
 

BUKOVAC-JUŽNA STENA: BEL MAČK V-/III-IV, 580 m, 4-5h  
1. vzpon: Grega Kofler, Luka Vidic, Danilo Klinar  30.10.2016 
 
POTREBNA OPREMA:  

- Metulji BD cam: 0.3, 0.5, 0.75 in #1 
- Zatiči: 2x srednji. 
- 3-4 različnih klinov 

 
V smeri je ostal  1 klin- na prvem varovališču in 1 klin na četrtem varovališču. 
 
DOSTOP (cca 1,5h): Iz vasi Topiči po markirani poti do rezervoarja vode in še naprej po označeni poti pod 
smer Dalmatinski san. Od smeri še naprej proti sedelcu cca 10 min, kjer se začne gozdiček.  
Vstop v smer je pri trikotni oznaki izklesani v skalo 2m desno od značilne zajede.  
 
OPIS:  
1r: 40m V-, desno od zajede po ploščah navzgor v kotanjo. Klin na varovaišču. 
2r: 55m IV+, iz kotanje navzgor, počasi proti desni, prečenje mimo drevesa in navzgor v rahlo podrt svet do 
varovališča- drevo bor. 
3.r 60m I, mimo stolpa, ki je na levi v lažji svet in naravnost navzgor proti ploščam, kjer se prične izrazita 
široka poč-varovališče drevo. 
4.r 45m IV+, čez poč naravnost navzgor in čez plošče naprej- varovališče 1x klin. 
5r. 60m, III+, sledimo neizrazitemu razu- varovališče velik rogelj. 
6r. 50m, III, sledimo temu neizrazitemu razu- na levi in desni strani je lahek teren še naprej do pod očitnih 
plošč na levi- varovališče drevo. 
7r. 55m, IV, čez ploščo in naprej proti desni na greben- varovališče 2x metulj. 
8.r. 60m, I, lahek svet – neizraziti raz 
9.r. 60m, I, lahek svet – neizraziti raz, ki pripelje pod vršno steno. 
10r. 50m, V, po razu in na desno v diagonalno prečko na izrazito drevo. 
11r. 35m, IV, direktno na vrh iz drevesa čez lepo poč in v razčlenjen teren. 
 
SESTOP: Iz vrha naravnost v smeri SZ. Ko se teren začne vzpenjati desno v izrazito dolino in po njej pod SV 
steno Bukovca v izrazit žleb. Žlebu sledimo desno in nas pripelje do spusta po vrvi 40m. 
Po spustu po vrvi prečimo desno na raz-možici, kjer pridemo na južno stran Bukovca. Tam najdemo 
varovališče za spust po vrvi (varovališče je od smeri Prvo svjietlo) 60m. Spust nas pripelje na položen teren 
in sledi normalen sestop do poti za Topiče. 
 
Vris smeri na naslednji strani!!! 
 



 


