
Lengarjev Komen, smer Peričnik (IV-/II-III, 300m) 3h 
  

Smer poteka po logičnih, najlažjih prehodih južnega pobočja Malega Lengarjevega Komna. Ima značilnosti 
trentarske plezarije, terja nekaj previdnosti in nudi pustolovščino v osamljenem okolju. 
V smeri sva pustila le sidrišča za varen sestop, zato pa je potrebna vsa alpinistična oprema za sprotno nameščanje 
varovanja. 
 

Izhodišče: 
1. Parkiramo pod slapom Peričnik. 
 
2. Parkiramo na začetku gozdne ceste na vrhu Krede (pri rampi kje je izhodišče za Kukov špico). 

 

Dostop: 
1. Po poti levo ob strugi se dvignemo do zgornjega slapu. Pod njim, na drugo stran potoka, in čez nekaj 

korakov nas pot pripelje na razgledni balkon, ki ga zapustimo po neizraziti stezici levo navzgor. 
Višje zgoraj, kakorkoli jo že uberemo, pridemo na cesto, ki jo zapustimo po lovski poti, 50 m desno od 
potoka. Po njej prečimo kakih 5 min, kmalu pa moramo ujeti odcep levo, pri možicu. Steza pripelje na pot, 
ki preči pod našim Komnom. Desno pelje na očarljivo Vrtaško planino, mi pa gremo nekaj metrov levo in 
kmalu brezpotno desno gor k vstopu. (1h) 

 
2. Druga možnost je, da parkiramo na začetku makadamske ceste pri rampi (izhodišče za Kukovo špico). Po 

cesti jo mahnemo do mesta, kjer potok prečka cesto. Tik pred potočkom stopimo levo na stezo in čez lično 
brv prek vode. Sledimo lovski stezi. Po njej stopamo dokler na levi strani pri majhni smrečici ne zasledimo 
možica. Tu zavijemo levo po poti. Vzpenjamo se navkreber in tik pod steno predemo ponovno do križišča. 
Spet zavijemo levo. Čez 50 metrov se začnemo vzpenjati desno v breg, dokler ne pridemo do vstopa. 

 

Opis: 
Od macesna prečimo desno, navzgor po travnati gredini do dreves, od tu pa naravnost gor do bora z rdečim 
prusikom. 
Levo na raz nad borovčkom, nato po prehodih navzgor, da dosežemo zgornje nadatropje, pa spet desno, mimo 
sidrišča za spust, do luske. 
Po travnati zajedi, do rušja in levo do macesenčka z novim sidriščem. 
Navzgor, a kmalu v desno po travnati vesini na pomol s posušenim osamelcem. 
Čez kompaktno ploščo levo, ob rušju pod steno gor, mimo zagozdene skale s prusikom na neizrazit sedelček. Levo 
na raz,  po njem, na sedlo, levo na vrh in že se lahko vpišeš v "knjigico", skrito v možicu. 
 

Sestop: 
Sidrišča za spuste so urejena, spoznaš pa jih med potjo navzgor. 
 

 



 


