezerski Stog s planine Blato (po poti) 
Kamnitnik (1858 m) od Urbasa 
Kanja (1846 m) iz Bavšice 
Kanjavec s pl. Blato (čez Hribarice) 
Khalwandspitze (2090 m) iz Reitinga 
Kilimandžaro po ND  
Kladivo s pl. Šije 
Klomnock (2331 m) 
Koča Corsi z Nevejskega prevala 
Koča F. Savio po poti 117 ali 115 
Koenigstuhl (2336 m) od koče Dr.  
 Josefa  Mehrl  
Kom Vasojevički (2461 m) CG 
Kompotela s Kriške pl. 
Konjski špik (Monte Cavallo, Rosskofel  
 2240 m) z Mokrin lahka pot  
Korošica s Podvežaka 
Košutica (1968 m) - po lovski poti 
Košutica  (1968 m)- zahodna pot s 

 Korošice 
Kotovo sedlo po levi (lahki)  poti 
Kovk (Monte Cocco1911 m) iz Ukev 
Kozjak = Ovčji vrh (2024 m) 
Kraljevska špica z Rablja 
Kredarica iz Krme 
Kresišče iz Belce 
Kresišče s Srednjega vrha 
Kriški podi iz Zadnjice     
Krn iz Drežnice - J pot (čez Sedala) 
Krn iz Lepene 
Krn z Vrsnega čez Kuhinjo 
Krniška glavica (1891 m, Jof di  
 Somdogna) 
Krniška škrbina (2180 m) Beli potok 
Krniške skale (Gartnerkofel 2195) ND 
Krvavec čez Osredek in Kriško pl. 
Krvavec z Markove ravni čez Razor 
Kser (1900 m) Komna - pl. Govnjač 
Ladinger spitze (2079 m) = Velika  

 svinja 
Lagazuoi (2835 m) 
Lago Sorapis - okoli jezera 
Lanež (1925 m) čez Durce  
Lanževica (2003 m) z Vratic 
Ledinski vrh z Okrešlja    z  
Lepi vršič (1941, Cima Bella) iz Ukev 
Lipanski vrh (1965 m )od Blejske koče 
Ljuboten (2498 m) na Šar planini iz 
 Starega Sela 
Luknja (1758 m) z Vrat 
Macesnovec (1926 m)  iz Kota 
Magaro (2245 m) Galičica, Makedonija 
Mahavšček s pl. Govnjač ali Bog. sed. 
Mala Ojstrica (2013 m) s Sedelca 
Mala Tičarica s pl. Blato 
Mali Šmohor (1944 m) iz Lepene 
Mali Grintovec (1813) iz Mač 
Mali Obir (1948 m) od Borovniškega 
 jezera 
Mali Turčin (2702 m) - Šar planina 
Mallnock (2226) 
Malo Kladivo  (2036 m) s Kofc 
Mangartsko sedlo iz Loga 
Medenica (2163 m) pl. Bistra iz     
 Galičnika 
Mikro Papigko (2411 m) z Astrake 
Mojstrovica čez Bašiniv breg (1812 m) 
Mokrica s Kriškre pl. čez Kompotelo 
Molička peč (1829 m) s pl. Ravne 
Monte Chiandin da Sappada (2287 m)( 
Monte Tersadia (1959 m) iz Rivalpa 
Mount Agung (3033 m) Indonezija 
Mount Caulana (2068 m) čez  
 Piancavallo 
Mount Kinabalu 
Mount Kosciszko 
Mrežce (1965 m) s Pokljuke 
Murnovec (1866 m) čez Grajšico 
Nad Šitom glava (2087) z Vršiča = 
 = Šitna glava 
Ogorjelica (1916 m) Jahorina 
Ogradi po J strani s pl. Laz 
Ojstrc s Kapelske koče 
Ojstrc (Obir) s Šajde 
Ojstrnik (2052 m) vse poti 
Okoli treh Cin 
Olševa (Govca) čez Travnik 
Olševa (Govca) od Kumra (Koprivna) 
Olševa (Govca) z Bukovskega sedla   
 (Sp. Sleme) 
Ovčji vrh (2024) od Celovške koče 
Ovčji vrh od Podnarja (Karweg, JV pot) 
Ovčji vrh s Trat (JZ pot) 
Paularo (2043 m) 
Peca, Bistriška špica iz Podpece  
Peca iz Tople čez M. Peco mimo dom  
Peca iz Tople (čez Knipsovo sedlo) 
Peitlernock (2244 m) iz Kremsa 
Pic du Midi de Bogorre (2877 m) 
Pico del Teide (3718 m) ND 
Piz Duleda (2909 m) od koče Jimmy 
Piz Puez (2913 m) od koče Jimmy 
Plat (2398 m) - Šar planina 
Plattner-Krniške skale (2195 m) 
Point Lenana (Klimandžaro) po ND 
Poldašnja špica (2087 m) z Zajzere 
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Poludnik (1999 m) s Kočiške planine 
Popadija (2057 m) iz Grebaje 
Pot okoli Treh Cin 
Potoški Stol (2014 m) od Urbasa 
Prednje Robičje (1941 m) 
Prehodavci iz Trente čez Lepoč 
Prutaš (2392 m) ND 
Raduha s pl. Vodol 
Raduha s Koče na Loki 
Raduha z Grohata čez Durce (no. pot) 
Rando Ecrins 
Rdeči rob ( iz Pologa, Kuhinje) 
R. Corsi (1874 m) 
R. Marinelli  (2120 m)  
Rinjani (3726 m), ND, Indonezija 
Rjavčki vrh (1898 m)iz Logarske čez 
 Klemenčo jamo 
Rodica iz Bohinjske Bistrice 
Rodica iz Ribčevega Laza 
Rodica z Granta 
Rodresnock-Falkert s Falkersee 
Rombon čez pl.Goričica in Rupo 
Rombon iz Bovca čez Krlišče 
Rombon iz Bovca čez Rupo 
Rombon iz Kluž 
Rosennock ( 
Rupprechtseck (2.591 m) 
Salzburger Hochthron (1971 m) 
Sas Ciampac (2672 m) s sedla 
Gardena 
Sasso Piatto (2969 m) Plattenkofel ND 
Savin Kuk z Žabljaka (Durmitor) 
Savin Kuk - direktna pot 
Säuleck (3086 m) mimo Dösnewr in 
 Arthur von Schmid koč 
Savinjsko sedlo. z Okrešlja (kot dopol-
 nilna tura) 
Schafsitz (2164 m) 
Sedlo Clamer (2164m) od k. Pedrotti 
Sedlo pod Prestreljenikom (2282 m) 
Setiče (1922 m) iz Sel 
Sinjal (Dinara) iz Kijeva 
Skodelica (1919 m)s Komne 
Slemenova špica z Vršiča 
Spitzkoefele (2314 m) iz Obertilliach 
Srednji vrh (1836 m, Karavanke) 
Srednji vrh (1853 m,  V od Storžiča) 
Stenar s Kriških pod. čez Dovška vrata 
Struška (1944 m) vse poti 
Stol iz Završnice   
Stol od Podnarja 
Storžič čez pl. Javornik 
Storžič iz Babnega vrta 
Šija (1880 m) iz Javorja  
Škrbina prednje špranje 
Špik Hude police - lahka pot 
Talijanka (2056 m) iz Grebaje 
Tičarica s pl.b Blato (Prehodacev) 
Titov vrh (2748 m) s Popove Šapke 
Tolminski Kuk (2085 m) s pl. Na Kalu 
Tolminski kuk (2085 m) s pl. Govnjač 
Toplar (2000 m) s Kofc 
Toubkal (Maroko) 
Trupejevo poldne s Sr. vrha 
Tržaška koča iz Zadnjice 
Vajnež od Urbasa 
Vasojevački Kom (2461 m) s Štavne 

