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Klemen Janša (1978),  
po izobrazbi umetnostni zgodovinar, 
poklicno deluje kot samostojni podjetnik. 
Gorništvo ga je zasvojilo v času študija, 
ko je doma in v bližnji soseščini prehodil 
večino gora. Kmalu je gojzarje zamenjal 
za tekaške copate in se posvetil gorskemu 
teku, zadnja leta pa se intenzivneje ukvarja 
z gorskim kolesarjenjem. V preteklosti je 
objavljal v Planinskem vestniku, obenem pa 
je tudi avtor vodnikov Karavanke (2010) in 
Zahodne Julijske Alpe (2015).

Jože Drab (1962),   
od mladih nog aktiven gornik, je planinski 
vodnik PZS in inštruktor. Kot profesor 
tehnike in fizike na osnovni šoli dolga leta 
navdušuje otroke za hojo v gore. Je avtor 
ali soavtor več publicističnih del: Gorniški 
priročnik (2000), Kamniško-Savinjske Alpe 
(2003), Julijske Alpe: skupini Mangarta in 
Jalovca (2015), Najvišji vrhovi evropskih 
držav (2021), Merjaščeva pot (2021) in 
Osnove planinstva (2022). Pri več planinskih 
publikacijah je bil urednik, objavlja pa tudi  
v Planinskem vestniku in drugod.

IZBIRNI VODNIK

• 45 zanimivih pristopov na izbrane gorske cilje. 
• Ture so primerne za vse planince in vodijo po 

dobro označenih poteh.
• Dodani so pregledni zemljevidi z vrisom poteka 

ture.
• V vodniku so fotografije z navdušujočimi 

razgledi.
• Spoznali bomo velikane Julijskih Alp: Jalovec, 

Mangart, Viš, Montaž … 
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Julijske Alpe

