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TEMA MESECA

Zgodba o rapalski dediščini
Z NAMI NA POT

4,90 €

Skupina Mrzle gore
Sassolungo/Langkofel

M r zla go ra , 2203 m, po najzahtevnejši poti na vrh

KamniškoSavinjske Alpe
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Mrzla gora je eden pomembnejših vrhov
v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki pa ne
leži v glavnem grebenu. Je odmaknjena in težko dostopna gora s skromnejšim
obiskom kot višji in bolj popularni sosedje.
Največ planincev se na Mrzlo goro vzpne
po zahodnem grebenu, pristop iz Matkovega kota pa je priljubljen predvsem v pozni pomladi in zgodnjem poletju, ko lahko
po dobrih zimah opazujemo naravno znamenitost Matkov škaf. Pristop je tehnično zahteven in sodi med najzahtevnejše
v tem gorstvu. Z vrha Mrzle gore se naužijemo čudovitega razgleda na severne
stene vrhov glavnega grebena Kamniško-Savinjskih Alp ter okolice.

Zahtevnost: Zelo zahtevna označe-

Mrzla gora od zahoda Foto: Franci Horvat

cepin in dereze. Za manj izurjene je
priporočljivo varovanje z vrvjo.
Oprema: Osnovna oprema za visokogorje, plezalni pas, samovarovalni
komplet in čelada. V zgodnji sezoni
tudi cepin in dereze.

Višinska razlika: 1203 m
Izhodišče: Konec ceste v Matkovem

kotu, kamor se še normalno pripeljemo, 1000 m. Sem se pripeljemo
mimo mitnice v Logarski dolini po cesti proti Pavličevemu vrhu (sedlu). Na

KamniškoSavinjske Alpe

Matkova kop a , 1957 m
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Matkova kopa velja za težko dostopno

P L A N I N SK I

goro in s sosednjo Krničko goro sodi v
sam vrh težko dostopnih vrhov v Kamniško-Savinjskih Alpah. Nahaja se
v mejnem grebenu med Slovenijo in
Avstrijo, ki vodi z juga čez Mrzlo goro
in se nato severno od Matkove kope
nadaljuje vse do Pavličevega sedla.
Vrh je redko obiskan, kar velja tudi za
ostale vrhove nad Matkovim kotom.
Vsi pristopi na Matkovo kopo veljajo
za težke, najobičajnejši pa je pristop iz
Matkove krnice z izhodiščem v dolini
Matkovega kota.

Zahtevnost: Zelo zahtevno brezpotje.

Tura je orientacijsko zahtevna. Premagati moramo nekaj lažjih plezalnih
delov in strmih prehodov v zgornjem
delu poti. Za manj izurjene priporočamo uporabo vrvi.
Oprema: Osnovna oprema za visokogorje, čelada in oprema za varovanje
(plezalni pas, vrv, vponke, neskončne
zanke ...)
Višinska razlika: 957 m

Mrzla in Krnička gora, Matkova kopa, v ozadju Košuta Foto: Franci Horvat

Izhodišče: Konec ceste v Matkovem

kotu, kamor se še normalno pripeljemo,
1000 m. Sem se pripeljemo mimo mitnice v Logarski dolini po cesti proti Pavličevemu vrhu (sedlu). Na naslednjem

križišču zavijemo levo v dolino do križišča makadamskih cest (desno kmetija
Matk), mi pa zavijemo levo in parkiramo v bližini naslednjega križišča.
WSG84: N 46,405786°, E 14,610994°