Velika Baba iz Lepene mimo Krnskih j. 
Velika Montura (1958 m) iz Lepena 
Velika Tičarica (2091 m) spl. Blato 
Velika Zelnarica (2320 m) s pl. Blato 
 čez Štapce  
Veliki Bogatin (2008 m, Mahavšček) s 
 Komne (ne po grebenu) 
Veliki Šmohor (1939 m) 
Veliki Vran (2074 m) iz Blidinja 
Veliki vrh (2088 m) s Kofc 
Veliki vrh (1 
Veliki vrh (2110 m)- Vel. Zelenica  
Veliki vrh (1943 m) s Struške 
Veliki Zvoh z Ambroža 
Visoki (Hohe) Pressing, 2370 m) iz  
 Kremsa 
Viševnik z Rudnega p. čez Zlate vode 
Vogel iz Ukanca  
Vogel s pl. Kuk 
Vogel s pl. Razor obe poti 
Volušnica (1879 m) iz Grebaje  
Vrh Grubije (2250 m) od koče Gilberti 
Vrh Korena (1999 m) s Krvavca čez pl.  
 Dolga njiva 
Vrh Korena (1999 m) čez pl. Koren 
Vrtača z Zelenice  
Vrtaški vrh čez Vrtaško planino  iz 

Mojstrane 
Vrtaško sleme (2076 m) iz Mojstrane 
Vršič (1897 m) s pl. Zapleč, pl. 

 Zaprikraj 
Vršič-Slemenova špica-Robičje  
Zadnjiški Ozebnik iz Trente 
Zadnjiški Ozebnik iz Zadnjice 
Zajavor (1815 m) s Škrbine 
Zavetišče  pod Špičkom z Vršiča 
Zehnernock (1956 m) z Rosstratte 
Zavetišče pod Špičkom z Zad. Trente 
Zelnarica s pl. Blato (Prehodavcev) 
Zirbitzkogel (2396 m) ND 
Žabiški Kuk (1844 m) s pl. Razor 
Zermula (2143 m) ND 

 
Primeri zahtevnih tur (po 
poteh) pod gozdno mejo: 
Ajdna iz Potokov, Koroške Bele po JZ 
 strani 
Ajdna iz Žirovnice mimo Valvasor. d. 
Anića kuk - normalni dostop 
Anića kuk -iz Selina skozi M. Paklenico 
Bijele stene (1335 m) 
Boč mimo Balunjače 
Bohorski slapovi 
Bojin Kuk (1110 m) Velebit 
Boka - izvir 
Carrauntoohil (Hudičeva lestev) (Irska) 
Češka koča z Jezerskega (čez Kačji 
       rob) 
Češka koča od žičnice  
Črno jezero čez Komarčo 
Donačka gora - V vrh (vzhodna pot) 
Dvori-Veliki Badin (Sočerga) 
Gl. n. Bavšico (1468m) s pl. Bukovec 
Grad Žusem, panoramska pot 
Gradiška tura z Gradišča 
Grmada po Westrovi poti 
Hochlantsch skozi sotesko 

 Baerenschuetz 
Izvir Soče - prav do izvira 
Jelen-kamen (1096 m) mimo Kalvarije 
Jelenk čez Kendove robe 
Kalnik (643 m) po poti 7 zob 
Kamnek (873 m) po Seili 
Kamnik po Z grebenu iz Zabukovice 
Klek (1181 m) 
Kobariški Stol /(1673 m) iz Breginja  
Koča na Klemeči jami skozi predor 
Kopitnik s koče na Kopitniku 
Korošica z Ljubelja č. Rjavo p. (Grunt) 
Kozjek (748 m) iz Socke po zahtevni p. 
Kozji vrh od Kanonirja 
Kranjska koča na Ledinah (1700 m) 
Krim (1107 m) iz Iškega Vintgarja,  
 strma pot 
Krvavica iz Lok      
Krvavica iz Ojstrice  
Kumlehova glava čez Mavrinc 
Lanež (1629 m) s Pod Barda 
Ledine (Kranjska k.) po lovski 
Ljubeljščica (Plot) z Ljubelja po greb. 
Mala Poljana (1325 m) z Gozda 
Mali Kamenjak s Platka 
Martuljek, Zg. slap 
Matajur po Z strani  
Mizni vrh iz Ruš čez Šumnik 
M. Palavierte (1785 m) iz Pra di Lunze 
M. Salichiet (1857 m)  s Carbonarisa 
M. Vualt  (1725 m) od koče  
Muzec (Velik 1630 m, Mali 1612 m)  
Nanos z Razdrtega (strma pot)  
Okrešelj od slapa Rinka  
Okrešelj po pastirski poti 
Pl. Razor s Tolmin. Raven po strmi p. 
Pokojišče iz Pekla 
Postovčič (1611 m), s Pod Barda 
Preval z Ljubelja skozi Bornove tunele 
Pristovški Storžič z Jezerskega  
      Kranjska pot 
Rogatec od s. Lenarta čez Kal 
Rombon od V žlebeh čez Prevalo 
Rombon s postaje D  
Rušnata Mlinarica iz Kota 
Rutarski vršič z Martuljka 
Sabotin (609 m) po S skozi kaverne 
Samarske - Bijele stene Vihoraška pot 
Schoecklkopf (1423 m) 
Slap Šumik pot ob njem 
Smokuški vrh (1122 m) iz Završnice 
Soteska Pekel pri Borovnici 
Stegovnik - prečenje 
Strelovec  (1763 m) čez Rkljevo peč 
Svinjak (1653 m) iz Kal-Koritnice 
Špičasti vrh (Kislica, 994 m) z Belega 
 potoka 
Tulove grede, ND (Winetou) 
Valvasorjev dom čez Ajdno 
Velika planina čez Kuklarje 
Velika planina čez Rigelj 
Veliki Karman (M. Chiampon-1713 m) 
Veliki Šumik (po dolini Lobnice..) 
Veliki vrh (1742 m) z Jezerskega 
Vidakov kuk (866 m), Paklenica 
Vranilac s Kalnika po plezalni poti  ??? 
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Vrh Ljubeljščice (Triangel) z Ljubelja  
 čez Ljubeljščico 
Vrženica kanjon (otok Krk) 
Za Akom (Bivak III) iz Martuljka 
Zapotok iz Zadnje Trente 
Zelenica-prečenje Na Možeh-Triangel 
Zelenica z Ljubelja čez Ljubeljščico 
Žusem (669 m) - strma pot 
 

Primeri zahtevnih tur (po 
poteh) nad gozdno mejo: 

Ablanca s Pokljuke čez Studorski 
 preval 

Batognica čez Krnsko škrbino 
Bavški Grintavec iz Soče 
Begunjščica z Ljubelja skozi predore 
Begunjščica z Ljubelja čez Zelenico 
Bela peč (2146 m) od V žlebeh (Nevej- 
 sko sedlo) 
Bivak II iz Vrat  
Bivak na Malih podih čez Žmavcarje 
Bobotov Kuk z Žabljaka 
Boca Rinosa-r. Petra Piano 
Bogatin z  Bogatin. sedla po grebenu 
Bovški Gamsovec čez Luknjo  
Buchstein 2224 m z Gstatterboden. 
Creta Foratra (2462 m) čez Sappado 
Cuel Muaron (1815 m) iz Pra di Lunce 
Dawinkopf (2970 m) 
Debela peč iz Krme 
Dom Valentina Staniča iz Kota 
Dve špici (2046 m) iz Dunje 
Goličica (2101 m) od cestarske hiše 
Greim (2474 m) od koče Greim 
Grete de Muratelo-Pase Velt de 
      Tartetu - di Ance 
Grigna (2410 m) o koče Elise 
Hocharn (3254 m) s Hochtor 
Hohe Warte (M. Coglians 2780 m) od 
 Marinellija 
Jerebica iz Možnice 
Kalbling (2196 m) Gesause 
Kalca s Kokrskega sedla 
Kalška gora s Kokrskega sedla  
Kalški Greben (2224 m) iz Podbelce 