Klemen Janša in Jože Drab

ZAHODNO OD SOČE IN PIŠNICE

CIPRNIK

SLEMENOVA ŠPICA

MALA MOJSTROVKA

JALOVEC IZ TRENTE

JALOVEC IZ PLANICE 

VISOKA PONCA / PONZA GRANDE

VEVNICA / VEUNZA

MANGART Z MANGARTSKEGA SEDLA

MANGART IZ MANGARTSKE DOLINE / MONTE MANGART

POLDNIK (KOPA) / PICCO DI MEZZODI

PLEŠIVEC

BRICELJK

BAVŠKI GRINTAVEC IZ SOČE

BAVŠKI GRINTAVEC IZ BAVŠICE

SVINJAK

JEREBICA / CIMA DEL LAGO

ROMBON

PRESTRELJENIK / MONTE FORATO

VISOKI KANIN 

VISOKI KANIN ČEZ VRH KRNICE / ALTO MONTE CANIN

TA VISOKA ROSOJANSKA POT / ALTA VIA RESIANA

ŽRD (SART) / MONTE SART

SKUTNIK / MONTE GUARDA

KRALJEVSKA ŠPICA / MONTE RE

KAMNITI LOVEC / CIMA DEL CACCIATORE

LEPA GLAVA / VETTA BELLA

VELIKI NABOJS / MONTE NABOIS GRANDE

MALE BELE ŠPICE / CIME PICCOLE DI RIOBIANCO

VIŠ / JOF FUART

VIŠ PO POTI ANITE GOITAN / JOF FUART

PIPARJI IN POLDAŠNJA ŠPICA / PIPER IN JOF DI MIEZEGNOT

DVE ŠPICI / DUE PIZZI

VRH DUNJE IN LIPNIK / JOF DI DOGNA, MONTE SCHENONE

ŠPIK NAD NOSOM  / FORONON DEL BUINZ

ŠPIK HUDE POLICE / CIMA DI TERRAROSSA

MONTAŽ (ŠPIK NAD POLICAMI) S PECOLA 

MONTAŽ (ŠPIK NAD POLICAMI) PO POTI AMALIA 

STRMA PEČ / MONTE CIMONE

VRH MUZCEV / MONTE MUSI

KADIN / MONTE CHIADIN

LOPIČ / MONTE PLAURIS

MATAJUR

STOL

BRINICA / MONTE BRINIZA

MALI KARMAN / MONTE QUARNAN
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Brez pisnega dovoljenja 
Planinske zveze Sloveni-
je so prepovedani repro-
duciranje, distribuiranje, 
javna priobčitev, 
predelava ali druga 
uporaba tega avtorske-
ga dela ali njegovih 
delov v kakršnem koli 
obsegu ali postopku, 
tudi fotokopiranje, 
tiskanje ali shranitev v 
elektronski obliki. Tako 
ravnanje pomeni, razen 
v primerih od 46. do 57. 
člena Zakona o avtorskih 
in sorodnih pravicah, 
kršitev avtorske pravice.

 Uvod 
• Zasnova vodnika
• Ravnanje ob nesreči

1. Ciprnik
2. Slemenova špica
3. Mala Mojstrovka
4. Jalovec iz Trente
5. Jalovec iz Planice 
6. Visoka Ponca / Ponza Grande
7. Vevnica / Veunza
8. Mangart z Mangartskega sedla
9. Mangart iz Mangartske doline / Monte Mangart
10. Poldnik (Kopa) / Picco di Mezzodi
11. Plešivec
12. Briceljk
13. Bavški Grintavec iz Soče
14. Bavški Grintavec iz Bavšice
15. Svinjak
16. Jerebica / Cima del Lago
17. Rombon
18. Prestreljenik / Monte Forato
19. Visoki Kanin
20. Visoki Kanin čez Vrh Krnice / Alto Monte Canin
21. Ta visoka Rosojanska pot / Alta via Resiana
22. Žrd (Sart) / Monte Sart
23. Skutnik / Monte Guarda
24. Kraljevska špica / Monte Re
25. Kamniti lovec / Cima del Cacciatore
26. Lepa glava / Vetta Bella
27. Veliki Nabojs / Monte Nabois Grande
28. Male Bele špice / Cime Piccole di Riobianco
29. Viš / Jof Fuart
30. Viš po poti Anite Goitan / Jof Fuart
31. Piparji in Poldašnja špica /  

Monte Piper, Jof di Miezegnot
32. Dve špici / Due Pizzi
33. Vrh Dunje in Lipnik /  

Jof di Dogna, Monte Schenone
34. Špik nad Nosom  / Foronon del Buinz
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OPOZORILO

Čeprav je eden od osnovnih ciljev planinskih vodnikov povečati 
varnost obiskovalcev gora, pa avtorja in založba ne morejo spre
jeti odgovornosti za morebitno nesrečo ali škodo, ki bi jo utrpel 
uporabnik vodnika. Na nevarnosti opozarjamo pri vsakem opisu, 
vendar je vsak opis vedno subjektiven, poleg tega se razmere na 
terenu lahko spreminjajo celo iz ure v uro. Uporabnik se za turo 
odloči sam in tudi tvega sam.

35. Špik Hude police / Cima di Terrarossa
36. Montaž (Špik nad Policami) s Pecola /  

Jof di Montasio
37. Montaž (Špik nad Policami) po poti Amalia /  

Jof di Montasio
38. Strma peč / Monte Cimone
39. Vrh Muzcev / Monte Musi
40. Kadin / Monte Chiadin
41. Lopič / Monte Plauris
42. Matajur
43. Stol
44. Brinica / Monte Briniza
45. Mali Karman / Monte Quarnan

176
180

186

192
196

200
204
208
212
216
220

Nad Sočo se dela dan.
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UVOD

9

UVOD

parka in ne puščamo v parku. Tudi na italijanski strani v Na
ravnem parku Julijskih Predalp/Parco Naturale delle Prealpi 
Giulie veljajo določena pravila, ki jih moramo upoštevati. Z 
zakonom je na primer prepovedano nabiranje gob.

Opisano območje je zelo obsežno. Veliko je gora, gor
skih grebenov in dolin, še več zanimivih poti, ki vodijo nan
je in po njih, zato sva s težavo izbrala 45 zanimivih vrhov 
in poti nanje. Med prebiranjem in še bolj na samih turah si 
boste zaželeli stati tudi na sosednjih vrhovih, ki niso zajeti 
v tem vodniku. Tudi to je naš namen. Poti ne bo zmanjkalo. 
Srečno.