49

na pot. Tura sodi med zahtevnejše pri
nas. Pot je sicer markirana, vendar
slabo zavarovana in mestoma dokaj izpostavljena. Tudi markacije so
ponekod pomanjkljive, tako da je v
megli orientacija lahko problematična. V zgodnji sezoni nas na nekaterih
prehodih pričakajo snežišča, tako da
je takrat obvezna tudi zimska oprema;
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Mrzla gora , 2203 m, po najzahtevnejši poti na vrh

naslednjem križišču zavijemo levo v
dolino do križišča makadamskih cest
(desno kmetija Matk), mi pa zavijemo
levo in parkiramo v bližini naslednjega
križišča.
WSG84: N 46,405786°, E 14,610994°
Koča: Frischaufov dom na Okrešlju,
1396 m, mobilni telefon 041 380 177, e-pošta okreseljdom@gmail.com.
Časi: Izhodišče–Matkov škaf 1.30 h
Matkov škaf–Mrzla gora 3 h
Mrzla gora–izhodišče 3 h
Skupaj 7.30 h

Sezona: Kopna sezona, od junija do
konca oktobra

Vodnika: Vladimir Habjan in ostali: Ka-

mniško-Savinjske Alpe. PZS, 2004;
Andrej Stritar: Kamniško-Savinjske
Alpe. Sidarta, 2003.
Zemljevidi: Grintovci, PZS, 1 : 25.000;
Kamniško-Savinjske Alpe, Sidarta,
1 : 25.000; Kamniško-Savinjske Alpe,
PZS, 1 : 50.000.
Vzpon: Od izhodišča sledimo široki poti
po dnu doline mimo lovske koče in
nadaljujemo vse do roba gozdne meje,
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M a tkova kop a , 1957 m

Časi: Izhodišče–Matkova krnica 3 h

Matkova krnica–Matkova kopa 1.30 h
Matkova kopa–izhodišče 3–4 h
Skupaj 7.30–8.30 h
Sezona: Kopna sezona, od junija do
konca oktobra
Vodnika: Vladimir Habjan in ostali: Kamniško-Savinjske Alpe. PZS, 2004;
Andrej Stritar: Kamniško-Savinjske
Alpe. Sidarta, 2003.
Zemljevidi: Grintovci, PZS, 1 : 25.000;
Kamniško-Savinjske Alpe, Sidarta,

1 : 25.000; Kamniško-Savinjske Alpe,
PZS, 1 : 50.000.
Vzpon: S parkirišča v Matkovem kotu
sledimo markirani poti za Mrzlo goro,
mimo lovske koče in dalje vse do opazne grape, ki pada z Matkove kope na
naši desni. Tukaj zavijemo v strmo pobočje, kjer se sprva približno 60 višinskih metrov vzpenjamo naravnost in
kmalu ujamemo sledljivo potko, ki nas
v prečenju v levo vodi proti večji grapi med Krničko goro in našim ciljem.

KamniškoSavinjske Alpe
koder se svet postavi bolj pokonci in
nas v zgodnji sezoni lahko presenetijo
ostanki snega. Snežišče je po navadi
vse do vznožja strme stene, kjer nas
"preseneti" globoka luknja v snegu,
naravna znamenitost, imenovana
Škaf. Tukaj je tudi vpisna knjiga. Od
Škafa prečimo v desno in po strmem
pobočju s pomočjo klinov premagamo
nekaj skalnih skokov. V tem območju
pazimo na markacije, saj je kar nekaj
stečin, ki vodijo desno in levo z glavne
poti. Posebno v zgodnji sezoni nas tudi
tukaj preseneti nekaj mest, ki so še
zasnežena. Po prečenju strme grape
je težav konec in pridemo v krnico,
imenovano Latvica. Iz krnice se po
strmem skrotju vzpnemo na vzhodni
greben. Po vzhodnem grebenu bomo
čez nekaj izpostavljenih plezalnih mest
z redkimi klini in jeklenicami dosegli
vrh Mrzle gore v slabi uri.
Sestop: Sestopimo po poti vzpona.