(čez Lojtro) 
Kamniško sedlo z Okrešlja 
Kamniti lovec z Višarij 
Kanjavec z Doliča 
Karanfil (2490 m) 
Kladivo preko Kofce gore 
Kladivo s pl. Pungrat čez Škrbino 
Kepa čez Kurjeke 
Kepa - iz Belce čez Jepco 
Kepa iz Mojstrane (Dovjega) 
Kepa od koče Berta 
Kleiner Pal (1867 m) – plezalna pot 
Klomnock (2331 m) s planine Heidi 
Klomnock (Schiestelscharte--Mallnock 
Konjski špik (Monte Cavallo, Rosskofel  
 2240 m) z Mokrin zahtevna pot  
Kotovo sedlo po desni (zahtevni) poti 
Korošica iz Robanovega kota  
Korošica iz Logarske čez Škarje ???? 
Košuta -. prečenje 
Košutica -  prečenje 
Košutica s Hajnževega sedla 

Košutica z Ljubelja (po grebenu) 
Košutnikov turn z Dolge njive 
Kotovo sedlo iz Koritnice 
Kredarica iz Vrat čez Prag 
Kredarica s Planike 
Kredarica z Vodnikovega doma 
Križ z bivaka IV 
Križ s Kriških podov 
Križki podi iz Zadnjice čez Luknjo 
Krnčica z Zaprikraja 
Krničica iz Zaslapa 
Krn- zahodna drežniška pot 
Krofička čez Klemenčo jamo 
Lagazuoi Piccolo, (2778m, skozi  
 galerijo) 
Lanež po Hojnikovi poti 
Lepa glava (2069 m, Vetta Bella) iz  
 Belega potoka - ND 
Lepo špičje čez pl. Lepoč 
Lepo Špičje iz Zadnjice 
Lipanski vrh (1965 m ) iz Krme 
Lipanski Vrh z Lipance čez Mrežce 
Lipnica (2412 m) iz Krnice 
Lopič (1958 m) iz Tugliezza 
Lugauer (2217 m) iz Radmerja 
Macesje s Škrbine 
Macesnovec (1926 m) iz Kota 
Maglič (2386 m) obe poti 
Maja Jezerce (2694 m) iz Ropojane,  
 Vusanja 
Mala Mojstrovka z Vršiča čez Grebenc 
Mala Mojstrovka z Vršiča čez Šitno  
 glavo 
Mala Ponca (1925 m) od Belopeških 
 jezer 
Mali Grintovec (1813) od Kanonirja čez 
 Turne in Licjanovec 
Mali podi čez Žmavcarje 
Mangart – po italijanski strani 
Monte Avanza (2489 m) ND 
Monte Chiadenis (2459 m) obe poti 
Monte Chiavalis (2098 m) obe poti 
Monte Cjadin iz Liščac 
Monte Peralba (2694 m) po Z grebenu 
Monte Piano (2305 m) ND 
Monte Popera (3046 m) iz k. Al Fondo 
Muzci od bivaka Dino Brollo 
Obel kamen (Olševa) s Potočke zijalke 
Olševa (Govca) mimo Potočke zijalke 
Olševa – prečenje s Slemena čez Obel 

kamen v Koprivno 
Ojstrica s Korošice 
Ovčji vrh (2024m) iz Podna  
Očnjak (2185 m) CG 
Paternkofel (M.Paterno), f. Innerkofler 
Peca po zahtevni poti 
Pelister (2601 m)čez Kamenjar 
Petzeck iz Debenttala 
Petzeck iz Seichenbrunna 
Pic della Serrera (2912 m) 
Pic de l'Estanyo (2952 m) 
Piz Boe (K. Boe-vrh-Koča K.-Corvara) 
Piz Boe s prelaza Pordoi 
Piz Boe s prelaza Gardena 
Planja - s Pogačnikovega  doma 
Planjava s Kamniškega sedla 
Planjava s Korošice 

Plešivec (2184 m) iz Bavšice 
Poldašnja špica (2087 m) 
Poldnik (Kopa, 2063 m) od Mangart- 
 skih jezer 
Požgana Mlinarica iz Kota 
Prestreljenik 
Prisojnik  z Vršiča (sp. pot) 
Raduha iz Robanovega kota mimo  
 Račnika 
Razor s Pogačnikovega doma  
Raucheck (2430 m) iz Werfna 
Rettlkirchspitze (2475m)  od koče  
 Greim 
Rifugio Lugazoui skozi predore 
Rodica (1966 m)-Črna prst (1844 m) 
Rysy (2499 m, Tatre) ND 
Savinjsko sedlo iz Log. d. čez Okrešelj 
Seekofel (2810 m) Pragser Wildsee 
Skuta z Velikih podov 
Slemenova špica čez Črne vode 
Slemenova špica čez Grlo 
Slemenova špica skozi Malo Pišnico 
Sonnblick (3106 m) iz Lenzager 
Sorapis  (jezero, 1926 m) ND 
Srednja Ponca iz Tamarja 
Stenar iz Vrat čez Sovatno 
Storžič čez Bašeljski preval 
Strasseck (2390 m) od koče Greim 
Strelovec (1764 m) čez Rkljevo peč 
Strma peč (2380 m) s Pecola 
Svačica (1953 m) od Podnarja 
Svačica (1953 m) spodnja pot 
Škarje iz Logarske čez Klemenčo jamo 
Škrčko ždrijelo (2114 m)-Škrčka jezera 
Šljeme (Virak-vrh-Savin Kuk 
Špik čez Kačji graben 
Špik čez Lipnico 
Špik Hude police - zahtevna pot 
TAC Spitze -Griessmauer 
Tičarica od Trigl. j. čez Štapce 
Tofana di Rozes (3225 m) mimo R. 
 Giussani 
Tolsta Košuta s pod Krnice 
Tolsta Košuta s Šajde čez Meli 
Tolsta Košuta z Dolge njive 
Triglav. jezera z Ovčarije čez  Štapce 
Vasojevićki Kom (2461 m) 
Velika Baba (Kanin, 2148 m) iz Korit 
Velika Bavha z V žlebeh (Nevejsko s.) 
Velika Ponca do Belopeških jezer 
Velika Ponca iz Tamarja 
Velika vrata (1924 m) s Komne 
Viševnik čez Kačji rob (Srenjski p.) 
Viševnik (Pl. Konjščica-Srenjski p.-vrh) 
Viševnik – M. Draški vrh 
Veliko Špičje s Prehodavcev 
Viševnik čez Kačji rob in Studorski pr. 
Vodine iz Belske Kočne 
Vogel (1922)-Šija (1880 m) 
Vogel iz Ukanca čez Šijo 
Vrh Korena iz Kokre čez Dol. njivo 
Vrh Korena s Krvavca čez Ježa 
Vrh n. Škrbino s pl. Razor čez Škrbino 
Vršič iz Tamarja 
Vrtača od Podnarja 
Warscheneck (2388 m) iz  Rossleithen 
Sleme (2076 m) čez Črlovec in  
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 Vrtaško planino 
Zelenica – Roblekov dom  
Zla Kolata (2534 m) 
Zugspitze od Eibseeja 
Žrd od koče Gilberti 
 