Jože Drab
Klemen Janša

Uvod
Vodnik, ki ga držite v rokah, je druga knjiga izbirnih 

vodnikov po Julijskih Alpah, kjer je opisanih 45 izbranih 
tur severozahodnega in zahodnega dela Julijskih Alp gor
skih skupin Jalovca, Mangarta, Bavškega Grintavca, Viša, 
Montaža, Kanina in Julijskih Predalp. Jože Drab in Klemen 
Janša sva tudi avtorja posameznih, enciklopedičnih vod
nikov omenjenih gorskih skupin Julijskih Alp. 

Opisano območje na vzhodu omejujeta reki Pišnica in 
Soča, na severu Sava Dolinka, Zilja in Bela, na zahodu reki 
Bela in Tilment, na jugu pa Padska nižina in dolina reke 
Reke od Čedada čez Livek do Kobarida.

Med opisanimi vrhovi najdemo gorske mogočneže, kot 
so Jalovec, Mangart, Montaž, Viš …, ki nas že iz doline vabi
jo s svojimi strmimi stenami in oblikami. Na teh in drugih 
popularnih vrhovih, kot sta na primer Mala Mojstrovka 
in Slemenova špica, najverjetneje ne bomo sami, saj pri 
vabljajo številne gornike. V samoti se bomo razgledovali 
na nekaterih drugih, manj znanih (Plešivec, Lopič). Tudi 
"malčki" (Ciprnik, Matajur, Svinjak) so lahko zelo zanimi
vi, še posebej, če je višje še vedno sneg. Lahki izleti so pisani 
na kožo mlajšim planincem in tistim, ki se v gore šele poda
jajo, izurjeni gorniki pa se bodo preizkusili na zavarovanih 
plezalnih poteh. 

Čeprav so opisane ture dokaj različne med seboj, so jim 
skupne velika višinska razlika, strma pobočja, kjer vodijo 
poti, in izhodišča nizko v dolini. Nekatere poti vodijo po 
južnih pobočjih, in do Jadranskega morja ni daleč, zato so 
lahko te ture v poletnem času zelo vroče in zato naporne. 
Priporočamo, da se nanje odpravljamo zgodaj zjutraj, na 
ta način se bomo izognili tudi morebitnim popoldanskim 
nevihtam, ki jih je na tem območju res veliko. Ker se topel 
vlažen zrak dvigne nad vrhove gora in pri tem ohladi, je tu 
tudi sicer veliko padavin, pozimi seveda snega. Ta lahko 
obleži v senčnih grapah in dolinah še dolgo v poletje.

Nekatere opisane poti v tem vodniku vodijo po zaščite
nem območju, v Sloveniji v Triglavskem narodnem parku, 
kjer veljajo posebne zahteve: zunaj za to določenih mestih 
je prepovedano parkirati oziroma puščati vozila, šotoriti, 
kuriti ogenj ali kakor koli plašiti prosto živeče živali. Poleg 
tega velja splošno priporočilo, da ničesar ne odnašamo iz 
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• 
ČASIZAHTEVNOST

GRS80 (WGS84)

IZHODIŠČE

GRS80 (WGS84)

NADMORSKA VIŠINA

VIŠINA IZHODIŠČA

VIŠINSKA RAZLIKA

SKUPINA JALOVCA

• Kranjska Gora–Mojčin 
dom 2.30 h

• Mojčin dom–Ciprnik 
0.45 h

• Ciprnik–Mojčin dom 
0.30 h

• Mojčin dom–Bedančev 
dom 0.45 h

• Bedančev dom–Kranjska 
Gora 0.30 h

Skupaj 5.30 h

ČASI

1

1746 m

810 m

1000 m

Nezahtevna označena pot
Pot je mestoma izpostav
ljena in zahteva stabilen 
korak. Posebno v mokrem 
je lahko nevarno za zdrs. 
Pod vrhom je nekaj 
varoval, ki nam pomagajo 
v mokrem ali v plitvem 
snegu.

Običajna planinska 
oprema.