Bor Šumrada

KamniškoSavinjske Alpe
Prehod nad to grapo je nekoliko siten
in izpostavljen, nato pa nas steza vodi
v levo čez izpostavljene police vse do
spodnjega roba Matkove krnice. Kmalu smo pri ostankih pastirskega stana
na Matkovi planini. Od staje sledimo prečni stezici proti severu v smeri
Matkove kope, kjer nas na nekaterih
mestih čaka prečenje izpostavljenih
in krušljivih grap. Po prečenju grape v
vpadnici grape stopimo na rob, kjer se
stezica strmo spusti, mi pa zavijemo
levo in nadaljujemo po tem grebenu proti vrhu. Ker je svet tukaj zelo
zaraščen, se je bolje umakniti na levo
stran v grapo, dokler je prehodna, nato
pa višje pridemo nazaj desno na širše,
manj poraščeno pobočje in po njem
v lažjem plezanju po skalah in strmih
travah dosežemo vrh Matkove kope.
Sestop: Sestopimo po poti vzpona.

Bor Šumrada

KamniškoSavinjske Alpe

Krničk a go ra , 2064 m

Zahtevnost: Zelo zahtevno brezpotje.

Jerebičje, 1761 m

Matkova planina, v ozadju Krnička gora Foto: Franci Horvat

Izhodišče: Konec ceste v Matkovem

kotu, kamor se še normalno pripeljemo, 1000 m. Sem se pripeljemo mimo
mitnice v Logarski dolini po cesti proti
Pavličevemu vrhu (sedlu). Na naslednjem križišču zavijemo levo v dolino

do križišča makadamskih cest (desno
kmetija Matk), mi pa zavijemo levo in
parkiramo v bližini naslednjega križišča.
WSG84: N 46,405786°, E 14,610994°
Časi: Izhodišče–Matkova krnica 3 h
Matkova krnica–Krnička gora 1.30 h

KamniškoSavinjske Alpe
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Jerebičje je manj pomemben vrh v grebenu med Mrzlo goro na jugu in Pavličevim vrhom na severu. Velja pa za lep razglednik in lahko dostopen vrh. Opisan je
pristop z nekdanjega mejnega prehoda
Pavličev vrh po mejnem grebenu, kjer so
nam v pomoč pri orientaciji stari obmejni
kamni. Priljubljen je tudi pristop iz Matkovega kota od kmetije Matk, kjer pustimo
avto, in se nato po gozdi cesti vzpnemo
s slovenske strani na Lesnikovo sedlo, od
koder nato nadaljujemo na vrh. Odličen
izlet za dan, ko nimamo veliko časa, vendar se bomo vseeno naužili samote in lepih razgledov.

Zahtevnost: Nezahtevna neoznačena

pot. Tura je lahka, orientacija ni problematična, saj se ves čas držimo mejnega grebena.
Oprema: Običajna planinska oprema
Višinska razlika: 421 m
Izhodišče: Mejni prehod Pavličev vrh,
1340 m. Sem se pripeljemo čez Jezerski vrh ali mimo Logarske doline.

Mrzla gora, Matkova kopa in Jerebičje nad Matkovin kotom Foto: Franci Horvat
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Tura sodi med zahtevnejše in je primerna za bolj izkušene gornike. Manj
izurjene je priporočljivo povarovati z
vrvjo.
Oprema: Osnovna oprema za visokogorje, čelada in oprema za varovanje
(plezalni pas, vrv, vponke, neskončne
zanke, ...)
Višinska razlika: 1064 m
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Krnička gora je prva vzpetina v severnem
grebenu Mrzle gore, ki poteka čez več nižjih vrhov vse do Pavličevega sedla. Če jo
gledamo od daleč, nam ne bo tako padla
v oči, čeprav gre za pomemben in redko
obiskan vrh. Še največ obiska doseže med
prečenjem grebena vse do Mrzle gore, kot
samostojni cilj pa je vse prej kot lahkotna
tura. Opisan je običajen pristop iz Matkovega kota, nanjo pa se je mogoče povzpeti tudi iz Belske Kočne in iz krnice Latvica pod Mrzlo goro. Gre za vrh, ki ga bomo
na seznam želja dodali kasneje, ko bomo
vse najvišje že večkrat osvojili in kadar si
bomo zaželeli popolne samote v teh neobljudenih koncih.