Primeri zelo zahtevnih tur 
(po poteh) pod gozdno 
mejo: 
Boč po plezalni poti 
Celjska k. čez Hudičev graben  
Gradiška Tura - Furlanova pot  
Cima Sat (1246 m) ferata 
Grančiše - modra ferata 
Grmada po Pogačnikovo poti 
Hahliči-Mudna dol 
Jelenk n. Idrijo – čez Kendov rob  
Lisca po plezalni poti 
Pregasina - pot tihotapcev 
Skala (750 m, Slov. Konjice) 
Sv. Nikola (Hvar) ferata Mirko 

 
Primeri zelo zahtevnih tur 
(po poteh) nad gozdno 
mejo: 
Averau (2649 m) vsi dostopi 
Bavški Grintavec iz Bavšice 
Bavški Grintavec s pl. Zapotok 
Brenta, ferata Sosat 
Capolago 2540 m 
Cigot (Tschigat, 2998 m) 
Cima di Terrarossa, ferata Maximilian 
Civetta po normalni poti 
Cmir s Staničeve koče 
Colac (2715)(I) z Albe di Canezei 
Creta Collineta (Cellon 2238 m) ferata 
  brez meja 
Creta Grauzaria (2065 m) 
Creton di Culzei ferata 50 
Cristallino d'Ampezzo (3008 m) ferata 

 Ivano Dibona 
Croda Rossa di Sesto (2965 m,  
 Sexstener Rotwand) 
Čez Komar (na Dolič) 
Dolkova špica (2591 m) obe poti 
Dve špici (2046 m) iz Dunje 
Ellmauer Halt (2344 m) po ferati 
Glodis (3206 m) 
Goličica (2394 m) z Jalovške škrbine 
Grosser (Veliki) Hafner (3076 m) 
Hexenturm (2172 m) iz Oberlausse 
Jalovec iz Tamarja 
Kalški greben s Kokrskega sedla 
Kanin (Visoki) vse poti 
Kanjavske police = pot Mire 
 Debelakove 
Kesselkogel (Catinaccio 3004 m) 
Kleine Cirspitze (2520 m) 
Kočna po Kremžarjevi poti 
Košutnikov turn (nova smer OETK) 
Kotovo sedlo iz Koritnice 
Kresišče (1839 m) po plezalni poti 
Kriški podi z Vršiča 
Križ čez Kriško steno 
Krn - pot Silva Korena 
Krn z bivaka na Črniku 
M. Mojstrovka - Hanzova 

Mangart (via Italiana, ferata) 
Mangart - slovenska pot 
Marmolada s prelaza FedaiaMontaž iz 
Zajzere (Amalia) 
Montaž po Pipanovi lestviMonte 
Cavallo (Konjski šik (2240m) V 
 greben  
Monte Cinto (2706 m), Korzika  ND 
Monte Coglians od koče Marinelli- 
Monte Palombino (2599 m) ferata 
Monte Paterno (Paternkofel, 2744 m),  
       po V grebenu, ferata 
Monte Peralba, ferata Sartor 
Monte Piano (2305 m) ferata 
Monte Sernio s sedla Nuviernulis, Val 
       Aupa 
Monte Zermola (2143 m) ferata 
Mrzla gora z Okrešlja 
Muzci (1818 m...) greben 
Nabojs (2313 m) 
Novolau (2574 m) ferata Ra Gusela 
Ojstrica po Kopinškovi poti 
Pal picollo, ferata (Karnija) 
Pedraforca (2506 m) po grebenu  
Peralba (2694 m) ND 
Plešivec (2184 m) iz Koritnice 
Poldnik (2063 m, Kopa, Picco di  
 Mezzodi 
Požgana Mlinarica (1868 m) iz Kota 
Prehodavci – Dolič (pod Kanjavcem) 
Prisojnik po Kopiščarjevi poti 
Punta Penia (3343 m) Marmolada –  
 ferata 
Reichenstein (2165 m) pot Grete 
 Klingert 
Rjavina iz Kota čez Pekel 
Sassongher (2665 m) 
Sass Rigais (3025 m) ferata 
Sattelkopf (2904 m) prečenje 
Sella, ferata Tridentina 
Sextenski Dolomiti - Strada degli Alpini  
Skuta z Malih podov 
Stol s Trat (plezalna pot) 
Stol z Mačenske planine (plezalna) 
Storžič čez Psico 
Storžič skozi Žrelo 
Škrlatica iz Vrat 
Špik Hude police - zz pot (Leva) 
Špik nad Nosom (2531 m) 
Štruca čez Dolgi hrbet 
Toblinger Knoten (Dolomiti) 
Tofana di Mezzo via Formenton 
Travnik (2252 m) od Pod Zjabci 
Triglav čez Plemenice 
Triglav po Tominškovi  
Triglav s Kredarice 
Turska gora s Kamniškega sedla 
Veliki (Grosser) Hafner (3076 m) 
Veliki Koritnik (Creta di Alpi, Trogkofel, 
 2279 m) 
Veliki Nabojs (2313 m) pot 
Veliki vrh s Hajnževega sedla 
Viševnik z Rudnega polja čez Kačji rob 
Vrbanove špice iz Kota 
Vrh nad Škrbino s Komne 
Watzmann (2713 m) prečenje 
Zermula (2143 m) ferata 

Ferate ocene A in B (K1 in 
K2 oz. F in MD/PD) se 
štejejo kot zahtevne oz. 
zelo zahtevne  ture – 
kategorija B  

 

BREZPOTJE 
 
Primeri brezpotja pod 
gozdno mejo 
Kojca (1303) iz Hude Južne 

Kumlehova glava (1785 m) iz Pišnice 
Gonžarjeva peč mimo plezališča 
Predel-Predelske glave (1618 m) 
Ravne (846 m) s Cerka 

 
Primeri lahkega brezpotja 
pod gozdno mejo 
Hoč (1514 m) s Petrovega Brda 
Iskranjca (677 m) iz Zagorja 
Jerebičje s Pavličevega s. po meji 
Macesnovec (1536 m) od 
 Zajamnikov 
Mozganov vrh od Kumra 
Rutarski vršič (1696 m, Vršič nad  
 Belim potokom)  
Uršlja gora po lovski poti z  
    Naravskih ledin po robu. 
Žbajnek (1538 m) z Bohinjskega 

 sedla 

 
 
Primeri brezpotja nad 
gozdno mejo: 
Bavšica – pl. Bukovec – Vrh Osojnika 
 (1975 m) 
Jamarski bivak-Turn p. Čr. Voglom 
 (2422 m)- Špiček 
Kanin: j. bivak-Visoka glava (2310 m) 
Kanin: postaja D-jamar. bivak-V. Talir 
 (2281 m) 
Kanin: postaja D-jam. bivak-Kamen. 
Kanin: p. D-j. bivak-Mala gnila glava 
 (2086 m) 
Mali Obir (1948 m) z J ali S 
Mangartsko sedlo-Mali vrh (1992 m)-
 Rdeča skala 
Rutarski vršič (1699 m) -Beli potok 
 
 