N 46,4688
E 13,7401

ZAHTEVNOST

OPREMA

GRS80 (WGS84)

Kranjska Gora
Na izhodišče se pripelje
mo skozi Zgornjesavsko 
dolino v Kranjsko Goro 
ali s Primorske skozi 
Trento in čez prelaz Vršič. 
Avto pustimo na enem 
od številnih parkirišč v 
Kranjski Gori.

IZHODIŠČE

Ciprnik je skupaj z Vitrancem (1635 m) hišna gora 
turističnega središča Kranjska Gora. Nad njo in 
sosednjo vasjo Podkoren se strmo dvigujejo njuna 
z gozdom poraščena severna pobočja s smučišči v 
spodnjem delu. Smučarje v poletnem času nado
mestijo pohodniki, planinci in kolesarji.

Zaradi žičnice na Vitranc in s tem kratkega dos
topa je nekoč malo znani vrh postal priljubljeni cilj 
ljubiteljev gora in narave, še posebno, ker ponuja 
zelo lep razgled na okolico. Obiskovalcev bo v pri
hodnje še več, saj je pod vrh Vitranca zdaj speljana 
nova štirisedežna žičnica Vitranc 2.

Ciprnik
Po poteh Kekca in Bedanca

VZPON

S parkirišča sredi Kranjske Gore gremo proti 
Vršiču levo od smučišč. Ko smo mimo hotela Best 
Western (nekdanji hotel Lek) in tik pred tablo, ki 
označuje konec kraja, zapustimo pločnik in kren
emo desno na markirani kolovoz, ki poteka skozi 
gozd vzporedno z vršiško cesto in se rahlo vzpen
ja. Kmalu pridemo do razpotja, kjer se nam z leve 
priključi pot od jezera Jasna. Smerna tabla nas us
meri strmo navzgor. 

Gremo mimo odcepa za Malo Pišnico (pot 
vanjo je povsem uničena, nevarna in zato zaprta!). 

GRS80 (WGS84)
N 46,4847
E 13,7808

Ciprnik in Vitranc
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V okljukih se strmo vzpnemo, višje prečimo po
bočje desno do naslednjega razpotja. Napis "Vit
rancCiprnik" nas usmeri levo, naravnost vodi pot 
do Bedančevega doma, ki ga obiščemo v sestopu. 
Nadaljujemo zelo strmo navzgor do skalnate 
stene in še naprej strmo po grapi Krivi plaz med 
vrhovoma Mali in Veliki Vratnik. Na vrhu grape 
dosežemo greben in po njem nadaljujemo desno. 
Strmina nekoliko popusti, nato pa znova naraste. 
Nadaljujemo mimo opuščenega Doma na Vitran
cu in nekaj korakov kasneje dosežemo Mojčin 
dom na Vitrancu (1555 m).

Nadaljujemo zahodno po udobni poti, dokler se 
nam pri zgornji postaji štirisedežnice Vitranc 2 des
no priključi pot iz Kranjske Gore mimo Bedančeve
ga doma. Pot je precej razgibana, nato prečimo lepo 
jaso z macesni na vrhu Vitranca (1635 m) in se spus
timo do sedelca (desno se priključi pot iz Planice). 

Višje pridemo iz gozda v pas ruševja, postopoma je 
pot strmejša, v pomoč nam je tudi nekaj varoval, 
ki pa v kopnem niso nujno potrebna. Nad njimi se 
povzpnemo na razgledni vrh.

SESTOP

Do zgornje postaje žičnice Vitranc 2 sestopimo po 
poti vzpona. Tam izberemo pot levo proti Kranj ski 
Gori. Markacije nas vodijo strmo navzdol po goz
du in čistinah nekdanje smučarske proge (proga 
je za smučanje zaprta) do smučišča Podkoren ter 
desno po cesti vse do Bedančevega doma (1116 m). 

Tu bi lahko desno po markirani poti prišli nazaj 
na pot pod Krivi plaz in v Jasno. Mi pa nadaljuje
mo levo, mimo zgornje postaje štirisedežnice Vit
ranc 1, po cesti, ki si jo delimo z gorskimi kolesarji. 
Na križišču cest zavijemo desno in nadaljujemo 
navzdol do izhodišča v Kranjski Gori.