KamniškoSavinjske Alpe
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Kr ničk a go ra , 2064 m

Krnička gora–izhodišče 3–4 h
Skupaj 7.30–8.30 h
Sezona: Kopna sezona, od junija do
konca oktobra
Vodnika: Vladimir Habjan in ostali: Kamniško-Savinjske Alpe. PZS, 2004;
Andrej Stritar: Kamniško-Savinjske
Alpe. Sidarta, 2003.
Zemljevidi: Grintovci, PZS, 1 : 25.000;
Kamniško-Savinjske Alpe, Sidarta,
1 : 25.000; Kamniško-Savinjske Alpe,
PZS, 1 : 50.000.
Vzpon: S parkirišča v Matkovem kotu

sledimo markirani poti za Mrzlo goro,
mimo lovske koče in dalje vse do opazne grape, ki pada z Matkove kope
na naši desni. Tukaj zavijemo v strmo
pobočje, kjer se sprva približno 60 višinskih metrov vzpenjamo naravnost,
in kmalu ujamemo sledljivo potko, ki
nas v prečenju v levo vodi proti večji
grapi med Krničko goro in našim ciljem. Prehod nad to grapo je nekoliko
siten in izpostavljen, nato pa nas steza
vodi v levo čez izpostavljene police vse
do spodnjega roba Matkove krnice.

sedlo, 1521 m, kjer nekaj časa nadaljujemo po gozdni cesti in nato po neoznačeni stezi naravnost navzgor do
grebena ter po njem do razglednega
vrha.
Sestop: Sestopimo po poti vzpona.
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Bor Šumrada

KamniškoSavinjske Alpe

J er ebičje, 1761 m
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Kmalu smo pri ostankih pastirskega
stana na Matkovi planini. Od ostankov nekdanje planine nadaljujemo po
travah in med rušjem proti severnem
grebenu Krničke gore. Ko rušja in trav
zmanjka, nas čaka še vzpon po napornem grušču vse do grebena, kjer
pogledamo na drugo stran v dolino
Belske Kočne. Zdaj nas čaka najtežje
mesto na turi, prestop na greben (mesto II. težavnostne stopnje), v nadaljevanju pa nekaj zračnih mest. Večinoma poplezavamo desno od glavnega
grebena, mimo značilne luske in izplezamo na položnejši ruševnat greben.
Temu sledimo do vrha, vmes se malo
spustimo in dosežemo redko obiskan
vrh in razgledi naokoli so kljub višji sosedi Mrzli gori navdušujoči.
Sestop: Sestopimo po poti vzpona.

Bor Šumrada

WSG84: N 46,425181°, E 14,585208°

Časi: Izhodišče–Pavličeve stene 45 min

Pavličeve stene–Lesnikovo sedlo 15 min
Lesnikovo sedlo–Jerebičje 45 min
Jerebičje–izhodišče 1 h
Sestop 2.45 h
Sezona: Kopna sezona, od maja do
konca novembra
Vodnika: Vladimir Habjan in ostali: Kamniško-Savinjske Alpe. PZS, 2004;
Andrej Stritar: Kamniško-Savinjske
Alpe. Sidarta, 2003.

Zemljevidi: Grintovci, PZS, 1 : 25.000;

Kamniško-Savinjske Alpe, Sidarta,
1 : 25.000; Kamniško-Savinjske Alpe,
PZS, 1 : 50.000.
Vzpon: S Pavličevega vrha sledimo
mejnim kamnom in slabo vidni stezici
po travnatem grebenu in poseki, kjer
kmalu dosežemo prvi vrh Pavličeve
stene, 1653 m, kjer se nam odpre lep
razgled na celoten greben do Mrzle
gore. Z vrha se spustimo na Lesnikovo