Primeri lahkega brezpotja  
(vse nad gozdno mejo): 
Adam 2012 m), Eva (2019 m) 
Deska od Vodotočnika – Lastovec 
Dleskovec s Sedelca ali Dolgih Trat  
Hribarice – Vršaki                            
Kreda (2025) z Dednega polja 
Kal s Komne  
Kalška gora od Žagane peči čez Kalca 
Kamnitnik – M. vrh – Vajnež  
Kreda (2025 m) z Dednega polja 
Križevnik s planine Ravne 
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Krvava lokev od Žagane peči 
Lanževica, Lepoč iz Bavšice čez Balo 
Lučki Dedec čez Durce, s Praga  
Mahavšček s pl. Dobrenjščica 
Mokrica od Medvedje jame 
Pasje s.-pod Planjavo-Grlo-Rjavčki vrh 
Peca iz Tople po opušč. rudarski poti 
Požgana Mlinarica (1868 m) iz Vrat  
Prednji, Sr. in Zad. Vogel, ND 
Prevalski Stog (2079) 
Rdeči rob (1913 m) s pl. Leskovica 
Roter Turm (2553 m) - Dolomiti 
Slatna (2077) z Dednega polja 
Srednji vrh (1872 m) s Komne 
Storžič (2132 m) po JZ grebenu 
Škofič (2013 m) z Rdečega roba 
Tolminski Migovec (1882 m) od JZ 
Tosc po južni strani  
Travnik s Komne čez Škrbino 
Travnik (2256 m) od Pod Zjabcev 
Velika Rupa iz Bavšice 
Velika Tičarica (1892) s pl. V Plazeh 
Veliki Babanski Skedenj (2121 m) 
Veliki Draški vrh s Studorsk. prevala  
Veliki Selišnik (1956 m) s Pokljuke 
Visoka glava (1822 m) z Dednega 

polja, pl. Blato 
V. Šmohor-M. Šmohor-vrh nad Peski 
Vogel (Prvi, Srednji, Zadnji) z Dednega  
Vrh nad Peski s Pologa 
Vrh Grubja (2240 m)  
Vrh Osojnika (1975 m) čez Bukovska 
 korita 
Vrh Škrli s pl. Dobrenjščica 
Za Cmirom 
Zadnjiški ozebnik (2084 m) iz Zadnjice 
 

Primeri zahtevnega 
brezpotja (vse pod gozdno 
mejo): 
Carrauntoohil vse smeri (Irska) 
Javoršček (1557 m)  
Jerebičje (1762 m) iz Matkovega kota 
Kamniški Dedec iz Repovega kota 
Končnikov vrh (2019 m) po grebenu iz 

 Tople 
Korošaški slapovi  (levo gor) 

Lisec (1653 m) od Orožnove koče 
Ljubeljščica po grebenu z Ljubelja 
Mala Paklenica po kanjonu 
Martuljek-Kurji v.-Pod Srcem-Za Akom 
Na Možeh (1784 m) z Zelenice 
Nemške glave (1596 m s Predela 
Planica (1508 m) iz Dovjega čez Vrse 
Planinica (1531 m) iz Možnice  
Pršivec iz Ukanca (stara lovska pot) 
Račka vrata od Račnika-Gamsje sledi 
 - Raduha (Ovčja pot?) 
Rutarski vršič (1699 m) od bivaka III 
Stador (2025 m) iz Bavšice čez  
 Prevalo 
Škrbina (1210 m) iz Podmežakle 
Škrbinjek-Mali Kumleh 
Špičica (1783 m) nad Bavšico 
Veliki vrh (1539 m) iz Matkovega kota 
Votline pod Staničevim vrhom iz R. k. 
 

Primeri zahtevnega 
brezpotja (vse nad gozdno 
mejo): 
Begunjščica čez Šentanski plaz 
Bivak v Kočni naravnost od Suhadoln. 
Briceljk (2346) iz Bavšice čez pl. Bala 
Debeli vrh: ND z Lazovškega prevala  
Greben: Šija-vrh Dlani-Vogel-Rušnati 
 vrh-Meja-Vrh nad Škrbino 
Grlo od Za Akom mimo Treh macesn. 
Hohe Veitsch (1981 m) čez Wildkamm 
Jezerski Stog: prečenje 
Kal (2001 m) z V. vrat čez Škril 
Kalški Greben od Suhadolnika 
Kanjavec z Lazov. prev. za Debelim v. 
Konjske police (2297 m) z V žlebeh  
Korošica čez Nojnar št. in Šraj pesek 
Kotliči čez Žmavcarje  
Kotliči z Okrešlja 
Križevnik mimo bolnice iz Roban. kota 
Krnica-bivak III 
Krničica (2142) iz Zaprikraja 
Krniške skale (2195 m) SZ greben 
Lanževica-Lepoč-Stador (2025)  
Lastron dei scarpieri (Schusterplatte, 
 2957 m) 
Lemež (2035 m) iz Lepene čez pl. 
 Zagreben in Potoče 
Lemež  (2035 m) od K. jezera v smeri 

 Podora in po grebenu 
Lopič (M Plauris, 1958 m) po Z 
 grebenu 
Mali podi čez Gamsov skret 
Matkova kopa od kmetije Perk 
Matkovo okno iz Log. čez Zabrložnico 
Mojstrovka – Travnik: prečenje 
Nizki vrh (2162 m) iz Bavšice 
Ogradi: prečenje 
Pihavec (2419 m) z Luknje 
Planjava s Sukalnika  
Planjava: ob gr. Za vratam na Movzino     
Plešivec (2008 m) čez Ušje 
Podrta gora (2061 m) po grebenu 
Poljske device - prečenje 
Poprovec (2495 m) s Prehodavcev 
Pršivec iz Ukanca po lovski poti 
Raduha – prečenje pod SZ steno 
Sleme (2076 m) čez Črlovec 
Stenarska vratca z bivaka na Rušju 
Suhi vrh (2109 m) z Vršiča 
Svačica čez sedlo iz Podna 
Šija-Kačja pot-Kofce g.-Tegoška g.-J    
      pobočja Košute 
Šinavc (M. Scinauz 1999 m) 
Šplevta (2272 m) čez Brinovo glavo 
Tegoška gora (2025 m) naravnost s  
 Tegoške planine 
Tolminski Migovec (1882 m) od V 
Tolsta Košuta (2026 m) 
Tolsti vrh (1986 m) od Inkreta 
Ute (2039 m) čez Črni hriber   
Velika Mojstrovka z Vršiča 
Velika Rupa pod Kobilo (2098 m) iz 
 Bavšice 
Veliki Nabojs – vzhodni greben 
Veliki vrh (KSA) s Praga  
Via Dunja do bivaka Muschi 

Vogel nad Lepeno (1980 m) iz Lepene 
Vogel nad Lepeno (1980 m)  
Votlo Sleme (2029 m) od Peričnika 
Za Debelim vrhom (2390 m) 
Zagorelec (2090) s pl. Bukovec čez 
 Luže 
  

Primer zelo zahtevnega 
brezpotja (vse pod gozdno 
mejo) 
Aquila del Frascola (1616 m) s pl. 
 Chiampis 
Božin kuk (Velebit) 
Kumlehi čez Škrbinjek 
Veliki vrh (1539 m) iz Matkovega 
 kota 

 
Primeri zelo zahtevnega 
brezpotja (vse nad gozdno 
mejo): 
Amfiteater od bivaka Za Akom 
Bašeljsko sedlo-Škarjev rob 
Celovška špica po grebenu C. škrbine 
Črnelska špica (2332) iz Možnice 
 mimo bivaka 
Debela peč iz Krme po lovski poti 
Debeli vrh (2390)- prečenje 
Debeli vrh (2390) s Hribaric   
Dedno polje–Vratca–Vogli–Dedno p 
Dovški Križ od bivaka II 
Frdamane police iz Krnice 
Gladki Lašt-Debeli Lašt nad Trigl. jez. 
Grap. m. Slatno in Prv. Voglom (poleti) 
Greben Palec-čez Može-Plot 
Grintovec po JV grebenu (samo poleti) 
Kaluder po S strani 
Kočna JZ greben 
Kogel: prehod  Gamsov skret   
Korošica čez Skok in Šraj pesek 
Kukova špica čez Črlovec in Gulce 
Kukova špica z Gulc 
Križevnik iz Robanovega kota 
Krnička gora iz Belske kočne 
Krnička gora iz Matkovega kota 
Krniške skale (2195 m) po SZ grebenu  
Krofička čez Črni hriber in Ute iz R.k. 
Krofička po lovski poti 
Koštrunovec – Mišelj v. – Mišelj konec 
Lučki Dedec po SV strani  
M. Martulj. Ponca od bivaka III 
Mala Rateška Ponca iz Planice 
Matkova kopa iz Matkovega kota 
Matkovo okno iz Zabrložnice 
Mišeljski vrh: prečenje do Mišelj. Konc 
Mokrica iz Kurje doline in Kovačnico 
Monte Pelmo (3168 m)  
Monte Popera (3046 m) ND 
Monte Sernio (2187 m) ND 
Morež s planine Bala 
Obljak (1866 m) iz Bavšice 
Osojnik v Loški steni 
Palec – ND 
Pihavec (2419 m) z Luknje mimo sp. 
  plošče Tinetu Miheliču 
Planjava čez Repov kot  (Srebrno s.)  
Planjavske zelenice iz Repovega kota 
Plaski Vogel s pl. V Plazeh 