• Mojčin dom na Vitrancu, 
1555 m, +386 41 612 778 
(v zasebni lasti)

• Bedančev dom, 1116 m, 
+386 41 337 492  
(v zasebni lasti)

KOČI

Od začetka maja  
do konca oktobra

• Jalovec in Mangart, PZS, 
1 : 25.000 

• Kranjska Gora,  
Kartografija, 1 : 25.000

• Julijske Alpe, PZS,  
1 : 50.000

Drab, Jože: 
Julijske Alpe: skupini 
Mangarta in Jalovca. 
PZS, 2015.

SEZONA

ZEMLJEVIDI

VODNIK

SKUPINA JALOVCA



Ostenje Mojstrovk, Travnika in Šit 
slikovito zaključi Jalovec,  
ki se dviga nad dolino Tamar.
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NADMORSKA VIŠINA

VIŠINA IZHODIŠČA

VIŠINSKA RAZLIKA

IZHODIŠČE

ZAHTEVNOST

GRS80 (WGS84)

OPREMA

ČASI

• Vršič–Vratca 0.30 
h–0.45 h

• Vratca–Slemenova špica 
0.45 h

• Slemenova špica–Pla
ninski dom Tamar 1.30 h

• Planinski dom Tamar–
Planica 1 h

Skupaj 4 h

GRS80 (WGS84)
N 46,4354
E 13,7442

Prelaz Vršič
Na izhodišče se pripelje
mo skozi Zgornjesavsko 
dolino skozi Kranjsko 
Goro ali s Primorske skozi 
Trento na Vršič. Parkiramo 
na plačljivem parkirišču na 
prelazu. Če je parkirišče 
zasedeno, lahko avto 
pustimo nekoliko nižje pri 
Erjavčevi koči. Če name
ravamo izvesti prečenje, 
priporočamo, da se iz 
Kranjske Gore na Vršič 
zapeljemo z avtobusom.

Običajna planinska 
oprema.

Nezahtevna označena pot
Na dveh krajših mestih je 
pot izpostavljena, a dobro 
uhojena in zavarovana.

N 46,4460
E 13,7265

350 m,  
(960 m v sestopu)

1611 m

1911 m

2

Slemenova špica je ena najbolj obiskanih gora v 
Julijskih Alpah. Kratek in lahek dostop z Vršiča 
je primeren za vse obiskovalce, še posebno tiste 
z manj kondicije in tudi za majhne otroke. Leži v 
grebenu med dolinama Planice na zahodu in Male 
Pišnice na vzhodu. S Ciprnika jo vidimo kot strmo 
skalno piramido s prepadnimi stenami. 

Prijaznejše je južno pobočje pod vrhom, imeno
vano Sleme, kjer čudovita manjša travnata planota 
z jezerci in lepimi razgledi zahteva obvezen počitek. 
Jalovec v ozadju je s tega vrha eden največkrat foto
grafiranih motivov v naših gorah. Poleti se jezerca 

spremenijo v mlake ali celo izginejo. Najvišja točka 
Slemenove špice je le nekaj deset metrov nad njimi, 
z vrha pa je čudovit razgled. Posebno lepo se vidijo 
skakalnice v Planici in vrhovi nad Tamarjem. Če si 
prej uredimo prevoz, je zanimivo prečenje iz Planice 
čez Slemenovo špico na Vršič ali obratno. Tukaj opi
sujemo slednje.

VZPON

S prelaza Vršič krenemo desno po označeni poti 
proti Mali Mojstrovki in Slemenu (pozor, pot levo 
vodi tudi na Malo Mojstrovko čez južna pobočja). 

Slemenova špica
Najlepši pogled na Jalovec

SKUPINA JALOVCA

Jesenski sprehod na Slemenovo špico
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SEZONA

ZEMLJEVIDI

VODNIK

Drab, Jože:  
Julijske Alpe: skupini 
Mangarta in Jalovca.  
PZS, 2015.

