KARAVANKE
-Težji Turni smuki
1.BEGUNJŠČICA 2060
-Begunjščica nam ponuja, kar nekaj opcij, katere bomo prilagajali, glede na snežne razmere in pa
smučarsko znanje, ki je pri tem Turnem smuku zelo pomembno. Je od vseh vrhov v Karavankah,
verjetno najboljša, kar se tiče smučanja, je pa sam pristop zelo zahteven v zgornjem delu, kjer
potrebujemo tudi plezalno opremo, derze in cepin.
V zimskem času, je izhodišče Ljubelj, od koder se podamo na Zelenico in nato izberemo najbolj
optimalno varjanto vzpona tega dne. Vzponi so od koče na Zelenici, približno isto zahtevni, v vseh
treh varjantah, Centralni,Y grapa in Šentanski plaz, medtem ko je Smokuški plaz, najboljši za
smučanje. Tako lahko naredimo tudi krožno turo, kjer se potem čez Zelenico vrnemo nazaj do
izhodišča. Okvirni čas ture je 4 – 5 ur.

2VRTAČA 2181
-Na Vrtačo se bomo povzpeli preko smučišča Zelenica, kjer pri koči nadaljujemo z hojo v smeri
severno proti Suhemu ruševju. Hoja po krnici do vznožja Palca ter levo Vrtače, ni prestrma,vzela pa
nam bo dobro uro časa. Če so razmere za hojo na smučeh še dobre, se usmerimo ostro levo in še
nekaj časa pot nadaljujemo na smučeh. Zgornji del poti proti vrhu nadaljujemo peš, večinoma
moramo za osvojitev vrha tukaj uporabiti dereze ter cepin. Na vrhu uživamo ob pogledih na Blejski
konec, ter ostale vrhove v oklolici, pa vse do Julijskih alp. Spust bo potekal na južni del gore, rahlo

v desno, kjer je izpostavljenost na vrhu kar huda in je zato ob zamrznjeni ali ledeni podlagi
priporočljivo, da prečimo precej desno v smeri Stola, kjer se naklonina zmanjša. V obeh primerih
prismučamo, do koče pri izviru Završnice(1425), kjer zopet nataknemo kože, ter se dvignemo nazaj
do koče na Zelenici od koder se potem preko smučišča spustimo nazaj do avta.
-Čas ture: Ljubelj-Zelenica-Suho Ruševje 2h, Suho Ruševje -Vrtača 45 min -1 h, Koča pri izviru
Završnice- Zelenica 30 min., skupni čas ture 4- 5,5 ure.

-Srednje težki turni smuki

1.STOL
-Naše izhodišče v pomladanskih razmerah, bo pri Tinčkovih bajtah, na vrhu doline Završnice. Od
tam, se bomo podali proti koči pri izviru Završnice, kjer zavijemo levo in pod vznožjem Vrtače
prečkamo sedlo Šija. Spustimo se rahlo navzdol, nakar se začne zložen vzpon po dolinici, kjer se
potem šele v zadnjem delu, pod malim Stolom, pot močno vzpne. Vzpon ni predolg, zato hitro
prečimo sedlo med Stoloma, kjer nam vzpon na vrh vzame še dobrih 10 minut. Smučanje iz vrha
Stola, pa v smeri pristopa ni preveč zahtevno,malce več moči, pa pobere zadnji del, če se odločimo
smučati desno po strmejšem pobočju, kjer se smuka zaključi v gozdu, tik pri Tinčkovih bajtah.
-Ta tura, je v sredini zime mogoča, le iz Ljubelja, kjer se potem preko Zelenice, pot priključi pri
koči pri izviru Završnice in traja približno pol ure več. Okvirni čas ture je 4 ure.

2.BELSKA PLANINA-SVEČICA
-Je tura, ki nam ponuja visok dostop z avtom in je posebej priljubljena na začetku zime, ko je
snežna meja še visoko v hribih. Parkiramo pri Križovcu in se po poti preko Pustega Rovta, zložno
vzpenjamo. Pot se povzpne na odseku za Golico, kjer mi zavijemo desno in v 45 minutah dosežemo
kočo na Belski planini. Ker tura ni prenaporna in precej kratka, vzpon podaljšamo do Struške, z
čimer pridobimo lepe terene za smučanje. Okvirni čas 2,30 minut.

-Lahki turni smuki
1.DOVŠKA BABA

-Zelo priljubljena lokacija za prve turne korake v zimi, ko snega še primanjkuje. Predvsem zato, ker
je vršni del, ki je tudi najlepši za smučat, travnat, kar pomeni,da ni potrebno veliko podlage za
začetek sezone. Ker se nahaja v srednjem delu Karavank, so razgledi čudoviti na vse strani. Čas ture
2 uri.

2.TRIANGEL 1704
Tudi ta tura je zelo priljubljena za veliko turnih smučarjev vseh vrst, kajti dostopna je z avtom do
mejnega prehoda Ljubelj(1058), od koder je ponavadi snežna odeja do parkirišča in praktično
stopimo iz avta na sneg. Preko smučišča na Zelenici, dosežemo zgornjo postajo žičnice (1530)v
dobri uri. Smučišče je ratrakirano, zato nam v zgornjem delu, ki je kar strm, lahko hoja povzroča
malo težav z zdrsavanjem. Od koče na Zelenici se usmerimo desno, kjer v slabe pol ure dosežemo
vrh Triangla.
Z vrha je čudovit razgled na severno stran Begunjščice. Odsmučamo v smeri pristopa, nižje po
smučišču,ter turo zaključimo pri avtu.
-Čas ture Ljubelj Zelenica 1h, Triangel 30 min, skupa 2,30 -3 ure.