 9 

Prisojnik- Hanzova pot 
Rabeljske špice ND 
Raduha po Herletovi poti 
Skutnik s pl. Zapotok  
Slemenova špica skozi Malo Pišnico 
Sleme-Robičje-K. na Gozdu PP 
Srebrnjak z juga 
Sr. Ponca-Strug-Vevnica - prečenje 
Sr. Rokav od bivaka II (skozi ozebnik) 
Stador (2025 m) v L. steni iz Bavšice 
Staničev vrh iz Repovega kota 
Staničev vrh iz Kam. Bele čez Zelenico 
Strelovec-Ute-Krofička 
Škarje iz Logarske skozi Grlo 
Škednjovc - prečenje  
Škrbina-Krofička-Ute  
Škrnatarica čez Tičarico 
Škrnatarica-Dovški križ 
Škrnatarica z Gulc 
Tosa (3173 m) VN 
Trbiška krniška špica (2368 m) ND 
V. Martulj. Ponca: od bivaka I 
Veliki Draški vrh 
Veliki Pelc s pl. Bala 
Velo polje-Šmarjetna glava-Dolič 
Vernar z Bohinjskih vrat  
Viš skozi SV deber Viša 
Votlina v Varvanju-Rzenik (Zg. Požar) 
Vrh Krnice iz Bavšice  
Vršaki (2431, 2422, ,2448 m) 
Vršič (1917) z Magartske planine 
Vrtača čez Malo glavo -JV greben 
Zapotoški vrh (1941 m) ND 
Zadnji Pelc iz Zadnje Trente 
Zelenica-čez Može 
Zelenjak – ND   
Zuc dal Bor (Karnijske Alpe), ND 
 

Primeri dostopov in 
sestopov do smeri, ki 
štejejo kot brezpotje 
(ds) = dostop do smeri in sestop, 
vsaj 250 m relativne višine ali 1 km 
dolžine brez spusta po vrvi,  – samo 
kot pogoj, ne tudi za vodenje 
 
Dovški križ: Jugova grapa 
Falscher Kogel (2.388 m)l, do S 

Stene 
Le Rouchon (2929 m) do ND 
Triglav: Slovenska smer 
 
(ds) = dostop do smeri in sestop – 
samo kot pogoj, ne tudi za vodenje, 
velja na splošno. 
 

Ferate C in D (K3, K4 in K5 
oz. D in MD/TD) se štejejo 
kot »zahtevno in zelo 
zahtevno brezpotje« - 
kategorija C (za vodenje, 
ne za pogoj) 
  

Primeri ferat »C« in »D« 
pod gozdno mejo 
Broto, ferata los Duendes de Sorrosal 

Češka koča po ferati  
Grančišče - Mojstran. veverc (rdeča) 
Glinščica: ferate Giordano Bruni,  
       Zimske vrtnice  
Hvadnik 
Otmarjeva na Gradiško turo 
Pena Rueba (1193 m) ferata Varella  
Spodnji plot leva (učna) 

Portillo 
Vinska gora - Gonžarjeva peč 
 

Nad gozdno mejo 
Cijajnik  s severa leva var. 
Cima di Mezzo (3154 m) ferata Dibona 
Cima Fanis sud (2980 m) ferata  
 Tomaselli 
Civetta, ferata Alleghesi 
Civetta, ferata Tissi 
Col del Bois (2559 m) ferata Alpini 
Fanis (2864) alta via Fanis 
Monte Cristallo, Cima di Mezzo (3154 
 m) ferata 
Pala del Belia (2295 m) ferata  
 Costantini 
Pfaffenstein, zahodni greben 
Punta Fiames (2240 m) ferata Strobel 
Seekofel (2738 m) od Karlbader hutte 
Tofana di Mezzo: v.f. Gianni Aglio 
Torre di Toblin (2617 m) vse ferate 
Vajont, ferrata della Memoria 
Vevnica: Via della vita  

 
Primeri plezalnih smeri I. 
in II. stopnje (kompleksna 
ocena - ne štejejo kot 
pogoj): 
Brana: Bosova grapa  
Brana: J greben na Kaptansko glavo  
Brana: Šija 
Divja koza: ND (I-II) 
Dolkova špica, JVgreben (II) 
Dovški križ: Jugovi grapa-Grlo (II) 
Dovški križ-Škrnatarica (I-II) 
Greben: Na Možeh-Palec (I-II) 
Grintovec: Čez Jame  
Peca: Julčev žlih (I-II) 
Kompotela: Grapa Jermenca 
Kotova špica: ND s Kotovega sedla 
Krniške skale (2195 m) SZ greben (I) 
Kukova špica, SV greben (I-II) 
Luknja peč: iz Krme čez Teme  
M. Martuljška Ponca: ND od bivaka I 
Mala Raduha: Vetrne police 
Montaž: Findeneggov ozebnik (I-II) 
Monte Sernio: S raz (Spigolo nord, I-II) 
Mrzla gora: Hudi prask 
Ojstrica: J greben 
Peca: Gamsov žlih (I-II) 
Rateška škrbina iz Remšendola (II) 
Ribežni: desni pristop (I-II) 
Ribežni: Levi pristop  (I-II) 
Sorapis (3205 m) ND (I-II) 
Storžič: Kramarjeva smer (I-II) 
Široka peč: ND iz Amfiteatra 
Tolsta Košuta – prečenje 
Tosc: z Bohinjskih vratc 
Turska gora: Tschadova 

Veliki Oltar skozi Grlo (II)  
Veliki Oltar: ND od bivaka II 
Vevnica: ND s Kotovega sedla 
Vrtača: Vzhodni žleb (I-II) 
Zeleniške špice: Kar tako (I-II) 
 