• Jalovec in Mangart, PZS, 
1 : 25.000

• Kranjska Gora,  
Kartografija, 1 : 25.000

• Julijske Alpe, PZS,  
1 : 50.000

• Triglavski narodni park, 
PZS, 1 : 50.000

Od konca maja  
do konca oktobra

KOČE

• Erjavčeva koča na 
Vršiču, 1525 m,  
+386 51 399 226

• Tičarjev dom na Vršiču, 
1620 m,  
+386 41 634 571

• Planinski dom Tamar, 
1108 m,  
+386 4 587 60 55,  
+386 41 378 077

Po krajšem vzponu se nam desno priključi označe
na pot od Erjavčeve koče. Prečno se vzpenjamo 
pod vznožjem gore Nad Šitom glava, nato pa po 
kratkem strmem vzponu dosežemo preval Vratca 
(1799 m) z razpotjem.

Nadaljujemo naravnost (levo vodita Hanzova 
pot na Malo Mojstrovko in neoznačena pot pod 
stenami na Slemenovo špico). Nekoliko se spus
timo do roba Male Pišnice, kjer zavijemo levo, za
hodno. Na nekaj mestih je izpostavljena, a nam je 
v pomoč jeklenica. Malo naprej se desno priključi 
pot iz Tamarja čez Grlo. Nadaljujemo naravnost 
po poti, ki se občasno strmeje vzpne in nas kmalu 
pripelje mimo velikega macesna do jezerc na Sle
menu. Vrh Slemenove špice desno dosežemo v ne
kaj minutah.

SESTOP

Sestopimo v Tamar in Planico tako, da se z vrha 
spustimo mimo jezerc južno proti stenam Male 
Mojstrovke in kmalu dosežemo sedlo Slatnica 
(1815 m). Smerna tabla nas usmeri desno, pot se 
strmo spusti mimo izvira Lovski studenec. Po 
meliščih dosežemo gozd, nižje pa pridemo v grapo, 
kjer je predvsem v spomladanskem času nevarnost 
padajočega kamenja. Spustimo se po desni strani 
grape in pridemo do neoznačenega razpotja. 

Desna pot vodi do slapa Črne vode, ki si ga lahko 
mimogrede ogledamo ali nadaljujemo naravnost 
po prodišču Črnih vod. Strmina popusti in zlož
no dosežemo Planinski dom Tamar (1108 m). Do 

Planice se spustimo po široki markirani poti ali po 
cesti, ki je zaprta za promet.

Če nimamo urejenega prevoza, gremo še na
prej peš po cestah v Rateče (30 minut) ali Kranjs
ko Goro (1.20 h), od tam se z javnim avtobusnim 
prevozom zapeljemo na izhodišče.

SKUPINA JALOVCA

Tura je primerna tudi za družine z manjšimi otroki.
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IZHODIŠČE

NADMORSKA VIŠINA

GRS80 (WGS84)
N 46,2763
E 13,1386

• Humin–Mali Karman 4 h
• Mali Karman–Humin 

2.30 h
Skupaj 6.30 h

Humin/Gemona del Friuli
Na izhodišče se pripeljemo 
skozi Zgornjesavsko dol
ino, Rateče ter čez mejo 
in skozi Trbiž. Od tam se 
peljemo skozi Kanalsko 
dolino po magistralni cesti 
SS13 mimo Tablje/Pon
tebba proti Vidmu/Udine. 
V Huminu, če smo dovolj 
zgodnji, je najprimerneje 
parkirati kar na trgu Piazza 
del Ferro v središču mesta.
Udobno se sem pripeljemo 
tudi po avtocestni poveza
vi Ljubljana–Gorica–Videm, 
kjer avtocesto zapustimo 
in se severno odpeljemo 
proti Huminu.

SKUPINA STOLA IN KARMANA

Kljub navidezno skromni višini Mali Karman le 
ni tako pohleven. Več kot 1100 metrov visoko se dvi
ga nad Furlansko nižino v obliki travnate piramide s 
svojevrstnim razgledom po okolici, ki je le na severni 
strani nekoliko okrnjen, saj ga zastira višji in tudi pre
cej mogočnejši Veliki Karman. Zaradi izpostavljene 
lege na pobočjih Malega Karmana uspeva pestra flora.

Nezahtevna označena pot

Običajna planinska 
oprema.