Primeri plezalnih smeri  
najmanj II. stopnje UIAA 
(kompleksna ocena) in 
najmanj III. stopnje UIAA 
(kompleksna ocena): 
Cmir: Brojanova smer (III)i 
Cmir: Aleksič-Lunder (III) 
Gradiška tura: J raz (III) 
Greben Pihavcev nad Bavšico (II-III) 
Jalovec: Hornova smer (III) 
Kalška gora: Desna (II-III) 
Kanjavec: Debelakove smer (III) 
Luknja peč ND (II) 
Mala Mojstrovka: Severni raz (III) 
Mala Rinka: Vzhodna  (III+) 
Mala Tičarica: Ceklinova (II-III)  
Mali oltar: SV greben (II-III) 
Mangart: J bok, Huda steza (II) 
Mangart: SZ greben (II)  
Montaž, Kugyjeva smer (II-III) 
Nad Šitom glava: SV greben (II-III) 
Planja: Grapa utrujenega stolpa (III) 
Planjava: SZ greben (II) 
Planjava: Y (II-III) 
Razor: Klateneggerjeva smer (II-III) 
Razor: s Stenarskih vratic (II)  
Rjavina: Pristop z J (II)  
Rjavina: Rjavinine grede (II) 
Rušica: ND iz Pod Srcem (II-III) 
Siljica: J stena (II) 
Stenar: Jugova smer (II) 
Spodnji rokav: JV greben (III) 
Srednji Rokav (¸2589 m) (II) 
Široka peč: Čop-Frelih-Potočnik (II-III) 
Škrlatica: Škrlatiške grede (III) 
Štruca: Iglič-Verbic (III+) 
Travnik-Mojstrovke: Gamsove riže (II) 
Triglav: Slovenska smer (II)  
Veliki Oltar: Grapa (II) 
V. Pelc: SZ greben (iz Škrbine) 
Veliki vrh po Sestopni grapi 
Visoka Bela špica: ND (II) 
Visoki Rokav: ND od bivaka II (II) 
Zeleniške špice: Berčič-Golob (III) 
Zeleniške špice – prečenje (II) 
 

 
Ferate E, F in G (K6 oz. 
ED) se štejejo kot plezalne 
smeri – kategorija F (za 
vodenje, ne za pogoj) 
 
Primeri ferat »E« in »F«  
Jerm'n Gozd Martuljk 
Spodnji plot desna 
Turška glava  (Božičev vrh, Želez.  K.) 

 
Primeri tur, ki se vse leto 
štejejo kot kopne: 



 10 

Belvedere-Križ-Strunjan-soline-B.  Križ 
Dolina Glinščice (Boljunec-Botač, grad 
 Miramare) 
Pot sedmih slapov v Istri 

 

SNEG - HOJA  
 
Primeri lahkih snežnih tur: 
Boč iz Poljčan čez Babo 
Bogatin s Komne (po J strani) 
Cima Avostanis (2193 m, Blaustein) s  
      Plockenhausa 
Debela peč z Lipance čez Okroglež 
Huehnerkogel (2240 m) 
Kal s Komne 
Kamniško sedlo iz Kamniške Bistrice 
Kobesnock (1829 m) iz Kreutha 
Komna od Savice 
Konj z Dola 
Kredarica iz Krme  
Krn s pl. Kuhinja 
Kum iz Trbovelj 
Lanževica s Komne 
Lučki Dedec s Korošice z juga 
Mahavšček s Komne 
Malo Kladivo s Kofc 
Menina iz Gornjega grada 
Monte Floriz (2184 m) od Rif. Tolazzi 
Monte Paularo iz Paluzze 
Monte Piombada (1744 m) s sedla 

Chianzutan 
Monte Tersadia (1960 m) 
Mrežce s Pokljuke čez Lipanco 
Nad Šitom glava z Vršiča 
Peca od doma na Peci 
Pic Cjadin s Tolazzija 
Porezen (1630m)iz Davče 
Raduha od koče na Loki 
Rzenik skozi Dolski graben in Dol 
Scharfes Eck (2364 m) Seetaler Alpe 
Severin Kogel (2038 m) 
Snežnik (1798 m) 
Srednji vrh (1836 m, Karavanke) 
Stol mimo Finžgarjeve skale  
Stol z Vajneža po grebenu 
Tolminski Kuk s Tolminskih raven 
Vajnež od Valvasorjevega doma: nad  
       Potoško pl. in čez pl. Belščico 
V. Draški vrh (2.243 m) po JV grebenu 
Viševnik s Pokljuke (R. polja) 
Zirbitzkogel (2396 m) ND 
  

Primeri zahtevnih snežnih 
tur: 
Boč iz Poljčan mimo Balunjače 
Bogatin s Komne (po grebenu) 
Creta di Timau (2217 m, Hocheck) (A) 
Golca (Olševa) od Sv. Duha 
Kamniti lovec z Višarij 
Kokrsko sedlo mimo Taške 
Korošica čez Skok in Šraj pesek 
Korošica čez Presedljaj (po poti) 
Korošica mimo "Nojnarštanta"  
Koroška Rinka čez Žmavcarje) (A) 
Križ iz Vrat mimo Bivaka IV (A) 
Lanež s pl. Dolga njiva 

Lučki Dedec s Korošice s severa (A) 
M. Mojstrovka z Vršiča (J pot) 
Veliko Kladivo s Kofce gore (A) 
Plaski Kuk (2038) s Planine Za skalo 
 (2019 m) 
Plazjanski vršac  (1872) iz Vrsnika 
Polinik (2331 m) od Plockenhausa (A) 
Raduha z Grohata čez Durce (A) 
Robekov dom z Zelenice 
Slemenova špica iz Tamarja 
Stol skozi krnico v Kožnah (A) 
Škarje s Klemenče jame (A)  
Špik čez Kačji graben (A) 
Turska gora (A) 
Vajnež iz Medvedjega dola (A) 
Viševnik (2050 m) z Jezerc 
Vrh Korena s Krvavca čez Dolgo njivo 
Zadnja Mojstrovka z Vršiča (A) 
Zavetišče pod Špičkom z Vršiča 
Zirbitzkogel - SV greben (ne poti) (A) 
  

Primeri snežnih tur, ki so 
pa lahko tudi alpinistični 
vzpon (A) 
Begunjska Vrtača s S (Šentanski plaz) 
Dolgi hrbet s Kokrskega sedla (A) 
Jalovec iz Tamarja (A) 
Konj s Presedljaja (A) 
Kranjska Rinka z Malih podov (A) 
Kredarica čez Prag (A) 
Kredarica po Tominškovi poti (A) 
Lanež po Hojnikovi poti 
Ledinski vrh čez Žrelo (A) 
Lipanski vrh z Lipance čez Mrežce 
Mali podi – Kranjska Rinka (A) 
Mojstrovka po Hanzovi poti (A) 
Monte Coglians od povsod (A) 
Monte Cavallo (Konjski špik) po ferati  
       Contin (A) 
Ojstrica po Kopinškovi poti (A) 
Ojstrica s Korošice (A) 
Seenock (Palec z Zelenice (A) 
Prisojnik po Kopiščarjevi poti (A) 
Skuta (A) 
Storžič s Kališča (A) 
Triglav z Doliča, Kredarice, Planike (A) 
Turska gora z Okrešlja (A) 
Vrh Korena z V. Zvoha čez Ježa  
Vrh nad peski čez Batognico (A) 

 
Primeri lahkih kopnih tur, 
ki v snegu lahko 
postanejo zahtevne ali 
zelo zahtevne: 
Bandijerna (2409 m), Durmitor (A) 
Begunjščica s Prevala 
Grintovec s Kokr. sed.čez Sp. jame (A) 
Hagener H. (2446 m)-Stocker planina 
Hochtristen (2536 m) v smeri Zweisee  
 s pl. Emberger 
Kanjski preval iz Bavšice čez Kanjo 
Korošica s Presedljaja 
Kotovo sedlo iz Tamarja 
Križ od bivaka IV čez Bovška vratca 
Krn iz Drežnice 
Krn iz Lepene 

Krn s pl. Kuhinja 
Ledinski vrh z Okrešlja 
Potoški Stol-Stol po grebenu 
Raduha z Grohota (po stari poti čez  
 Durce) 
Rombon iz Bovca  
Rombon iz Kluž 
Stol od Valvasor. d. čez Prižnico 

(Žirovniška pot)  
Tolminski Kuk s Komne 
V. planina s Stahovice (sp. pot čez 
      Pasje peči)  
Veliki vrh s pl. Podvežak 
Veliki vrh s Kofc 
Vrh Grubije (2250 m) od koče Gilberti 
Vrtača z Zelenice 
Zavetišče  pod Špičkom z Vršiča 
 

 
Primer alpinistične ture: 
Kokrsko sedlo – Veliki podi – grapa  
     med M. Grintovcem in Grintovcem 

 

 
SNEG - SMUČANJE 
 
Primeri lahkih turnih 
smukov: 
Cima Bella – dolina Ugovice 
Brda-Lipanca-Pokljuka 
Debela peč - Lipanca  
Dobrač (2.166 m)-Aichinger H. 
Dobrča-Lešanska-Bistriška planina 
Dovška Baba – Dovje  
Goli vrh ( 
Govnjaški Kuk (rama)-Komna 
Grosser Rosennock (2440 m)-Kaning 
Javornik-Lom 
Kamniško sedlo-Kamniška Bistrica 
Klek (1754 m)-pl. pod Golico 
Klomnock (2331 m)- St. Oswald 
Komna – Triglavska jezera 
Konjščica (monte Sagran)-Ukve 
Korenščica (Struška)-Pristava 
Kotovo sedlo – Tamar 
Königstuhl- Mehrlhütte 
Kranjska reber – Črnivec 
Krniške skale (Gartnerkofel 2195 m)-  
 Mokrine 
Kriška stena-Krnica 
Lanževica – Komna 
Lavarella koča –sedlo (2348 m) 
Lepi vršič-Ukve 
Loosbuhel (1.984 m)-Grossarl-Grund 
Luknja – Vrata 
Mallnock (2226 m)-St Oswald 
Mangartsko sedlo-Travnik 
M. Zoncolan – ob robu smučišča 
Obir-K. koča-g. Kovač 
Olševa (Govca) čez Travnik 
Olševa (Govca) od Kumra (Koprivna) 
Ovčji vrh (2024 m)-Medvedji dol 
Porezen – Petrovo Brdo 
Porezen-Davča 
Pršivec-Vogar-St. Fužina 
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Raduha-Koča na Loki 
Rodica-Šija 
Romantenspitze- pl. Jamnik 
Rosennock (2440 m)-Kaning 
Schlagkopf (Rofan, 1688 m) –  
 Steinberg 
Sedlo pod Prestreljenikom-V Žlebeh 
Sedlo-Suho rušje-Ljubelj 
Sedlo pod Kamnitim lovcem- Žabnice 
Sennes koča-sedlo Lasta (2.311 m) 
Sennes koča-vrh Picio (2.297 m) 
Slavnik – Herpelje 
Smrekovec – Koča na Loki 
Snežnik – Sviščaki 
Spodnji plot - Ljubelj 
Srednji vrh - Komna 
Stubeck (2370 m)-k. Frido kordon 
Suho rušje-Zelenica 
Šija: skozi Suho v Ribčev laz  
Škrbina nad v Žlebeh –  v Žlebeh 

 (Sella Nevea) 
Uršlja gora-Naravske ledine 
Velika planina – Volovljek 
Veliki Javornik -Grahovše 
Viševnik – Rudno polje 
Vivodnik -Biba -Okrog 
Vošca – Kranjska gora  
Zelenjak (izpod) - Ljubelj 
Zabreška planina – Završnica 
Zgornji plot-Zelenica-Ljubelj 
  

Primeri zahtevnih turnih 
smukov: 
Baukogel (2.224 m) iz doline Rauris 
Bogatin-Komna 
Cima Avostasis (Blaustein) 
Čez Plazje- Belopeška jezera 
Debeli vrh – Planina v Lazu 
Filzmooshorndl )(2.189 m)-Ellmau 
Goli vrh (1787 m)-Jenkova pl.- R.  
 Kočna 
Hanževo sedlo-Vranček (Ljubelj) 
Hribarice-za Kopico-pl. Blato 
Kal – Koča pod Bogatinom  
Kanjavec – Triglavska jezera      
Kolmkarspitze (2.529 m)-Bodenhaus 
Kredarica-Krma 
Kresišče-Srednji vrh 
Krn-Krnsko jezero  
Krn-pl. Kuhinja 
Krniška glavica-koča Grego 
Lepi vršič- spust po Z pobočju 
Mahavšček – Koča pod Bogatinom 
Mala Mojstrovka – Vršič 
Mala Rinka – Konec  
Mangart. s.-Mesnovka-Mang. Planina 
Mangartsko sedlo -čez Travnik 
Nad Šitom glava – Vršič 
Ogradi-pl. v Lazu-Bušnica-pl. Blato 
Peca – Topla  
Pennkopf (2.011 m)-Loosbichlalm 
Planjava – Korošica   
Podrta gora-Govnjač-koča pod Bogat. 
Raduha: čez Durce - Bukovnik  
Rostocker -Eck (2749)-Esser koča 
Rϋhrkϋbel (2.482 m)-Bucheben 
Savinjsko sedlo – Okrešelj   

Schoenbichl (2.049 m)-Gerlospass 
Sedlo Bela peč-bivak Marussich-sedlo 
Seenock (2.260 m)- Innerkrems 
Snežnik–skozi g. na c. v Leskovo dol 
Stol-Janežev žleb-Medji dol 
Struška-Belska pl.-Javorniški rovt 
Svačica-Poden 
Škrbina pod Prestrelj. (2292)-Krnica 
Škrbina Vrh strmali-Pecol-V žlebeh 
Tičarica – pl. Blato 
Tolminski kuk-Komna 
Velika Dnina-Krnica 
Viševnik-Jezerca 
Vogel-Konjsko sedlo-Komna 
Vogel-Zadnji Vogel 
Vršič-k. Gillberti   
Vršič – Sleme - Tamar  
 

Primeri zelo zahtevnih 
turnih smukov: 
Batognica-Lepena 
Begunjska vrtača: južna grapa 
Begunjska Vrtača-Ljubelj 
Begunjščica: Smokuški plaz 
Begunjščica: Šentanski plaz 
Cima Lavinores (2462 m)- k. Lavarella 
Draški rob-Pokljuka 
Goriški rob-Ravni dol- vas na Skali 
Grintovec – Kamniška Bistrica  
Grlo – Za Akom – Martuljek 
Hribarice – Mišeljska dolina Velo polje 
Jalovčev ozebnik 
Jezersko sedlo – Jezersko   
Kalški greben-Žagana peč 
Karkogel (2.087 m)-Aurachstuberl 
Kepa – Belca  
Košuca-Hajnževo sedlo-Vranček 
Križ - Vrata 
Ledinski vrh-Vodine-Ravenska Kočna 
Mala Rinka: Turski žleb 
Montaž Škrbina – Špranja – Zajezera 
Muntejela de Sennes (2.787  m)-koča 
  Sennes 
Koroška Rinka – Konec 
Podrta gora – Komna  
Rofanspitze (2.259 m)-Wiesing 
Savinjsko sedlo–Okrešelj-Logarska 
Skozi Kot v Radovno 
Stol-Janežev žleb-Medvedji dol 
Stol-Široka riža-Medji dol 
Stol-Tinčkova bajta 
Stol- Valvasorjev dom 
Turski žleb-Okrešelj 
Velika Mojstrovka – Vršič   
Veliki Draški vrh-Pokljuka 
Vrtača – Zelenica 
Zeleni vrh-Govnjač 
Zelenica-Palec-Vrtača  
Zelenica-Palec-Vrtača 
 

Ledeniške ture 
Ankogel (3.252 m) lahka leden. tura 
Ortler (3907 m) ND - ledeniški   
      alpinistični vzpon       III+ 
Simonyspitze zahodni vrh  3473 m =   
       ledeniška tura 
Simonyspitze - vzhodni vrh  3442 m 

       ledeniška tura 
Sonnblick (3106 m)h iz Fleissa 

 

 