N 46,2786
E 13,1865

ZAHTEVNOST

OPREMA

GRS80 (WGS84)

VIŠINA IZHODIŠČA

VIŠINSKA RAZLIKA
1200 m 

251 m

1372 m

45

Mali Karman je prvi izrazitejši vrh na skrajnem 
jugozahodnem delu Julijskih Predalp. Razteza se 
vzporedno z glavnim grebenom svojega višjega so
imenjaka Visokega Karmana/Monte Chiampon in 
daje vtis docela samostojne gmote. Veže ju le sedlo 
Predol/Sella Foredor, saj je vzhodno potok Bedroža/
Torrente Vedronza mednju vrezal globoko dolino. 

Mali Karman
Monte Quarnan
Najzahodnejši razglednik Julijskih Predalp

Vrh Malega Karmana
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gozd postaja vse bolj redek, tako da je razgled vse 
bolj obširen in po dveh urah hoje na višini 935 
metrov dosežemo razgledno travnato gredino z 
mizo in klopjo ter razpotjem (desno je pot št. 715 
iz Iòufa). 

Nadaljujemo naravnost in v več manjših vz
ponih in spustih prečimo celotno Karmanovo juž
no pobočje, kjer na višini okrog 1000 metrov pride 
desno pot št. 714 iz Sonvilla. Po njej nadaljujemo 
strmeje navzgor do roba Karmanove vzhodne 
grebenske rezi ter po njej v številnih kratkih oklju
kih do razglednega vrha.

SESTOP

Z vrha sestopimo zahodno po poti št. 715. Pot se 
mimo zavetišča Pischiutti (1336 m) zložno spušča 
po grebenski rami, ki pa se nižje izteče v prostrano 
travnato planoto planine Ors di Cuarnan. Pot se 
skoraj vodoravno v loku vije po njenem robu, dok
ler ne zavije ostro levo in strmo v okljukih navzdol 
do razpotja s potjo št. 716, po kateri smo se povzpeli 
iz Humina. Po njej sestopimo na izhodišče. 

SKUPINA STOLA IN KARMANA

SEZONA

ZEMLJEVIDA

VODNIK

Janša, Klemen:  
Zahodne Julijske Alpe. 
PZS, 2015.

• Prealpi del Gemonese, 
Colli morenici del Friuli, 
Tabacco 020, 1 : 25.000

• Prealpi Giulie, Valli del 
Torre, Tabacco 026,  
1 : 25.000 (delno)

Od začetka maja  
do konca oktobra

ZAVETIŠČE

• Zavetišče Pischiutti/
Ricovero Elio Pischiutti, 
1336 m

Na njegovem temenu stoji kapela, posvečena 
Odrešeniku (Il Redentore), ki so jo prvotno zgra
dili leta 1908, vendar je bila povsem uničena med 
potresom leta 1976. 

Nanj vodi več poti, tako da mu v nobenem let
nem času ne manjka obiska. Še več: vrh ni prilju
bljen zgolj med pohodniki, pač pa tudi med gor
skimi tekači, kolesarji ter jadralnimi padalci.

VZPON

S parkirišča na trgu Piazza del Ferro gremo skozi 
središče vzhodno mimo stolnice ter naprej ob 
glavni cesti skozi predor Artegna. Takoj za pre
dorom se levo odcepi cesta 4. novembra (Via 4. 
novembre), po kateri nadaljujemo nekaj deset 
metrov do prometnega znaka s smerno tablo, ki 
kaže levo na začetek naše poti. 

Ta nas najprej vodi po dolgih stopnicah med 
zidovjem v gozd, kjer nadaljujemo po prodna
tokamniti mulatjeri, ki se zložno dviguje v dolgih 
okljukih. Na višini okrog 630 metrov dosežemo 
prvo razpotje: levo vodi pot proti Monte Glemine 
(714 m), razgledni vzpetini nad Huminom, nas 
pa smerna tabla usmeri desno po poti št. 716. 
Sprva gremo zložno v dolgi prečnici vzporedno z 
gramoznim nasipom, ki so ga zgradili kot zašči
to pred padajočim kamenjem in morebitnimi 
podori, nato pa pot postane nekoliko bolj razgi
bana, vendar strmina nikjer ni pretirana. Gabrov 



Proti vrhu Malega Karmana


